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iş sahiplerile amelenin istediği 
gibi bir itil8fname imza edildi 
Küçük 
anlaşma 

toplantısı 
Küçük Anla.5ma devletlerinin Bük
~ toplantısı, en yüksek şefleri tara
fından söyle.nen \'e siyasi program 
değeri gösteren nutuklardan sonra, 
aralanndaki fikir n görü~ birliğini 
teyit eden ~mi bir tebliğle neticelen-
1niş oldu. Küçük Anlaşma de\'letle-

' rfnden ikisi Balkan antanhna dahil 
müttefiklerimiz \'e üçüncüsü ise müt
t.efiklerimlzin müttefiki olan dost bir 
memleket olduğu için, ehemmiyeti 
Uıerlnde fazla söze lüzum olmıyan bu 
tıoplantmm, bilhassa sulbü muhafa~ 
za emellerini bir daha ilana vesile 
~kll eden neticesini, hansı seven 
her memleket gibi, bizim de se"inç \'e 
memnuniyet duyarak kal'§llıyacağr

nıız tabiidir. 

Grev resmen bitmekle beraber 

normal vaziyet avdet etmemiştir 
Paris, (Tan) - Lcon Blum iki haf 

tadan beri Fransanın muhtelif şe
hirlerinde ve bilhassa Pariste başgös 
~-eren büyük greve bir çare bulmak 
uzere azami mesaiyi sarfctmektedir. 
~Un !5C'Ce Başbakan bazı iş sahiple
rıl~ ~ızzat görüşerek işçilerin istek
lerını tatmin edecek şartlar ileri sür
müştUr. lş sahipleri bu şartları ka
bul ettiklcrindedn grevin resmen 
bitti~ bildirilmiştir. lş sahiplerile, 
sendıka _milmessillcri arasında gece 
yarısı bır anlaşma imzalanmıştır. 
Anlaşmanın esaslan şunlardır: 

1 - İşçilerin "Trade-union" lar 
teşkil etme~e ve gündeliklerini pa
zarlık surctıle tcsbit etmcğe hakları 
olacaktır. 

2 - Muhtelif sanayide ve mües
seselerde çalışan işçiler ayrı ayrı ko
miteler teşkil edebileceklerdir. 

3 - Gündeliklerc umumiyetle yüz 
de 7 - 15 nisbetinde zam yapılacak
tır. 

ATATÜRK 
Bursadan geldiler 
ve gece Ankaraya 
avdet buyurdular 

Bursa, 8 (Tan) - Atatürk 
saat 18 de Bursalıların candan 
tezahürleri ve allm;lan anısında 
Mudan~·aya hareket ettiler. Ya
·11, Belediye Reisi, ı•arti Ba..~ka
nı Mudan~·a~·a kadar Atatürke 
refakat ediyorlardı. 

Büyük Onderin lstanbula av
detlerini haber alan Mudan~·a 
halkı iskelede toplamnı~lardı. 
1\luvasalatlarım miiteakiıl ~·a..5a 
sesleri \'C sürekli alkışlar baş
ladı, Biiyük Şef halkın candan 
tezahiiratı \'C alkışlan arasında 
Kalamış \'apuru ile lstanbula 
hareket buyurdular. 

Tayyareci B a y a n Sabiha, 
Ata türkü t ayyaresile Mudanya
ya kadar teşyi etti. Ve Mudan
ya afakında müteaddit ce\'elan
lar yaptıl<bın sonra Eskişehire 
hareket etti. 

~ 

Jstanbul, 8 (A. A.) - Atatürk 
saat 24 te Haydarııaşadan Anka
raya hareket etmiı;lcrdir. 

Bükreşte 

İş kanunu tasdik edildi 

Dün Kamutayda 
kanunlar kabul 

mühim 
olundu 

Recep Peker iş kanunu. Saraçoğlu meşhut cürümlerin 

muhakeme usullerıne dair mühim beyanatta bulundular 

iş Kanunu tasdik edilirken çok 
ınühiın beyanatta bulunan 

Recep Peker 

1 Meşlıud cüriimlcrin usulü muhake-
1 mesine dair şayani dikkat beyanatta 

bulunan Şükrü Saraçoğlu 
Ge.rek Yugosla\'J'& Saltanat Naibi 

PreM Pol'ün, gerdc Romanya Kralı 
Karol'un ve gerf'k Çekoslo\'akya 
Relsicllmhuru Beneş'in söylediği nu
tuklar, filvaki, Küçük Anlaşma man
aumesl içinde toplu ve mühim bir 
kuvvet \iicuda getirmiş de\·letlerin 
nmbni sulh emellerini, en salahiyet
tar ifadelerin §Üphe götUnnez sara
hatleriyle, a~ık!;B ortaya koymakta 
\'e Avnıpanın bugünkü kanşık ve 
1 aranlık \'8.Ziyetl üzerine o taraftan 

4 - Greve iştirak etmiş olan ame 
le hiç bir surette işten çıkanlmıya
caktır. 

5 - Haftada 40 saat mesai ve 
Ucrctli izin usulü kabul edilmiştir. 

Bu ana hatları ihtiva eden anlas
ma ile grev resmen hitam bulmuş oİ
makla beraber, bilfiil normal vaziyet 

Bir tribün çöktü A 1 

Y•~··· 
10 

.. ~ ..... "·~ 
1 yüzlerce yaralı var vrupamn emmyetz 

Bü_kreş, __ s . .<P::· !:·) - J{ralın ~~~- A 1man1 ar Fr an sızla rl a h ~' ~ 
[Arkası 10 uncuda] olsun kuvvetli bir aydınlık getirmek- Dahiliye Nazın Salengro 

tedirle~ =============;:::===================================-
On altı senelik s 1 y a s 1 t a r l h i 

olan K ti ç U k An ı 8 ş m 8 mnn
z um es 1, um u m i h arp ten 
beri •ğramadıiı ka4ar çetl11 bir slya
BI buhran geçiren Avrupanın bugün. 
kti meseleleri karşısında alması li.
zımgelen \'Bzlyeti mUzakere için, bu 
defa, yalnız dışbakanlan arasında 
değU, de,·let şefleri arasımla bir top
lantı yapmak suretlyle ah\'ali neka
d~r bU~iik ~.hemmiyetle karşıladığını 
gostermek luzumunu hissetti. Malfım
dur ki, son zamanlarda, sa~dan sol
dan, bu manzumeye bağlı devletler 
arasmda anlaşa.mamazlıklar çıktığı 
yayılmış bolunu~·ordu. Büyük sen·ct 
kaynaklanna, mühim coğrafi \'aziye
te, kırk milyonluk nüfusa dayanan 
\'e bu sebeplerden sulhün mnhafaza
Bmcla ehemmiyetli \'e koruyucu bir 
DlU\"&zene amili \"azİyetinde bulu!J8n 
bir kU\"\'etin muhtelif unsurlan ara
sında ihtilaf ~ktığmın şayiası hile, 
hatti. sl~·asi bir spekülasyon olaral< 
dahi, izale edilmek icap eden bir hava 
yaratmakta \'e bu han şiirhe yok ld, 
Küçillc Anlaşma (}evletlt>rinc muzır ol· 
mağa başlamakta idi. Bu bakımdan iiç 
devlet reislerinin nutuklan ,.e hele 
Mösyö Bene.5'ln sarih ifadesi \'azfre
tl, arala.rmda tam bir anıa.,~a oldu
ğunun a~ık delillerini ~etinnek sure
tiyle iyiden l)iye tell\ir etmiş sa~·ıl
nıak lazımgellr. Bu ka<lar kuv\'~tli 
bir tekzipten sonra, alınan kararların 
ifadesi halinde, Küçük Anlaşma arn-
11111dakl birliğin . sulhün muhafazası 
esasına dayandığı beyan olunarak 
suJhün muhafazası l~ln tutulacak yo
lun da bir taraftan Balkan Ant.antı 
De sıkı iş blrllği, diğer taraftan Mil
letler Cemiyetini takviye fikri ileri 
atılmaktadır. 

Kral Karol'un "Herkesin dostu-
yuz ve yalnız sulhün düşmanı olan, 
düşınanlanmıı.dır!" cümlesile en beliğ 
bir ifade §ekllne koyduifu bu pro~
ram, o kadar yüksek bir idealin ter
cümesidir ki, her aksedeeeği yPrcle 
derhal umumi tasvip ile karşılanma
ması kabil değildir. Bir taraftan Bal
kanlara, diğer taraftan Orta A \Tttna

ya dayanan n aralarındaki ba~lar 
uzun yılların bütün siyasi cilvelerine 
dayanacak kadar sağlamlık ~östt>r

nıiş olan bü)iik bir kuwf't blokunun 
kendisini bu kadar hararetle solhün 
emrine vennesi, bugUnkü hercümerc 
içinde muvazene amillerinden hl; 
nıühlmminln sala.betini kaybetme· 
diğinl göstermek itibariyle A vnıpa 
ldn kıymetli bir hadisedir. Bu kadar 
'Uksek bir ideali tahakkuk ettirmek 
~Balkan antantı Ue iş birliği yap-

[Arkası 10 11nr.11'1aj 
Ati Naci KARACAN 

Kudüste kan ve ateş! 

Araplarla İngiliz askerleri 
adeta muharebe yaptılar 
Mitralyözlerle yapllan bu çarpışmada bir 
lngiliz yaralanmış bir çok Arap ta ölmüştür 

Kudüs sokaklarında kamyo nların üstünde mitralyözler 

Kudüs, 8 (A.A.} - Bu gece Ku- bir Yahudi kamyon kafilesine hücum 
düse Uç mil mesafede mitralyözlerle ederek bir genç kızı yaralamış olan 
mücehhez olan ve beraberlerinde Araplar arasında adeta bir muhare
tanklar bulunan İngiliz zabıta ve as- be olmuştur. Araplar, büyük harp 
ker kuvvetleri ile pusu kurmuş ve [Arkası ıo uncuda] 

Dost Yugoslavy'!- Nazın Şevki Behmen dün Ankaradan lzmire hareket et
miştir. Şevki Behmen istasyonda. birçok güzide Ze\-at tarafından teş~·i olun
muştur. Yukandald resimde Yugoslav Nazırını Başbakan İsmet İnönü ile 

konuşurken görUyorsunua 

leketıne donuşunun altıncı yıl donu - ~ ~ 
mü münasebetiyle yapılan büyük bir 1 k • • 1 askeri geçit resminde kral ve bütün an asma ıstıyor ar 
resmi zevat hazır bulunmuştur. Bu 1 merasimi, elim bir facia mateme gar- ____________ ..:;._ __ _ 

ketmiştir. Halka mahsus bir tribün it 1 1 d 1 •ı• 1 1 1 k • • • d• 
çok yüklü olduğundan, yıkılmış ve G yan ar a ftCJB iZ er e UZ aşma IÇIR Şlm ıye 
ankaz altından 10 ceset çıkarılmıştır. k d t k• .ki • 

200 den fazla yaralı şimdiden a ar a ıp ettı erı tehditten vazgeçiyorlar 
hastahaneye kaldırılmışlardır. 

Bu faciadan biraz evvel ufak bir 
tribün daha yıkılarak birkaç kişinin 
hafifçe yaralanmasına sebebiyet ver
mişti. 

Kral, yaralıların enkaz altından çı
karılması işinde bizzat hazır bulun
muştur. Yaralılar, hastaneye nakle
dilmişlerdir. 

Cezairde 

Araplar hukukça 
müsavat istiyorlar 

Cczair, 8 (A. A.) - Müslüman 
kon~resine iştirak etmiş olan altı bin 
Cezairli müslüman "Halkçılar Cep -
hesi" hükumetinden aşağıdaki mütale 
batta bulunmak üzere bir takrir ka
bul etmişlerdir: 

l - Cczair müslümanlarma vatan
daşhk hıklarmm kaffesinin bahşedil
mesi, ayni zamanda müslümanlar, ah 
kamı şahsiyeye müteallik haklarını 

muhafaza edeceklerdir. 

2 - Arap müslümanlarmm Fran
sız parlamentosunda mümessilleri bu
lunması. 

3 - ArapÇ&Ilm resmi lisan olarak 
todrisinin serbest olması ve camiler
de mezhep serbestisi. 

Sıhhat Vekaleti 
teşkilat ve memurları 

Ankara, 8 (Tan} - Kamutay ruz 
namcsine alınmış bulunan Sıhhat Ve 

kaleti ve buna bağlı hudut ve sahil
ler sıhhat umum direktörlüğü teşki
lat ve memurini hakkındaki kanun 
layihası yeni esasları ihtiva etmek
tedir. Devlet sıhhi hizmetleri gittik
çe arttığı cihetle bu işlerin görülme
si için kafi tcşkilat.a ve buna uygun 
bir memurin kanununa ihtiyaç gö
rülmüştür. Yeni teşkilatta birinci sı
nıf sıhhat direktörleri maaşı 90, ikin 
ci sınıf 80, üçüncü sınıf 70, dördün
cü sınıf 55 lira olarak tesbit edilmiş-

Bertin, 8. (A.A.) - Hitler'in mü
messili Hess, Crcfeld-Merdingen'de 
Rhin nehri üzerinde yapılmış olan 
"Adolph Hitler,, köprüsUnün açılma 
merasiminde söylemiş olduğu bir 
nutukta demiştir ki : 

- Teesüfle görüyoruz ki Führer' 
in Garbdeki büyük komşumuzla bir 
uzlaşma vücuda getirmek için yap
mış olduğu bütün teşebbüsler ve bil· 
hassa son defa sulhu temin maksa
diyle yapmış olduğu büyük teklif, 
bu komşumuz tarafından takdir e
dilmemiştir. Halbuki Avrupa sulhu
n un menfaati namına bunların layi
kiyle takdir edilmesi icabcderdi ve 
biz, bunu bekliyorduk. 

Hatib, sözüne devamla demiştir 
ki : 

l<uhrer'in Almanyanın Garbinde 
halihazırda cereyan etmekte olan ba
zı vakayiden sonra bizim emniyeti
mize ve bilhassa uzun müddet mü
dafaa vesaitinden mahrum kalmış o
lan bu erazinin emniyetine itina gös
termiş olmasından dolayı bahtiyar-

Ren boyunda mtihim bir nutuk s8y
leyen Hitler'in mümessili Hess 

Irk hissetmekteyiz. Almanya'nın vü
cuda getirmiş olduğu müdafaa terti-

1 Arkası 10 uncuda] 

Yeni Zabıta Romanımız 
Kapı arkasında bir cinayet 

~······················ ... ···· ................... . 
Mıchel Herbert-
Eugene W~·l'den 
terciime ettiğ"i

miz bu !;Ok me
raklı \'C hariku
lade polis ' 'c 
macera romanr
nm tefrikasına 

başladık. Bu,;in 
beşinci sayfa -
mızda diin çıkan 
kısmın huıa .. ası 
ile beraber bu 
romanı tefri -
kaya tle\·am e • 
diyoru7~ 

"Kapı nrknsrn -
da bir cinayet" 
her satın oku • 
yana heyecan 
veren, lezzette 
takip edebllece -

f~iniz büyüle bir polis romanıdır. 
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GÜNAŞIRI 

Bilı:~-ı~~~ 
Küçücük pencereleri, kıyı sulannın yo undan ve köpükten baharına 

dalmış bir kitapçı barakası .• Her tarafından renk renk mecmualar, boy 
boy gazeteler sarkıyor .• Resimlerine bakıyorum: Leon Blurn.'un bir kari
katürü .. Greta Garbonun renkli bir fotoğrafı .. Büyük bir İngiliz gemisinin 
denize indirilişi.. Almanya.da spor şenlikleri .. Japonya.da bir yanardağ •• 

* * 
han bahçelerinin büyük ve renkli gülleri, Afrika onnanlarm.m. iri ve 

esrarlı yapraJdan, sedef kanatlı medar kuşJariyle süslü bir bahar alemi: 
Güverte kadın şaı>kalariyle dolınu, •• 

Yaz güneşinin ,.e :raz denizinin ışıklarını, kokularını ta~ıyan bir rüzgar 
llflrkılar savW'Uyor. Dinliyorum: Holivut perdesinden ezberlenmiş bir ge
mici havası .. 

Çıplak ayaklı gazete satıcıları, kalabalık arasında ba~nşıyorlar: 
- )fatin ••. Marianne.. Candlde .• 
- Ya .• Lu .. Le Rlre .. 
- Die Woche .. lllustrlerte Zeitung .. 

- Nasches .. Tit Bits .. Daily Herald .. 

* * 
Geniş bir caddeden ge~iyonım: Camekanında, renkli şekerlerden, çi-

kolatalardan kuleler yükselmiş bir pastacı dükkaru. Adı: Parizyen ! 
Buğulu camlarının arkasında soluk yüzler düşünen bir çayhane: Pet

rograd ! Bir \.·İtrin. İpek çorabın buse kadar hafif örgüsüne bürünmiiş 
bir bacak, nadide bir muz güzelliğiyle duruyor. Mağazanrn ismi La jönes! 

Solda: Liyon .. Sağda: Buton dor .. İlerde Loryan .. Aşağıda: Pazar dö 
bebe! .• 

* * GeniŞ Mlonun her hava zerresi bir dilin notasiyle ürperiyor: 
lşte, burunlannın korkunç ga.ga8lllda gözlükleri titriyen iki sarra1 

fransızca bir bol'8& miinaka.,a..tJmda .. 
l~te, lşeytani çizgilerle değişen iki çilli surat almanca bir makine pa. 

zarlığmda .. 
Şu lazıJ M~lı baş, fngllizce d~UnUyor ve şu boyalı kadırun dudaklarm

dakl gürültülü kahkaha Amerikalıdır! 

* * Bu yazıyı, bir coğrafya bilmecesi sanmayınız: lstanbulda.n balısediyo
rum1 

Yusuf ZIYA 

Ruhsatiye tezkeresi 

Pazar günleri açık 

kalacak dükkanlar 

. 

Ne dersiniz ? 
Gıda maddeleri 

Necaşinin se~·ahati, Fransız grevi, 
İtalya lngiltere ilıtilii.fı, ( Queen Ma-

Belediye memurları mali senenin .ry) nio s!lı'~ti falan ~epsi mühi~ 
d w. • •• b til .. eeyler.. Lakın arada hır şey var kı 
eg1şmşes1 munase e e pazar gun- b. . f . · 

leri açık.kalmaya salahiyeti olan dük ~ızı çok daha. azla ışgal etmeye de-
kanların yeni rı,ı.hsatiye tezkeresi a- ,ger. • .. 
lıp almadıklarını kontrole başlamış- O.da maddelerı Joze çarpacak ka
lardır.Ancak yeni emlak tahriri olan dar pahalandı. Sogan pahalı, patates 
mmtakalarda, yani Beşiktaş, Sarı- paha~, zerzevat pahalı, zeytin, zey-
yer, Fatih. Eminönü v~ Beyoğlu ka- tinyagı, sah~ pahal!. . . 
zalarındaki dtikkanlarm ruhsatiye Orta hallı veya fakir. malşetli ta
harçlan bu yıl artmıştır. Çünkü ruh- baka)', n ... e Habeş meselesı, ne Fransız 
satiye resmi gayri safi irada göre grevi alakadar eder. O~~. tasalan~
ahnmaktadır Bu resim de bu iradın ran hayat pahası grafıgınln aşagı
yüzde onu nlsbetindedir. Yalnız bu dan. ~ukarıya çi~ği münhanidir. 
yüzde on hiç bir zaman elli lirayı Biliyoruz ki; bizde bayatı ucuzlat
geçemiye~ektir. Fakat gayri safi irat mak i~in henüz ciddi tedbirler a1':?1ya 
yekunları fazla tuttuğu cihetle he • teşebbüs edilmedi. Ama bizden soyle
men bütün dükkanlara yeni sene mest ve hatırlatması. Alakadar. ot-Ori
i ... in ruhsative ·harcı elli lira olarak telerden de bunların nazan dikkate 

" • .J l U ki .. ·ll .. ·U e tarhedilmektedir. Otelciler, lokanta- al ın~~1• manz . 803 ye so~ Y 
cılar, kahveciler, berberler, muhalle- şl kn:a.mma getirehm. 
bicil'er, pastacılar bu parayı vermek- Biz böyle dlişünUyonız, 
te iseler de bu resmin bir mikdar Siz ne dersiniz 7 
tenzili ic:in de teşebbüslere girişme -
ğ'e başlamışlardır. Fakat, berberler-~ ......... 
den milhim bir kısmı bu resimden· -=-==-==ı-==-=============--= 
kurtulmak için pazar günleri açma- KUÇUK· HABERLER 
maya karar vcrmi~lerdir. Sirkeci ve 
Jstanbul cihetindeki berberlerden 
bazıları bu karara uyarak geçen pa· 
zar günü dükkanlarını kapamışlar
dır. 

Befedivede 

Kimsesizler yurdu bu 

yll genişletilecek 

* Merinos koyun.lan gönderildi -
Macaristandan mübayaa edilen ve Is
tanbula getirilen kırk tane damızlık 
Merinos koçu, dün Karacabey hara
sına gönderilmiştir. 

* Türkkuşunda nazari dersler -
Türkkuşunun nazari derslerine dün 
Universite salonunda başlanmıştır. 
· • Tapu ve kadastro işleri -
Birinci mmtaka kadastro müdiri Fa
ik, ikinci mmtaka kadastro müdiri 
Emin, üçüncü mmtaka kadastro mü

Belediyenin Galatadaki kirosesiz- dürlüğü namına azadan Hadi, ve fen 
Galip nasıl onla§ılacalc ? 0 

_.. ·~ ._.. ---~ ler yurdunda halen 82 çocuk vardır. amiri Necmettin tapu ve kadastro 
Bu yurdda yetiştirilen çocuklar iyi umum müdürlüğünün daveti üzerine 
bir vaziyete gelmiş olduklarından dün Ankaraya gitmişlerdir. Müdür
yurdun kurulmasından beklenen fay ler, Trakya ve !stanbulun kadastro
da elde edilmiş bulunmaktadır. An- su hakkında umum müdürlüğe iza
cak, bu yurdda yetiştirilmesi lazım- hat vereceklerdir. 

Fransadaki grevler, bazı yerlerde 
yatışır gibi görünürken bir taraftan 
da şimal eyaletlerine sirayet etti. 

Bu grevlerin hususiyeti, bir vakit 
ttalyada olduğu gibi, grevcilerin ça
lıştıkları fabrikaları işgal etmiş ol
malarıdır. Bu suretle grevciler, pat
ronların işsizler arasından yeni ele
manlar tedarik edeliilmelerinfn ônü
ne geçmiş oluyorlar. 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: 

- İşgalciler, daima galip ta.raf o
larak bilinegelmiştir. Halbuki bu 
grevde iş böyle değildir. Fabrikala· 
rm işgali devam ettiği müddetçe 
grevciler, tahliye başladığı zaman 
da patronlar mağlfıptur. Çünkü pat
ronlar, grevcilerin istediklerine bo
yun eğmeliler ki onlar da fabrikaları 
boşaltsınlar. 

iki yüz birinci 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorula" 
-1838 te meşhur ressam Rafaelin gelen daha pek çok anormal çocuk- * Birçok heyetler geliyor - Güneş 

tabutu açılarak kafasının kalıbı aln~-J !ar vaz:dJr! !3.E).ttJ?~!.la.Y-çii_yıLb\!t_9e~~ı.~u~ulma hadisesini _takip etmek üzere 
mıştı. Bu kalıbın kopyaları nerelere sile yurdun tevsii kararlaştırilmış, ıkı ugoslav ve bır Bu gar profesö-
ve kimlere.yerilmiştir2 .. ,. ..,...... .. · · ~ hatta bu~un iç~n de bir pr~je ,haz~: ·~un yakı~!\: ~ehri~izdç_n ge?erek 

- &dos adasının ismi nereden latılmıştır. Fakat, yeı:ıi bütçe bu gıbı Ineboluya gıdeceklerı haber verilmek 
gelir? yenilikler yapmaya müsait cılmadığm' :tedir. 

- Olürken "Del-·letin düşmanların
dan başka düşmanım olmadı,, diyen 
klındir'! 

- Rossini kimdir? 

dan yurdun bu sene de genişletilme- * lnglliz sefareti ha.'1kitibi - lngi· 
sine imkan hasıl olamamıştır. An·~· liz büyük elçisi Sir Percy Lorraine'le 
cak yeni Evkaf kanunu mucibince it birlikte Londraya gitmiş olan sefa
haiatm bütçesinde bir muaveneti iç· 

1

'rethane başkatibi Boker, Tokyo In
timaiye faslı vardır. Evkaf idaresi giliz sefaretine tayin olunmuştur. Bo

- Sadii Şirazi'nln iki m~hur ese- bu fa~ılda~ memlekette hayir işleriİe ker yakında Türkiyeye dönerek yeni 
rinin .lsimJeri nedir? uğraşan müesseselere yardım etmek memuriyetine hareket edecektir. 

salhiyetini haizdir. Bu itibarla bu 
Dünkü soruların cevapları müessesenin tevsii için Evkaftan mu' Antrepoların idaresi işi 

avenet talep edilmesine karar veril· 
S - Kont Valevski kimdir 1 
C - Uçüncü Napolyonun nazırla

rından olan bu kont, Napolyon Bona. 

part ile Polonyalı Kontes Mari Va.-
levska'nın g&lTimeşru oğludur. 

S - Amerikalıların "Şimendifer 

Kralı " ismini verdikleri kimdir 1 

miştir. 
Liman işleri umum müdürlüğü ile 

Gümrük baş müdürlüğü arasında, 
Rıhtım şirketinden devralınan antre
poların idaresi meselesi etrP.fmda 
cereyan eden müzakereler tam bir 
anlaşma ile neticelenmiştir. Alaka
dar Vekaletlerin tasvip, tasdikmdan 
sonra tatbikata ait talimatname ha-

• Ölçü ve tartıların muayene ve 
damgalanma işinin muayyen müd
det zarfında ve tamamile bir inti- · 
zam dairesinde yapılıp yapılmadığı -
nm daimi surette kontrol edilmesi 
belediye reisliğinden şubelere bildi

zırlanacaktır. 
rilmiştir. 

Arazi tahriri 

Belediye hududunda 
3 komisyon çahşıyor 
İstanbul vilayeti içindeki arazinin 

tahriri için bütün hazırlıklar bitmiş, 
komisyonların hepsi kurulmuş ve 
bunların çalışma mmtakalan ayrıl
mıştır. Bu iş için üçü İstanbul bele
diye hudutları içinde ve yedisi Vila
yet dahilinde çalışmak üzere on ko
misyon teşkil edilmiştir. Bunlar da 
merkezdeki komisyon reisliklerine 
eski Vilayet mektupçusu Eevet, eski 
Maliye müfettişlerinden Nazmi ve 
e~ki hukuk müşavirlerinden Şefkati 
tayin edilmiştir. Bundan başka Ça
talca komisyonu reisliğine eski ko
misyon reislerinden Aziz, Yalovaya 
eski reislerden Halis, Kartala Mira· 
lay mütekaitlerinden Tevfik, Silivri
ye eski Şile kaymakamı Vasıf, Bey
koza askeri mütekaitlerden Muhid
din Mekki, Bakırköyüne Dahiliye 
Vekaleti eski teftiş heyeti reisi Fet
hi, ve Şileye askeri mütckaitlerden 
Ziya tayin olunmuştur. 

Bugün şehrimize 400 

lngiliz seyyahı geliyor 
Ingiliz bandıralı "Arandora - Star" 

vapuru ile bu sabah 400 Ingiliz sey
yahı şehrimize gelecektir. Vapur Bo· 
ğaziçinde bir gezinti yaptıktan son
ra, seyyahlar karaya çıkacak ve şeh
rimizin temaşaya değer yerlerini ve 
tarihl abideleri gezeceklerdir. Vapur, 
geceyarısı Atinaya hareket edecektir. 

Üniversitede açdan 

kurs dün neticelendi 
Resmi hususi ilkmektep muallim

lerile ecnebi ve ekalliyet mekteple -
rinde türkçe, tarih, coğrafya, yurt 
bilgisi gibi kültür derslerini okutan 
muallimler için Üniversitede açılan 
iki gazlı konferans kursu dün bitmiş 

tir. Kurslara. -Uç binden fazla mual· 
lim devam etmiştir. Günaşırı olmak 
üzere dört gün devam eden kurslar
da şimdiki harp tayyarelerinin va
ziyeti, bombaların bugünkü şekli, ze 
hirli gazlar ve bunların yakıcı, öldü
rücü, tahriş edici, bayıltıcı, gözyaşı 
getirici vasıfları anlatrlmıştır. Ayrı
ca, sığmaklarm nasıl olacağı, evler
de ve apartımanlarda alt kat odala
rının zehirli gazlara karşı nasıl sığı
nak yapılacağı etrafında izahat ve
rilmiştir. Dünkü konferansta, son 
olarak gözyaşı getiren bir gaz tecrü
besi yapılmıştır. Kurslardan alman 
netice çok iyidir. Bu konferanslar, 
bütün muallimlere teşmil edilecek
tir. 

Fransız Sosyalistlerine göre, şim
diye kadar Fransayı idare eden ve 
idaresi altında ezen "iki yüz aile" 
vardır. Zengin ve eermayedar olan 
bu iki yüz ailenin şöhreti, hele son 
seçim sıralarında, Fransada bir hay
li almış yürümüştür. 

Bir Fransız gazeteci son günlerde 
otomobilini tamir ettirmek üzere bir 
fabrikaya göndermiş. Cuma akşamı 
fabrikanın ustabaşılarından biri ken 
disine telefon etmiş: 

C - :&fe~hur zenginlerden Kornel
yüs Vanderbilt (1794 - 1877) · 

S - Monna Vanna kimin eseridir' 
- Bel~ika ediplerinden Meterlink

in. 

• Dünkü gazetelerden biri Beledi
ye Reis muavinlerinden Nurinin bir ' 
valiliğe nakledileceğini ve yerine me 
murin müdürü Salimin getirileceği
ni yazıyordu. Tahkikatrmıza göre bu 

Sağdan yürünecek 
8- Bazı mekteplere verilen haber Nurinin sıhhi mazeretine meb 

"Lise" ismi nereden gelir. 
- Çabuk gelip otomobilinizi alı

nız. Grev ilan etmek üzereyiz. Ace
le etmezseniz sonra alamazsınız. 

Hafta tatilinde otomobilile bir ge
zinti yapmağı tasarlamış olan gaze
teci bu haberi alır almaz fabrikaya 
koşmuş. 

ni üç aylık bir mezuniyet almasından 
galattır. Nuri mezuniyetinin yarısını 
bitirmiştir. 

Alman Elçisi geliyor 

C - Arist-0t, talebelerini tophya
rak Atinanm mesirelerinden biri olan 
Lise'ye götürür ve orada. derslerini 
\.·erirdi. Sonralan Aristot'un kurdub'll · 
mektep bu isimle anıldı. Ankarada bulunan elçiler, yaz mU

nasebetiyle şehrimize gelmeğe başla
mışlardır. Alman büyük elçisi, birkaç 
güne kadar hükumet merkezfııden 
dönerek Tarabyadaki sefaret binası-

Dü'n Karaköyde 
caddeye çiviler 

birkaç 
çakıldı 

Kapıcı bırakmak istememiş: 
- Aman girmeyin, vallahi linç 

ederler sizi! 
Buna rağmen gazeteci adamcağı

zı göğüslemiş, tamirat atelyeeine 
dalmış. Ötede beride grup grup do
laşan grevcilere ehemmiyet verme -
den otomobilini bulmuş, içine atla
mış ve hemen savuşmak istemiş. 

Derken grevcilerden beş on ldfi 
otomobilin önilne dikilmişler: 

- Milteessifiz, fakat otomobilini
zi götürmenize lmkA.n yoktur. 

- Yapmayın yahu, bu otomobil 
benim değil mi? 

-r- Senin amma, sendikanın kara
rı böyle! 

Gazeteci soğukkanlılığını muhafa
za ederek alaya başlamış: 

- Peki amma dostlarım, siz ara
bamı götilrmeme mani olursanız ben 
tatil gUnlerinde Fransanın lld yüz 
birinci ailesini nasıl ve ne ile gezdi
receğim. 

Bu alay grevcilerin o kadar hoşu
na gitmiş ki, hemen yol vermişler: 

- Haydi, ikl yüz birinci aileyi iyi 
~dir ve bize de haber ver. Güle gü-
le ~ . 

S - Tekerlilcli nakil vasıtalarını 
yürütmek için buhar kullanılmasını 
ilk düşiinen kimdir ' 

C - lngiliz Robinımn. 

ideal takım ! 
lmzasmı atmağı - belki de tevazu 

olarak • unutmuş bir okuyucumuz
dan aldığımız mektubu olduğu gibi 
aşağıya yazıyoruz: 

"Ankara muhtelitine ve sonra 
First Vienna'ya karşı çıkarılan !s -
tanbul muhtelitleri o kadar güzel 
yapılmıştı ki bu esaslar dahilinde da
ha da iyi bir takım yapmağı düşiln
dilm ve kendimi bir an Futbol A
janlığındakilerin yerine koyarak ide
e 1 İstanbul muhtelitini şöylece tes
bit ettim: 

Haşim 
Fikret Rebii 

Avni Safa M. Ali 
Yaşar Faruk Hüsnü Fazıl Ltı.tfi 

..air mahzur görmezseniz bu takı
mı alakadarların dikkat gözleri önü
ne koymanızı saygılarımla rica ede-rim.,, . . . . . ~ 

na nakledecektir. • · 

Muamele vergisinin 

tah~il şekli 
Istanbul Sanayi Birliği Reisi Va

sıf, dün sabah Ankaradan gelmiştir. 
Müracaat, Ankarada muamele vergi 
sinin tatbik şekşşli hakkında teşeb-, 
büslerde bulunmuştuşr. Kendisi ile Caddelerde karşıdan karşıya ieçilecek yerler böyle işaretlenecek 

görüşenbir muharririmize şu malii- Sokaklarda münhasıran sağdan bazı sokaklara çiviler çakılmaya baş-
matı vermiştir: ve yaya kaldırımlarından yürilnmesi lanılmıştır. Bir hafta kadar da bu 

,ı:__ Muamele vergisi~in cibayet. ve karşıdan karşıya muayyen yerler- usul tecrübe edilecek, eğer iyi neti
usulü etrafmdaki isteklerimiz alaka- ~den geçilmesi hakkında verilen ka- celer elde edilirse çivi usulü şehrin 
darlar üzerinde iyi tesirler bırakmı~- rı:ı.rlar henüz tecrübe devresindedir. her tarafındaki sokaklara teşmil olu 
tır. Verginin gümrüklerden alınma- Sokaklar işaretlenmeden önce bu ka- nacaktır. 
sı hususundaki teklifimiz lktısat Ve

1 
rarlarm layikı veçhile tatbikına im· lşaretler işi bittikten· sonra nakil 

kaleti tarafından kabul edilmiştir. kan görülememektedir. Bu itibarla \'asrtalannı idare edenlere kat'i teb· 
Mesele Maliye Vek8.leti tarafından her şeyden evvel sokakların işaret- ligat yapılacak ve bunlarm işaretli 
tet1dk edilmektedir. Kamutay tatil lenmesine başlanılması muvafık gö- yerlere gelince tamam.ile ağırlaşma
devrcsine girmeden önce verginin' rülmüştlir. Boya tecrüb'esi iyi neti- ları ve evvela halka yol vermeleri 
tadil edileceğini ümit ediyordu.,, celer vermedi~inden dün Galatada bildirilecektir. 

Dış siyasa 
Fransada grev 

S~syalist bir lıükfımetin mevkü ile· 
tlclara ge~eceği bir anda birkaç fab-o 
rika amelesinin işlerini bırakması ile 
başlıyan grevin, Fransanm bütün sı
nai sahalarına sirayet etmesi, hatta 
Parisi J;yeceksiz ve vesaiti naldiye· 
sJz bırakacak kadar ileri gitmesi, her 
tarafta hayret uyandırmış bulunu
yor. 

Amele lehine icraatta bulunmayı 
programına esas ittihaz edinen bir 
yeni hlikiimet ka~ısında bile Fran
sız amele kütlesinin hoşnutsuzluğı.ınu 
SA;tğa vurması ve o hükfımeti müş

kül mevkie düşürecek kadar ileri 
\'arması az çok garip görüJebilir. Bu
nunla. beraber, son birkaç senedir 
amelenin maruz bulunduğu müşkül 

vaziyet nazarı itibara alınır, ve amele 
hoşnutsuzluğundan istifade etmek . 
kaygusiyle propagancla yapan siyasi , 
unsurlarm tesirleri ~özönüne getiri
lirse bu grevin sebepleri daha İJi an
laşılır. 

Son dört sene zarfrnda., şimdi grev 
yapan Fransız sınai amelesinin gelir
leri yüzde otuz nispetinde eksildi. Bu . 
eksilme üzerine deflasyon siyaseti 
de gelince amele allelerintn vaziyeti . 
büsbütün vahamet kespettl. Devamlı . 
darlık ve yoksulluk ameleyi komünist 
propagandasına maruz bırakarak son 
seçimde komiinist ve sosyali~t ·gale
besine sebebiyet verdi. Fakat bu ga,.. 
lehe amelenin ihtiyaçlarım tatmin et
medi. Bilakis onlan istediklerini ka- · 
zanınak yolunda tahrik etti. Gayeye 
erişmek için sabJl'Sızlanclırdı. Amele 
yeni sif ahlanma. programından müte
vellit karlardan ona. hisse a.ynlmadr
ğım, yani silah endü~trı~tnln halkçı 
cephenin va.adi mucibince mUllleştt
rilmediğinl görünce salah çaresini 
grevde aradı. Framnz amele kütlesi, 
ücretlerlnJn arttmlmasrnı, haftalık 
meır4al saatlerinin kırka. lndlrilmeslnl 
ve Ucretlerinln kollektif kontUratlar
la tesbit edilmesini arzuluyordu. Bu 
icraatı yeni lrükfuneti derhal tatbik 
ettirebilme)( için grev yolu fle Bhim 
kabinesini tazyik etmek istedi. 

Fransanm büyük frrkalan meyam
na giren komünistler, mnH'i.mdnr kf* 
Halkçı Cepheye dahil olduktan halde 
Blum kab1nesine ~irmekten içtinap 
etmişler, Bluma sade miizaheret \'a,.. 

adetmlşlerdir. Kabfue de yan yanya · 
Radikal ve Sosyalistlerden teşekkül 
etmiştir. RıullkaUerfn programlan 
pek mutedil oldqtrına nazaran komü· 
nistlerln bu grevle Bhimu tehdit ede
rek yeni kabine programmm l~·lc>e so
la müteveccih olmasım t.-min etmtık 
istemeleri imkansız de~lclir. - X. M. 

-~ 

~Arlarifte 

Askeri derslerden 

yapdacak imtihanlar 
Askeri derslerden talebenin ne 811• 

retle imtihan edilebileceği hakkında-.. 
ki talimatname dün İstanbul Maarif 
Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. • Bu 
talimatnameye göre askeri dersler
den diğer dersler gibi sınıf geçme 
notu alınacaktıi-. Orta mekteplerle U 
selerin üçUncü sınıflarındaki talebe 
kampa götürülecek ve bir ehUyetna· l 

me alacaklardır. Her ders yılı i~inde 
talebe ikisi yazılı ve biri sözlü ve ~
meli olmak üzere Uç imtihana tabi 
tutulacak ve beşten aşağı not alan 
talebe ikmale bırakilacaktır. Sıhhi 
mazeretine binaen imtihana giremi
yenler ikmale kalabileceklerdir. As· 
keri derslerden muvaffak olamıyan 
talebe diğer derslerden muvaffak ol· 
sa bile amıfta lpka edilecektir. Bun• 
dan başka kampta ehliyetname al
maya muvaffak olamıyanlar .da ol
gunluk imtihanlarını kazanmış dahi . 
olsalar Üniversite veya yüksek nıek· 
teplere kabul edilmiyeceklerdlr . . 

• Dk mekteplerde açılan sergiler 
12 Haziranda kapanacaktır. Sergiler 
de mevcut eserler arasında en, mu
vaffak olanları ayrılmakta ve bunlar 
İstanbul birinci ilk mektebinde top
latılmaktadır. Evvelce de yazıldığı 
gibi bu eserlerle bir mıntaka sergisi 
-ı.çılacak ve içlerinden seçilecek eser 
ler Paris beynelmilel sergisine gön
derilecektir. 

Dil Kurultayı hazırhğı 
Türk dili tetkik cemiyeti · Uçünctl 

kurultayının toplanması mtinasebe
tile, vilayetlerde valilerin rlyasetle
rindde teşkil edilen dil heyetlerinin · 
faaliyeti, çalrşmaları baklanda taf
silat istenmiştir. btenilen malfıİnat 

I • • 

t>ir kili halinde toplanarak gönderi-
lecektir. 
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Vaziyet, vahamet kesbediyor, Y Ildız 
içtimaları birbirini takip ediyordu 

Onümdeki masada oturan gençler 
mecmualanmız hakkında hararetli 
bir münaka.,aya dalmışlardı. Kulak 
misafiri oldum. 

- Bizde adamakdh bir mecm•ıa 
çıkmasına imkan yoktur. D;yordu. 
Çünkü mecmualarımız ~·a.zıeılarmın 

hiçbir zaman karnını doyuramaz 
ve )'alnız onların yazılannı ne~ut

mekle muharrirlere bU~iik bir iyilik 
~·aptıklarr kanaatini tasırlar. Para a
lan muharrirlerimize gelince isimleri 
on beş yirmi senedir her J?;iin ~azete 
sayfalarında yer aldıktan halde, bu
gün yazılanndan ellerine geçen para 
ile geçinmelerin.- imkan. yoktur. Bu 
yüzden yardımcı işler arıyarak ha
yatlarını insa.fsızca parçalar durur
lar. Fransa<la bir muharririn alclıjtı 

para ile ... 

Onun için: bu hatalı işe girişmenin 
de fazla saf iyetinden ileri geldiğini 
itiraf etmiş: mesele halledilivermişti. 

I.,akiiiin .. Yine o günlerin bu gibi 
pürüzlü hadisatı arasında, - (10 tem
muz 324) hareketine tekaddüm eden 
günlerden itibaren- vakit vakit bazı 
mühim hadisata karışan bir zatın, 
kumral ve yakışıklı çehresi zuhur edi
\rermişti. Bu zat ise, (Nurettin Paşa) 
ldi. 

Nurettin Paşa, Çanakkale üzerin -
den geçen bir telgraf teli vasıtasile 
- ve, (Leon) isminde ermeni bir 
nıuhabere memurunun tavassutile
Bursa telgrafhanesine müracaat et -
nıiş; (gayet mühim ve mahrem) bir 
muhabere için 56 ıncı fırka kumancla 
nı miralay Bekir Sami Beyi makine 
başına istemişti... Ve Bekir Sami Bey 
makine başında isbati vücut eder et
mez de, Nurettin Paşa, Bekir S:ımi 
Beye şu telgrafı çekmişti: 

(Mirim! .. Ben; lzmir vali ve ku -
mandam sabıkt, Nurettin Paşayım ... 
Mustafa Kel""~I Pasa Hazretlerile te 

ı . 
masa gelmek ıstiyorum ... Bundan mak 
sat ta. şudur: Malum ya, !Rtanbulda 
bazı hadiı:ıat zuhura geldi. Anadolu
yu, galeyana getirdi... Şimdi. hi.ikü
mette, bir ayrılık gaynhk görülüyor. 
Bunun neticesinde de bir vehamet his 
sediliyor .. Biz. işi böyle vahim bir a
kibete maruz bırakmak istemiyoruz. 
Onun için. araya girerek (merkezi hi 
18.fet ve Saltanat) ile (heyeti temsili
ye) arasında bir barışma yolu bulma
ya çalışıyonız ... Bunu temin etmek 
için tavassut edin. Bizi. Mustafa Ke
mal Pa~a Hazretlerile birlPstirin.) 

Bu sözler, hakikaten mühimdi. Ve 
müh'rrı ol~u<Yu kadar ıisı., havretaver
di... Hatta o kadar mUhim ve o kadar 
havretaverdi ki: Oldukca zeki ve di
ra~etli bir zat olan miralay Bekir Sa 
mi Bev bile birkaç dakika durup dü
şünmek mecburiyetini hisııetmiş; ve 
sonra şu cevabı vermiı:;ti: 

(Paşa Hazretleri! ... Vazife ve sala
hivetlmin haricinde olduğu icin. emri 
alinizi ifada mazurum ... Mustafa Ke
mal Pasa Hazretleri. Ankaradadrr 
Bizzat ken<lilerine müracaat buyrul -
ması münasip olur.) 

Nurettin Paşa. Zeki idi. Nurettin 
Pa!1a, çok dirayetli ve daha çok mu
hakeme sahibi idi. Nurettin Paşa da
ima, (alaylı ordu kumandanların -
dan) olmadığ'mı sövlerdi. Ve bu söz
leri de çok doi!ru idi... SonrA. Nuret
tin Paşa; ne Celfilettin Arif Bey ıribi 
(müfrit ve evhamlı bir kanunnerest) .. 
Ne Musuf Izzet Pasa 
gibi safderon ... Ve 

ne rıe. Düzr.edeki Abdülveh~n Efendi 
~ibi cahil ve mütaassm bir hüriyet ve 
it'laf fırkası heveti idare azası değil
di ... E şu halde: bu kadar kıymetli me 
ziyetleri haiz olan bir zat acaba (Mer 
kezi hilafet ve saltanat) ile (heveti 
temsiliye) arasındaki vaziyeti bilmi
yor muydu? .. 

Nurettin Paşanın gösterdiği bu 
gaflet, görmek istediği işten daha ga
rip gelmişti ... Fakat; şu sırada Ana
dolnda iş ba1'ımda bulunanlar deruh
te ettikleri büvük vazifelerin meş~
liyeti ve ağırlığı altında o kadar işba 
haline gelmislerdi ki, ne haksız dava
lara ve ne de böyle davaların fuzuli 
avukatlarına kulak asacak vaziyette 
değillerdi. Buna binaen Nurettin Pa
şa da bu tok sözler karşısında süklıt 
etmek mecburiyetini hissetmişti (1) 

Nurettin Paşanm bu garip müra -
caatının. şahsi bir düşünce neticesi 
mi yokı:ıa.vükı:ıek bir makamın ilhamı 
eseri mi olduğunu tahlile lüzum gör
müyonız. Ve yine hadisatın seyrini 
takipte devam ediyorµz. 

Hadisat, günden güne değil; daki
kadan dakikaya vehamet kesbediyor 
du. Yıldız sarayında, fasılasız içtima
lar, biribirini takip eyliyordu... Bu 
müzakerelerin esası, damat Ferit Pa
şanuı teşkil edeceği kabineye aitti. Fa 
kat, ikiye ayrılmış olan hüriyet ve 
itilaf fırkası liderlerinip fikir, eme] 
ve arzularını birleştirmek mümkün 
değildi. 

Kabinede Oirer sandalya kapmak 
istiyenlerin adedi bir hayli yekfina ba 
liğ oluyor; fakat bunlar arasından se 
çilecek olanlar hakkında zuhur eden 
ihtilaf. bir türlü halledilemiyordu. 

Ayni müzakereler, fırka merkeZle
rinde de devam ediyor; hUriyet ve iti 
Iifrn her iki partisi, yekdiğeri aley -
hinde husumet göstermekten çekin -
miyordu. 

(1) Nurettin pasaıım ou auı<uLu, çv.ıt u 
sun ııiirmcmiştir. Takriben bir buçuk ay 
kadar sonra. bu zat yine hldiııat arurnıı 
girmİ§tir. Sırası (elince arz:cdecciiz. Z.Ş. 

Padişah Vahidettin, fırkacılar ara
sındaki bu nifak ve teşettütten korku 
yordu. Onun için; yeni teşekkül ede -
cek kabinenin, ftrkacı olmıyan muha
liflerden teşkil edilmesini arzu edi -
yordu. 

Bu vaziyetten. ecnebi mahafilinde 
de büyük bir hoşnutsuzluk görülü -
yordu. Fransrzların fikirlerine ter -
cüma.n olan (Bosfor) gazete~i.< eğer 

Ferit Paşa kabinesi kamilen h:iri~et 
ve itil8.f<;Tla rdan mürekkep olarak te
şekkül edc~e. artık Anadolu ile lstan 
bul hükumeti arasrndaki münasebatrn 
inkıtaı büsbütün kat'ileşecek: vaziyet 
çok büyük vahamet kes'bedecek) di
yordu. Ingilizlerin de bu fikirde ol . 
dukları istitlal olunuyordu. 

Martın son günü, sarayda yapılan 
bir içtima çok şiddetli münaJcaşalaıfa 
neticelenmişti. Sadık Bey parfüüne 
mensup olanlar, Zeynelabidin Rfendı 
ile arkadaşlarına fena halde hücum 
etmişlerdi. Bu hücum ertesi gün fir
ka merke?.lerile mııh::ı 1i f gazetelere 
de sirayet etmiş: Sadık Bevin bay!·a · 
ğı altında toplananlar arasrnda: 

- Artık, hoca Zevnel~bidin Efen
di ile çömezleri, kendi medreselerinin 
köşelerinde istirahate cekilmelidirler. 
Bunlann sarmısak kaf::ıları; buıninki.t 
buhranı iz::ıleve değiJ. idrake bile kafi 
değildir ... Eğer bunlar ortadan çekıl 
mezlerse hem kendileri derin bir sü
kut ve hec::ılE-te mı:ıruz kalacaklar; 
hem de kendi na rtilerile beraber bü -
tün muhalefeti de felaket uçurumuna 
yuvarhyacaklar. 

Dive feryatlar yükr.ıelmiı:ıti. 
Fakat: Zeynelabidin hoca taraftar 

lan, pişkindi. Bu feryatlara kat'iyyen 
ehemmiyet vermemişlerdi. Onlar, he
deflerini tavin etmişlerdi. · Muhnlif 
matbuatın bütün hürumlarma ra~ -
men daha h3.la mevkiini muhafaza e
den kabinevi cebren iskat ederek ve 
bütün hükfımet kuvvetini ellerinP ~e 
çirerek muhaliflerine bir emrfriiki ile 
mukıı hele etmek planım takip etmek
telerdi. 

Evvelce akim kıılRn hn nlanı tek -
rar tanzim ve t:ıtbik etmek için par
makkapıdaki frrl<a merkeıiTJ.de ayrıca 
bir grup teı:ıekkUI etınisti. Bu grupu: 
AlP.rnn::ır ~nzet0cıi sahihi ve muharri
ri Refi Cevat Bevle, o gazetenin mU
riiri Mocı11lü PehHv..,n K<vhi F.viip ~ul 

tan nolis merkezinde ser komiser Van 
lI (Sa.kallı) Cemil, ser ko'Yliser Hafız 
Sait. Kadirgalı Hüsevin. Aksarav irea 
mı hoca Memiş, öavtar kaymak<ımJı
ı'hndan mütekait Ahmet efend;ıerle 
Ispartalı Kemal Bey teşkil etmekte 
idi... Bunlar. art•k son kararlarım ver 
mis!erni. Tırıkı ittihıücrlar gibi. Babı
filiye hür.um edecekler: kahineyi is -
kat ettikten ı:ıonra. sarava dayanarak 
veni kabinenin Ferit Pa<ıa rivasetin
de -fakat- kendi n~mz~tleri~nen mü
rekkep olar:1 k teşekkülünü Padişah
tan istiyeceklerdi. 

Babıali ba~krnt irin: ah<>lisinin he~ 

men hemen kaffesi muhalif olan iki 

Fakat hu e;en<'İn söztinii kestiler, 
ona arka.da.,larmdan biri: 

- Fransada bir gazf'te ve;va mec
muanın kari adedini unutuyorsun 
galiba'!. dedi. Satıştan her hafta bini 
aşmıyan kültür rnecmualarımızın 

muharrirlerine dolgun bir para ve
rebilmelerine imkan var mı?. 

Bir ba.5ka genç söze karıştı: 
- Bizde mecmua çıkaranlar, dedi. 

Bizim tünelin hika~·esini bilselerdi, 
meselt-nin ~·alnız bir "rakam" işi ol
duıi,unu anlarlar ,.e ~"ii.,,Jerce me<'mu
ara m.-zarhk edf'n "Babıali" daha 
kundaktayken ölen mecmualann mi
nicik mezarlariyle dolmazdr. Ve kül
tür mecmualarımızın mukadderatım 
yalnız iktısadi bakımdan gören deli
kanlı, tünelin hikayesini anlattı: 

- Bundan bilmem kaç sene ev,ıel 
Ytiksı>kkaldrrımda ihtiyar bir adam 
peyda olmuş, bu adam sabahtan ak
sama kadar Yüksekkalclınmın başın
da durur, t>lindeki deftere kaldrnm
dan inip çıkanları işaret ı>dermi5. Bir 
kac; ay bu ihtiyar hu iı:;i görmiiş, \'e 
niha;\-et tstanbuldan Reyo~luna, ve 
Beyoğlundan t-.tanhuta gidip gelf'n
fer arasmda hm~ünkü tünelin daimi 
müsterisi kesilenleri hesanla.mış, fü
nel hu ~'1ıınım rnot•<Tr istatistiı!P da
yanar::ık a<"ılmı!':?. Ve zannederim 
masro.f'lll c:ıkarıp kara başlıyalı da 
çok oldu. 

O za"!tann kadar SÖ7f': k9nsrnrvan 
hir cle1i1<anh. hu tünel hikaşesini dik
katle <linlPrlikten sonra: 

- Güzel ama do<ıtnrn, dedi, tiinelin 
bu~nkü \•aziyetini Yüksekka1dmm
dan inin erkanlara değil, doı'tnıdan 
do~ru;va Yüksekkaldımm vticuda ge
tiren yokoc;:a borclu oliln"ıınu unntu
vorc.tın. Kültür de bir yokuştur dos
tum!. 

Külfür mecmu~larrmızm ıh tünel 
kadar ise yanvabilmeleri u~ın vımı 

başlarında böyle bir yokuşun dikili 
tlnrması tazım. Güçliik, bu ' 'okushn 
inip rıkanları sa~'lTiakta değil, o kül
tür '.''"ku~tmu kunnaktn-

Delikanlmın bu sözleri o kadar 
hosuma ~tti ki, az kalsın gidip boy
nuna sarılacaktım. 

Bedri RAHMi 

ACIKLI BlR OLUM 
Trabzonlu Kıroğlu Şevkinin kar

deşi Tahsin bir müddettenberi müp
tela olduğu hastalıkdan • kurtulamı
yarak genç yaşında gözlerini haya
ta kapamıştır. Cenazesi bugün Be
şiktaşda Çarı:11 içinde Ha~ım Bey a-
.. rtımanından saat 11 de kaldırıla
rak Ortaköy Camii şerifinde nama-
7.t kıhndıkdan sonra defnedilecektir. 
Merhumun biraderi Şevki ile bilcüm
le akrabasına beyanı taziyet olunur. 

BAKIRKÖY 

Bez Fabrikası 
Memur ve işçileri Mes'uli

Mevsim münasebetile banyo hav- yeti Mahdudeli Kooperatif 
lu ve burnuzlarımn her cinsini çok 

ucuz fiyatlarla mağazamızda bulur-
Şirketinden : 

Aşağıda yazılı hususlar görüşülsunuz ... 
Sultan Hamam 24, Beyoğlu Istiklal mek üzere 26 Haziran 936 tarihine 

caddesi 376 tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 
Şirketin Merkezi bulunan Bakırköy 

Bez fabrikasında umum hissedarı 
fevkalade içtimaa davet olunur. 

Istanbul lkinci Iflas Memurluğun
dan : Müflis Mehmed Kadriya ait 
olup Gümrükte bulunan 175 Bağ ve 
5530 kilo mikdarındaki Sapsız Kaz-
ma talep üzerine pazarlıkla satıla

caktır. Isteyenlerin 12-6-936 Cuma 
günü saat onda Adliye ikinci Iflas 
dairesinde Müflisin Masa Memurla-
rma müracaat edilmesi ilan olunur. 

(23610) 

SATILIK EV 
Kadıköyde Moda caddesinde 107 No 

9 oda önde ve arkastnda bahçeli ser
niç, kuyu, havagazı, elektrik Ter
koe suyu temamı var, tam kargir ve 
denize nazır. Görmek için her gün 
10 dan 12 ye kadar içindekilerine mü 
raca.at. 

Görüşülecek meseleler : 
1 - lstif a eden idare heyeti aza

ları yerine iki asli ve iki yedek aza-
nrn ; 

2 - Keza istifa eden murakıplc

rin yerine bir veya üç murakıbin se
çilmesi. 

Zayi ve itibardan dütmüt 
pasaport 

Iranin Hoy şehrinden ita kılınan 
ve Ahmed oğlu Mohsin namına ait 
olan 57112 umumt numaralı ve 10 a
ğustos 1926 tarihli pasaport başka 
bir kimsenin elinde görülecek olursa 
kanuni takibat icra olunacaktır. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Havzadan bir görünüş 

[_~BE~EKETr-E ·-:· T·-A-.N.~ 

Karaman ve köylerinde 
dolu çok hasara+ yaptı 
Karaınan, (Tan) - Devamlı olarak yağan yağmurlardan sonra şiddet

li dolu yağmıştır. Bu hal köylüyü oldukça müteessir etmiştir. Şehirde mev
cut bütün ağaçlar dolunun şiddetinden yapraklarını dökmüşler, birçoğu
nun da dalları kırılmıştır. Seller tarlaları basmış, hatta evlere kadar da 
yükselmiştir. Körtcpe, Hamidiye, Sudurga ve Yeniceköy köyleri doludan 
büyük zarar görmüşlerdir. Ceviz iriliğinde düşen dolunun yaptığı hakiki 
hasar miktarı kat'i olarak belli değildir. 

Merzifonda feci bir kaza 
Merzifon, (Tan) - Burada feci bir kaza olmuştur: Solçakta oynıyan 

iki çocuk bir av fişeği bulmuşlar, üzerine taşla vurmağa başlamışlardır. 
Bu esnada mermi birdenbire ateşlenerek patlamış, çıkan saçmalar küçü
ğün vücudunu yakarak birçok yerlerine girmiştir. Büyük çocuğun da bir 
gözü kör olmuştur. Her ikisi de derhal tedavi altına alınmışlardır. 

Uşakta yapılan at koşusu büyük 
bir rağbet kazandı 

Her tarafa bol 
yağmurlar yağıyor 
Merzifon, (Tan) - Durmada 

yağan yağmurlar bazı mahsule z 
rar vermeğe başlamı~tır. Çiçe 
bulunan ekinler kınacık denilen te 
tikeli bir hastalığa tutulmuş; he 
kesi korku sarmıştır. Bu hal deva 
ettiği takdirde, bu yıl da rutubet 
ten mahsul almamıyacaktır. He 
men hergün yağmur yağmaktadrr: 
Son dolu, Taşan dağı civarındak 
köylerde pek büyük hasar yapmış 
tır. Yalnız pancar mahsulü çok gil 
zeldir. 

Köy güreşleri 
Antep, (Tan) - Halkevi tarafm 

dan Burç köyünde tertip edilen gü 
reş, ümidin fevkinde rağbet gör 
müş ve buna bütün civar köylüle 
seve seve iştirak etmişlerdir. Birin 
ci gelen Kelpin köylü Hüseyin 
Halkevince bir aba hediye olunmut 
tur. 

Güreşleri müteakıp ilbay, Halke 
vj başkanı, sağlık ve tarım direktör· 
lerile öğretmenler ve Halkevi köy • 
cülük şubeleri üyeleri tarafından 

faydalı söylevler verilmiştir. 

Antep büroşürü 
Antep, (Tan) - Uray, Antebe aft 

olmak üzere tafsilatlı bir broşür ne§ 
rine karar vermiş ve işe başlamı, • 
tır. Broşür, şehrimiz belediyesinin 
tarihçesini ve yapılan işlerin hula • 
sasmı resimlerile birlikte muhtevi 
olacaktır. 

Uşak. (Tan) - Uşak Atlıspor 
Klübü senei devriyesi münasebetli~ 
büyük bir at koş~su hazırlamıştır. 
Sonuna kadar büyük bir neş'e ve 
intizam içerisinde geçen yanşa dört 
yarım kan atın iştirak ettiği sür'at 
koşusu ile başlanmıştır. Mesafe bin 
altıyi.1z metro, ikramiyeler 70, 25, 5 
lira idi. Birinciliği Kadir Yavuzerin 
Dervişi, ikinciliği Hakkı Yılancmın 
Cemali, üçüncülüğü Ismail Hazarın 
Leylası kazanmışlardır. 2400 met
roluk mukavemet koşusuna da dört 
at iştirak etmiştir. Bu koşunun mü 
kafatlan 100. 25, 10 lira idi. Birin
ciliği Karaçavuşun Tayyarı, ikin -
ciliği Yavuzerin Dcvrişi, üçüncülü -
ğli Tahsin Gedikin atı kazanmışlar
dır Bu ilk muvaffakıyetli tecrübeyi 

takip edecek koşular için at yetiş - 1 Küçük Haberler ~ 
tirmeğe hazırlananlar pek çoktur. 1

-------------

• Antep, (Tan) - Pamuk ekimi· 
nin çok ehemmiyet aldığı şu de
virde köylümüze iyi cins pamuk ye
tiştirmeği öğretmek ınaksadile 
Halkevi köycülük şubesi tarafından 
pamuk ziraati adlı bir broşür ha· 
zırlanmıştır. Basımı bitmek üzere o 
lan broşür pamuk yetiştiren köylü
lere parasız olarak dağıtılacaktır. 

Kurulduğu gündenberi her vesile ile 
atı ıgeziler, rnanejler, avlar tertip e
den ve at rcvgisini sosyal birikme
lere vesile yaparak bu asil spor yo
lundan da karını umumi hayata ka
rıştırmağa çalışan Uşak Atlı Klübü
nün aldığı netiçe çok ümit verici -
dir. 

Hayvan hastahkları 
!zmit, (Tan) - Baytar müdürlü

ğü, son aylar içerisinde hastalık çı
kan köylerde 8.202 koyun ve keçi 
ile 1.599 sığır ve 11 atı aşılamış, 

hastalığın sirayetine meydan ver -
memistir. 

Ankara Belediye Reislığinden · 
1 - Ankarada Seyrüseferden resmi, Hususi, umumi 

otomobillerle kamyonlar için 1900 çift numara levhaları 
yapılması On beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Numara levhaları harf ve numaraları kabartma 
olmak üzere safi alüminyondan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5 3 2 O liradır. 
4 -.- Muvakkat teminatı 399 liradır. 
5 - İsteklilerin bu işlerle evvelce meşgul olduklarına 

dair Ankara veya İstanbul Belediyelerinden alacakları 
vesikaları teklif mektuplariyle birlikte 2 3 Haziran 936 
Salı günü saat On dörte kadar vereceklerdir. 

6 - İhale 2 3 Haziran 9 3 6 da saat 15 de Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

7 - Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin 
her gün İstanbul Belediyesine ve Ankarada Belediye ya
zı işleri kalemine müracaatları. ( 1284) (3156) 

• Antep, (Tan) - Bin beş yüz 
hektar kadar yer tutan şehir civa· 
rınm harita işi belediyece Hougler 
isminde bir Almana hektarı 245 li
ra üzerinden ihale edilmiş ve mü
hendis şehrimize gelerek işe başla • 
mıştır. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Slaortalı Normal 

1 ayWr 
3 • 
6 " l yıllık 

Türkiye için 
Lir• L Llra K. 

ı 50 1 35 
4 50 4 -
8 50 7 so 

l7 00 t4 -

Oı.şan i.,ı , 

Lire K 

8 -
14 -
28 -

nın tçin ltancıhk Sirketıertııe aıu 
racaat cdilme.lidir. 

Küçük ilinlaı dotnıdan dofruy; 
darcmizcc ılmabillr. 

KUçülr i11nJarm 5 aatrrhfl bir defa 
tık 30 lnlnı•tur. S aatrrdaD fazlau ıçır 
~atD' baııma S lnırat ılmtr Bir defa 
dan fazl3 için yelı:Qndaıı ~ 10 kuru~ 
ndirifü. 

M•mleket fıancma •lsortah ahon• 
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NOTLAR. 

Kadın müsteşarlar 

Bugün İzmiri yenebilecek miyiz ? 
Leon Blum Kahinsesinde Uç kadm 

mü~tCl}ar var: Terbiye lü ·~arı 
Madam Leon Brunschuis, ilmi Araş
tırmalar l\lüste)an .'Uadam Yoliot -
Curie, Çocuktan Hlmııye l\lüsteşan 

Madam Lacore. 

Eğer lstanbul aianlığı bir acaiplik 
yapmazsa ldzım gelir ! • 

yenmemız 

Kadınlara henüz mebus olmak hak
kı °'·erilmemlş olan l<.,ransada, hüku
mete Uç kadının alınması ilk defa 
vaki olmaktadır ve blr!:Ok münakaşa
lara ebep olmustur. Bu münnka~&
ların başlıca ı bir kadının Gioca ından 
müsaade almadan bir vazife kabul 

First Vienna 
Viyanahların 

ile Ankara 
kazanması 

muhteliti arasındaki maçı 
ihtimali daha kuvvetlidir 

edt>billp edemi.) eceği meselesidir. 
Akla öyle yakin geliyor ki, bir ka

dın, kocasından mü aade almadan 
memleketin menfaatine taalliik eden 
umumi hizmetleri kabul edebilir. Ni-

Cumartesi günilndenberi ba.şlıyan 
futbol turnuvasına, bugün Taksim 
stadında, lstanbul, lzmir muhtelitleri 
Ue Ankara muhteliti - First Viennn 
takımları rasında devam edilecektir. 

First Vi nna'yı yendikten sonra 
Ankaraya mağlup olan lzmir muhte
litine karşı, Ankarayı yendikten son
ra First Vienna ile berabere kalan İs· 
tanbul muhtelitinin alacağı netice me 
tak edilmiyecek gibi değildir. 

Bugünkü vaziyette lstanbul futbo
lünün lzmir ve Ankaradan üstün ol
duğu su götürmez bir hakikattir. 
Fakat dün de muhtelif sütunlarımız· 
da yazdığımız gibi, ne etmeli ki !s
tanbul futbol ajanlığının elindeki ana
Birdan kuvvetli bir ta.knn çıkarmak
ta gösterdiği mutlak aciz, İstanbul 
Tnuhtelitini,1 bu turnuvadayi elim bir 
vaziyete ilka etmiş ve Istanbul fut
bolU yüzümUzU ağartacak bir muvaf
fakıyet göstermeğe namzetken İstan
bul ajanının asgarl akliselime dahi 
riayet etmlyerek takım teşkil etmesi 
lizerlne bu muvaffakıyeti elde etme
ğe imkan vermemiştir. 

BütUn spor muhitlerinde haklı bir 
öfl·"' uyandıran 'bu vaziyetin bugün 
çık llacak lsta.nbul muhtelitinin teş
kilinde olsun na.zarı itibara alınıp 
almmıyacağını bugün göreceğiz. 

~ tekim bizde öyledir ve bugün Bü· 
.~ '\'Ük Millet Medisinde kadın mümes-

1 
~illerimizin a~, ı, bUtiln dünya dev

J letlerlnin rnecllslerindekllerdcn faz-
ladır. 

Fransnda kadın, bizde olduğundan 
daha ~k en-el hayata atılmış olduğu 
halde, niı;in bugüne kadar kendisine 

1 
umumi iı:;lere karışmak hakkı Yeril
memişti? Bunu, imdiye kadar ikti-

1 dara gelmiş olan partilerin, milli 
blok ta dahil, bu r.eferki gibi bir halk 
<'ephesi politlka~ı ile olmayıp sade 
politika hareketlerile gelmiş olması
na atfedebiliriz. 

Ü'.' Fransız kadın müsteşnnn si
~·a.si bir te~ekkUle mensup olmama
lan - kadının Fransada henüz rey 
hakkı yoktur - bu görüşümüze hali 
verdirecek bir Yaziyettir. 

Kadının iyasi haklanmı en çok 
. elde edebilcli~i yerler, halkçılık poli· 
tlkasmı en ~.ok güden yerlerdir. 

Fikret ADIL 

tahminleri altUst etmesi ve maçı ka
zanması da ihtimal dahilinde olmak
la beraber,bu tahminlerin ne derece
ye kadar tahakkuk edebileceğini bu
günkü maç gösterecektir. 

Bisiklet yar1ıları 
T. S. K. Istanbul Bölgesi bisiklet 

ajanlığından: 

1 - 10 - 6 - 1936 Çarşamba gil~U 
saat 7 de Mecidiyeköy ile Büyükdere 
arasında 96 kilometroluk bir bisiklet 
yarışı yapılacaktır. 

lzmir takmıı eğer her cihetten Is
tanbul takımına faik bulunmuş ol
naydı, hiç şüphesiz onun bizi mağlup 
etmesinden bUyük bir ze''k duyabilir
dik. Fakat Ankaraya karşı oyna
dıkları maç gösterdi ki, onların da o
yunu bizde olduğu gibi tesadüfe bağ· 
lıdır ve binaenaleyh bugün lstanbu
lun yenilmesini mazur gösterecek 
hiçbir .sebep mevcut değildir. lwlr - VlJ~na ma~ıncl an heyccanu oır an 

2 - Bu yarışta derece alan Uç bi· 
sikletçi 14 - 6 - 1936 da Ankarada O 
limpiyat hazırlıkları için tertip edilen 
yan3a gönaernmek uıere l!eçilecek
tir. 

Topun yuvarlaklığını unutanlardan 
oeğiliz. Ve fubolde taliin ne büyük 
rol oynıyabileceğini de pek 8.18. bili
riz. Fakat kendimize dü§en vazifeyi 
hakkiyle yapar ve lstanbul takımını 
hiç olmaz.sa, evet hiç olmazsa asgari 
bir idrakle ortaya çıkarırsak, her hal
de iyi bir netice alabiliriz ve oyuncu
larnnızdan da, onlan muntazam bir 
kadro dahiline sıraladığımız ~e yerli 
yerine koyduğumuz zaman randnnan 
beklemeğe hak kazanabiliriz. Yoksa 
Necdet, Melih, Niyazi gibi üç cenah 
oyuncusunu yan yana getirip alelaca
lp bir takım tcşkll edecek olursak, ne 
Necdete, ne Niyaziye, ne de Melihe 
••Fena oynadın ! ,, diyemeyiz. Hakikat
te de fena oyuncu değil, fena. yapıl
m~ takım mevzuuba.histir. lzmlr takımı 

Bu sUtunlarda bugünlük, futbol a
~anlığına herhangi bir takım tavıııiye 
edecek değiliz. ÇünkU bu ajanlığın 
''inadım inat!" diyen asıl ruhunu ya
kmdan biliriz ve nef eaimize acırız. 
Onun için, firkimizi bu maçlardan a
lınmış neticelere göre, bugünkü maç
larla lstanbul ajanlığının vazifesi in
§allah bitip kendisi ortadan çekildik-

1. (TAN) m Polis Romanı: ~ 

ten sonra, öbilr gUne bırakacağız ve 
bu maçlardan çıkarılabilecek yüksek 
kuvvette bir Tilrk milli takımının na
nıl olacağİnı bir mesele halinde yaz
maya başhyacağız. 

* Ankara - First Vfenna karşılaşma-
ıına. gelince, Viyanalıların bu maçı 
kazanacaklarını zannediyoruz. Birin-

Kapa aırkasondla 

bir c nrnayet! 

Hülaıa 
(Komıer Martet ayaklarmı masaya 

dayamıı tembel tembel otururken içeri 
birisi rirer ve Ranclarh aokağmda 
Moıyö Virnon.Marcelle'in evinde bir 
cinayet olduğunu ııoylcr. Bu adam 
Vignon.Marcelle'in kethüdası Louia'dir. 
Hemen beraberce vak'a mahalline ıi
derler. Kapıda Celestin isminde bir hiz. 
metçiye rastgelirler. Hepıi tellılidir. 
Cclcıtln katilin hail içerde olduiuna 
kanidir. Komııer bir P?liıin omzuna a
lınarak cinayetin olduiu odaya rirer. 
Etrafta katil diye kimse yoktur. Yalnız 
divan üzerinde bir adam karma karqık 
bir vaziyette yatmaktadır. Adamm ka
pısı içerden klitlidir. Komıcr pencere
den palislerin gelmesi için bağırır.) 

Komiser, sağ eli cebindeki taban
eanın tetiğinde sol elile kapının ka-

• dife perdesini tutup giddetle ~tı. ve 
elektrik lambasını yaktı. 

Bu perdenin arkasında, küçUk bir 
laboratuvar vardı. Komiser, labora -
tuvarda kimse olduğunu görmedi ve 
hiç hayret etmedi: 

Mlchel Herbert • Eugene Wyl 

- Tabit, diye mırıldandı, bUtUn bu 
aptallar ... 

Cümlesini bitirmeğe vakit kalma
dan, içeri, zarif bir paltoya bürün -
mü§, koltuğunun altnıda bir meşin 
çanta, birisi girdi. Siyah sakallı o -
lan bu zatın ince ellerinde yüzükler 
vardı. Kendini takdim etti: 

- Doktor ~Iiralle ! 
- Ne istiyorsunuz? 
- Doktoru olduğum bir aileden 

dönerken, hizmetçim, buradan beni 
telefonla aradıklarını haber verdi. 
Uyku sersemi ile ne istediklerini pek 
anlıyamamış, ben, belki müstacel bir 
iş dlye hemen geldim. Ne var? 

Komiser eli ile cesedi göstererek: 
- Bakınız, 
Dedi. Doktor heyecanını güçlUkle 

zaptederek: 
- A .. dedi, ölmüş! 
Komiser, müstehzi: 
- Bana da öyle geliyor gibi, 

ci maçta Izmire karşı hiç muvaffak 
olamıyan Viyanalılar, lıtanbul muh· 
telitine karşı oldukça büyük bir var
lık gösterdiler ve mağlup olmadılar. 
Binaenaleyh Ankaraya karşı daha 
düzgUn oynamaları beklenebilir. Zira 
artık sahaya alışmış ve yol yorgunlu
ğunu gıaermiş bulunuyorlar.Filvaki, 
Ankaranın çok enerjik bir oyunla 

Dedi ve cesedin Uzerine eğilerek 
ilave etti: 

- Sarih zehirlenme alametleri 
var! 

- Sahi mi diyorsunuz? 
- Eğer zehirlenme değilse dok· 

tor, bu hususta fikrinizi almakla bah 
tiyar olacağım . 

- Fikrim mi? .. Vallilıi komiser 
Bey, belki de öyledir.. Fakat alaim 
hiçbir vakit bir karar ifadesine mü -
sait değildir. 

Komi.Ser: 
- Hakkınız var doktor, 
Dedi ve kırk yıllık ahbapmış gibi, 

doktorun koluna girerek onu kori -
dora doğru sürükledi ve: 

- Hem, dedi, tıbbı adli doktoru -
nun gelmesini beklemek daha mlina 
ıip olur. Maktulün zehirle mi, boğu
larak mı, hançerle mi öldilğUnU tes
bit etmek ne size, ne de bana düşer. 

Ve odadan çıkarken bir kere daha 
ba.şmı divana çevirdi, ilave etti: 

- lyi, mükemmel bir iş doğrusu. 
Sofadan, girgin ve genç 'bir biz -

metçi kız geçerek doktora gitti ve; 
- Sizi bekliyorduk, dedi, çabuk 

geliniz. Mada.m ayıldı. 
Kadınlar hakkında hiç te lakayt 

olmayan Mösyö Martet esmer hiz -
metçinin güzelliğini, gilielllkten an-

3 - Seçilebilmek için Ajanlığımız
ca tesbit edilen vasati zamanı yapmak 
lazımdır .. 

4 - Yarışa yalnız lisansı olan ya
rışçılar girebilir. 

5 - Yarışa tam saat yedide başla
nacaktır. Bisikletçilerin bu saatten 
evvel yan§ yerinde bulunmaları 18. -
zımdır. • 

Açıkh bir ölüm 
Beykoz yüzme takımından İstanbul 

kule atlama şampiyonu Hakkının .ze. 
hirlenerek öldüğünü haber aldık. De
ğerli sporcumuzun kederli ailesine ve 
arkadaşlarına samimi taziyetlerimizi 
sunar, acılarından pay alırız' . 

Davis kupası maçları 
Viyana, 8 (A. A.) - Dlı.vis kupası 

tenis seçme müsabakalarında Avus
turya bire karr;ı dört galibiyetle Bel
çikayı yenmiştir. 

Avusturya, Fransa - Yugoslavya 
maçında galip gelecek olan tarafla 
A 'Tupa mıntakası dömi final maçını 
yapacaktır. 

lar bir eda ile görmjlştU, göğsUnU 
kabartarak ve parmaklarının ucu ile 
kızı okşıyarak: 

- Sizi takip ediyoruz Mntmpzel ! 
Dedi. 

~2-

O akşam, saat ona doğru, hasta 
bakıcı Suzanne Blum, Mösyö Vigon 
Marcellet'nin elinin yetişebileceği bir 
yerde duran kilçük geridonun Uzeri
ne, saat on bire doğru içmesi lflzım
ıelen ilaçla dolu şişeyi koymuştu. 

Bundan sonra hastaya iyi bir gece 
diliycrek ayrılmış ve en kilçük bir ra
hatsızlıkta zile basarak kendisini ça
ğırmasını tenbih etmişti. 

Cesar Vigon Marcellct, suratı asrk, 
kimseye ihtiyacı olmadığı ve kendisi
nin rahat bırakılması cevabını ver
miştir. 

Felç buhranlarının sürdüğü bütün 
müddet zarfında - mesaisi o kadar 
takdir edilen antropoloji - ilmi be
oer mütehassısı Cesar Vigon Marcel
let klt.ıdisinin yalnız bırakılmasını 
söylüyor ve "Sıhhatli insanların göz
lerine sukutunun §ayanı merhamet 
manzarası" nı arzetmek istemediğini 
ilave ediyordu. Bunun için de, kansly 
le beraber yattığı odayı terkederek, 
evin &§ağı katındaki çalışma odasın· 

5 

(_o_n_-_rı._e_ş_-_o------...,;ı_ı_J 
Güneş • Dil teorisi ile kelime tarihi ve 

tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 
VI 

Ziyaret, Ziyare 
Sayın bir okur, dilimizde bugün 

dahi çok canlı olarak yaşamakta olan 
ziyaret kelimesinin bu ziggurattan 
başkası olamıyacağını bilirdi. 'Kendi
sine teşekkilre borçlu olduğum bu 
muhterem karün Güneş - Dil teorisi
ne tatbik ederek yaptığı analiz ile 
verdiği malumatı aynen aşağıya ge
çıriyorum: 

(Yükseklerde ve dağ başlarında -
ki ağaçlı kayaların sümerce veya 
akatça adı olan ziggurat ile Anado-
1 un un hemen her yerinde bulunan 
ziyaretlerin ayni şeyler olduğuna ve 
ayni manada ayni adları taşıdığında 
şüphe yoktur. Çünkü evvela kelime
lerin her ikisinin de etimolojik anali
zi ayni neticeleri vermektedir. Her 
iki kelimenin Güneş - Dil teorisine 
göre etimolojik analizleri şunlardır: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
' Ziggurat 

İğ +iz + üğ + ig J. ur + at 
Ziyaret 
!ğ + iz + iy + iğ + ar + et 
Birinci kelimenin tahlilinden ha -

sıl olan elemanların 2 ve 3 üncüsü 
ayni cinsten iki konson olduğu için 
Güneş - Dil teorisinin tesbit ettiği 
kaideye göre analiz sırasında birisi 
( . + ğ) ye çevrilmiştir. \ 

lkinci kelime yani ziyaretin 2 ve 
3 numaralı unsuruna gelince kelime 
morfolojisinde mevcut olmıyan (. + 
ğ) kelimede (y) unsurundan sonra
ki (a) nm aksanlı olmasından doğ
muştur. Kelimedeki aksan orada 
iğ) nin saklı bulunduğunu ve ana
liz sırasında meydana çıkması 18.zım
geldiğini anlatır. 

Burası öğrenildikten l50nra her 
ntı kelimenin UstUste sıralanan un· 
surları arasında mana vermek ve 
mana değiştirmek bakımından hiç -
bir fark bulunmadığı görülür. Loka
lite Oocalite) bakımından da arala
rında çok canlı ve nlıcı bir benzer· 
tik ve beraberlik vardır. Anndoluda 
ziyaret adını taşıyan yerlerin he· 
men hepsinde yükseklik, dağ tepesi, 
kaya ve kaya oyuğu vardır. Hepsin
de de bir kutluluk ve ataların mü· 
barek ruhları ile bir a1aka tasavvur 
edilir. Düz')·erlerae ve ovalama bu· 
lunan ziyaretler orijinaline benze -
tilmek için taş yığınları haline geti
rilmiş ve bir yükseklikle özgülendi -
rilmiştir.) 

Kariim kendisinin bizzat gördüğü 
ve tanıdığı ziyaretlerin ismini ve· 
rirken diyor ki: 

Tortumdaki ziyaret tepesi kayalık 
urmanlık bir dağ' sivrisidir. Kutlu 
sayılan yerinde büyük bir in ve ka-

yalık üzerinde bir bina enkazı var
dır. Bunun bir makam ve eski tel • 
kinlere göre ervahın barınmasına 

mahsus bir hôcre olması çok kabil
dir. Bu ziyaret tepesinin yanıba

şındaki (Kishu) kapısının o zaman 
tıe mana verdiğini bilmiyordum. 
Şimdi Wooley'in fransızca tercüme
sinde Sümer diyarında bir l\isho 
şehri bulunduğunu öğrendiğim za
man ziyaret tepesi ile bu Kishu'nun 
tarih bakımından biribirine nekadar 
sıkı ve sağlam olarak bağlı olduğu
na inandım. 

Yine tanıdığım ziyaretlerden ikin
cısi de Akdağ Madeni havnlisinde 
Nalbant dağlan silsilesinden bir das 
dır. Ayni toponomik (topono -
myque) hususiy i haizdir. Gökle 
ve ervah ile alakasını gösterdiği i~in 
kendisi üzerine söylenmiş olan bir 
demden şu beyti yazıyorum: 

Nalbandın başına çifteler döner 
Kara ziyarette mumlarım yanar. 
Kariim beni aydınlattı. l(endisine 

teşekkUrümü tekrar ederim. Evet 
ziyaretler sakartlardan ve zigurat • 
lardan başkaları değildir. Bu keli -
melerin sekiz on bin yıllık bir tarih 
içinde, morfolojinin geçirmesi tabit 
olan sayılmaz değişmelere karşı du
rarak gövdelerini bu kadar sağlrun 
muhafaza edebilmeleri eski Türk 
kültürünün orijinalitesine en bUyUk 
tanıktır. 

Sak ve Suk'lu ba§lca esH 
kelimeler 

lbranilerin bir (sukkot) ları var• 
dır. Makam ve hücre ayinlerini ora· 
da .1yaparlardr. Bu kelime akatça 
sukku'dan geçmiştir. Akatlılar 

sukku ile Allah hücresi yani [bir 
mabette tanrının ikameti için ayrıl· 
mış yer] kastederlerdi. SUmercesl 
sug idi. 

Görülüyor ki, bu kelime zamanla 
yere indirilmiş ve eski Ziguratlarda.
ki yUcelik anlamının yalnız mecazi 
olanı muhafaza edilmiştir. Belki bu 
gUnkU arapçada çarşı manasına ge· 
len suk kelimesi de bu asıldandır, 
Hicazda muallakatın asıldığı mey
dana suk depiliyordu. E. Hubert'in 
suku okuz diye naklettiği bu mey
dana 'O zaman :Arnplarınm rııtıant 
bir kıymet verdiğini biliyoruz. 

Delitzse'in glussarında sukut ke • 
limesinln hizasında yükseklik ve 
yüksek manalarını görüyoruz. Bu 
sümerce kelime şimdi arapçada yük· 
sekten düşme anlamını veriyor. Bu· 
nun aksi olan suud da aşağıdan yu• 
karı yükselme demektir. Hal • 
buki her ikisinin analizi ayni neti· 
ceyi veriyorlar: 

SUmerce 
Arapça 
Arapça 

(1) (2) (3) (4) 
yüksek: sukut= uğ +us+ uk + ut 
alçalma: sukut= uğ + us + uk + ut 

yükselme: suud = uğ + us +t.!g + ud 

Çagataycada yüksek demek olan 
üksek kelimesinin de analizini bun -
larm altına yazalım: 

Uk +Us+ ek 
Bu kelime de sek ve sak aslmdan

dır. Sukut ve suudun bu kelimeden 
doğduğunda şüphe etmemelidir. 

Netice bir olmakla beraber mana 
da tamamen biriblrlnin aynidir. 
Çünkli: 

(1) Uğ = ana köktür. Yükseklik 
ifade eder. 

(2) UI!! = anlamın oldukça geniş 

da, yapayalnız yaşamasa başlamıştı. 
Genç karısının bütün ısrarları onu 

kendi içtihadiyle kabul ettiği bu inzi
vadan vazgeçirememişti. 

Her akşam gibi, Madam Vigon 
Marcellet o akşam da: gelip hasta ba
kıcının kocasının ilacını hazırladığına 
şahsan ~min olmuŞtu. 

An e Vigon - Marcellet, otuzunu 
ancak geçmişti. Küçük yapıda, mun
tazam çehreli, hiçbir dilzgUnUn cilA.
lamadığı sUt renkli, tatlı bir kadındı. 
Yalnız kırmızı bir kalemle boyanmış 
dudakları, dişlerinin gUzelliğini daha 
iyi meydana vuruyordu. Bir porsölen 
maisiyle parlıyan bakrşı, ekseriya i
fadesiz gibiydi. Buna rağmen, za
man zaman, bakışının içinde ani, seri, 
acaip ve çabuk sönen bir parıltının 
çaktığı farkedilirdi. 
Eğer genç kadın, felç buhranlarına 

artık alıemamış olsaydı, divanın üze
rine serilmiş olan bu büyük vücudun 
manzar ı Uzerinde naho§ bir tesir 
bırakabilirdi. 

Cesar Vigon Marcellet 58 yaşında, 
fakat en az 70 yaşında görünüyordu. 
llmi tetkiklere hasrettiği çalışmalar 
ve bu çalışmalar içinde sabahlama
lar, onu vaktınden evvel çökertmiş· 
ti. Balmumu renkli, muztarlp, hayret 
uyandıracak derecede zayıf, yüzünün 

ve uzakta bir obje veya süje)c taal
l(ıkunu g .. terir. 

(3) Uk =işte o obje veya sUje • 
dir. 

( 4) Ut = yapıcılık, ·yaptınctlık 
rollerile oldukça mUhim olan yUk -
sekliğin obje veya süje üzerinde vu· 
kuunu gösterlr. 

Analiz yoluyla zigurat ve sakarat 
kelimelerinin bir -olduğunu öğrendik· 
ten sonra iddiamızı toponomastlk 
yoluyla da kuvvetiendirelim: 

H. R. TANKUT 

Ustü kır, bol ve biribirine kanşmı~ 
bir saç yığını ile örtülü idi. 
Kadın kendisine yaklaşınca, Vigon 

Marcellet, kalın kaşlarının al -
tında, nöbetlerin daha ziyade bilyUlt
tilğü canlı gözlerini, ona dikil. Kadın, 
laubalice, divanın kenarına oturdu. 
İhtiyar, parşömen kAğıdı halini alnuf 
avucu içine Andre'nin sedef elini ala
rak, onu, kuru dudaklarına kadar gö
türdü. 

Acele birtakım kelimeler, kadına, 
bir kehribar ko1rnsu neşreden eline 
ait acele, anlaşılmaz birtakım şefkat 
sözleri söyledi. 

Madam Vigont Marcellet kendisini 
bu heyecanlı kucaklaşmadan yavaş
ça sıyırdı ve düşen bir yastığı düzel
terek, yardım etmek ister gibi sordu: 

- Dostum, gece için her eeylniz 
tamam mı? 

- Alim, gözlerini kansına kaldıra 
rak mırıldandı: 

- Her şeyim tamsım... 'T'A Alltrllr 
ederim.. yavrum. 

Ifadın: 

- Niçin Cc.lestin ile Louls'nln sfzf 
kendi dairemize nakletmelerini iste
miyorsunuz? 

Cesar Vigon Marcellet, canı sıkı
larak cevap verdi: 

r Arkası var] 
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Dok+o·r Sahtın Balkan turnesi SAGLIK~ 
...- - - - - o··Gu··TLERI 

MEMLEKET MEKTUPLA~ 

Bir aktarma yolculuğunu 
tuhaf ve garip hikayesi 

' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şaht'ın Bulgaristanın silahlanması 

olacağı söyleniyor 

1 MUAU~J 

Güneş banyosu ile 
endam güzelliği işile de alCikadar " Muhterem kaptan ne dersin, Zonguldakta doğru post 

ya yetişebilirmiyiz? Yoksa emeğimiz boşa mı çıkacak? 
"Times" den: 

Son günler zarfında orta Avrupa 
ve Balkanlarda bir tur yapmak üze
re Doktor Şaht Almanyadan ayrıla
caktır. Anlaşıldığına göre ilk evvela 
Yugoslavyada Ragusaya gidecek, ve 
orada bir müddet kaldıktan sonra 
Atina ve Bükreşe uğnyacaktır. Do
laşan bazı rivayetler Alman Ekono
mi bakanının Sofya ve Budapeşte 

yi de ziyaret edeceğini ilave etmek
tedirler. Fakat bunun hakkında da
ha tam ve kesin malfunat yoktur. 

Berlinde söylendiğine göre Dok -
tor IŞahtnı bu ziyaretinde gaye gi
deceği memleketlerın Merkez banka
larının umumi müdürlerinin ona yap 
tıkları ziyareti iadedir. Maamafih 
gayri resmi makamların tasdik et ~ 
tiklerine göre Doktor Şaht bu turun
da gideceği ülkelerin salahiyettar 
mahf elleri ile ekonomik ve finansal 
meseleler hakkında fikir teatisinde 
bulunacaktır. Çünkü son zamanlar -
da Almanyanm ithalatına mukabil 
nakti tediyatta bulunmak iktidar -
sızlığı yüzünden Balkanlardaki Al
man ekonomik. faaliyeti sekteye uğ
ramış bulunuyordu. Yugoslavya Al
manyanm mevcut borçlarını malla 
ödemesine razı olmuştur, hem de bu 
hal Yugoslav dış ticaretinin başka 
meınleketlerden Yugoslavyaya dön -
dürülmesini iltizam ettiği halde. Fa
kat Almanya Yugoslavyadan olan 
ihracatını çoğaltmağa karar verdiği 
için bu yeni ithalatı ödemek mesele
si bazı münakaşalara sebep olacak
tır. 

Bulgaristan ve Yunanistana gelin
ee, bunların Almanyada birçok borç
ları temerküz etmiş bulunuyor ve bu 
devletler borçlarını Yugoslavyanm 

Doktor Şaht 

takip ettiği usulle tesviye etmiye ya
naşmak istemiyorlar. Binaenaleyh 
Orta Avrupa ve Balkan devletlerinin 
Almanya ile yaptıkları "'clering" in 
suhuletle çalışmaması Doktor Şah

tm bu devletleri ziyaret sebebini teş
kil edebilir. 

Alman bakmım.dan bu mesele ga
yet müdimdir. Çünkü alakadar dev
letler Almanyaya olan ihracatlarmr 
tenakus ettirmekle kendilerini mü
dafaaya. kalkışırlarsa da. Almanlar 
için yiyecek maddeleri tedriki çok 
daha güçleşecektir. Bu münasebetle 
Berlin halkmın gene yumurta krt
hğmdan zorluk çektiğini söyliyebili
riz. Halbuki bu mevsimde yumurta
nın bol olması 18.zmıgelir. Bu kıtlığı 
föyle izah ediyorlar: Ağustosta ge
lecek olan olimpiyat seyircilerine gı
da temin etmek ve geçen kış bir hay
li memnuniyetsizliği mucip olan .krt
bğm bu kış önünü almak için yumur
talar depo edilmektedir. 

Doktor Şahta siyasi durumu gö -
rlişmeei için sal8.hiyet verilip veril -
mediği malfim değildir. Yalnız bu 
aeyahati esnasmda elde edeceği ma
lfimatm Alman hükfuneti için çok 
faydalı olacağı aşikardır. Almanla -
rm telekkisine göre cenubi ve cenu
bu şarki Avrupanm siyasi durumu 
değişikliğe gayet müsait bir vaziyet
tedir. Çünkü alakadar devletler Al -
manyanm Reni askeri işgal altına 
alması üzerine o zamana kadar bir 
kanun olarak tanıdıkları birçok si
yasi hakikatlerin değişmiş olduğuna 
kanaat kazanmışlardır. Alman bakı
mından en ınühim. nokta bu yeni va
ziyet karşısında Romanyanm takı -
na.cağı politikadır. 

"lnformatlon"dan: 
Doktor Şahtm Balkanlarda yapaca-

Endam güzelliğinin düzgün adele
lerden geldiğini şüphesiz bilirsiniz. 
Dört köşe olacak kadar ifrata gitme 
den, jimnastik, ispor yapanların en
damı daima güzel olur. Vücutları

nın yapılışı esasından mütenasip ol
duğu. halde, adelelerinin gelişmeme
sinden, gevşek kalmasından dolayi 
endam güzelliğini kaybetmiş olan
lara jimnastik yapmayı tavsiye e
derler. 

Herkes lüzumlu, mutedil derecede 
jimnastik, ispor yapmış olsaydı her
kes güzel endamlı olurdu. Herkesin 
böyle yapmamasına sebep ancak vü
cutca tenbellik, hareket· sevmemek
tir. 

Anlatacağım hikaye Karadenizin 
Göksu deresinden farkı olmryan bir 
gününde geçer ve eşhas ta Bartın -
dan Samsuna gidecek bir inhisar 
memuru ile Ineboluya ulaşabilecek 
bir gazeteciden ibarettir. 

Sofyada CJniver site meydanı 

Bereket versin ki, tabiat tenbelleri, 
ispor yapmayı sevmiyenleri de dü
şünmüş, onlar için de endam glizel
lıği temin edecek bir çare hazırla
mış. lsporu sevmiyen fakat güzelliği 
istiyen tenbeller harcı, bu çare güneş 
banyosudur. 

Bartın, Amasra, Kocaşile ve ni -
hayet Cideden, Inebolu ve daha yu
karrlara gitmek istiyenler olursa, 
ancak haf tada bir kere bu imkanı 
görebilirler ve o hasretleri kavuştu
ran mev'ut günde cumaya • Zongul
daktaki aktarma postasında tesa
düf eder. Mesela Cideden bir yolcu 
akrabasını görmek veya bir iş için 
ayni vilayet dahilindeki kapı kom -
şusu lneboluya geçmek isterse, ge
riye Zonguldağa kadar 60 mili ve o
radan da ileriye 100 küsur mili te
perek yanıbaşında kalan 40 millik 
iskeleye ancak iki geceli~ bir deniz 
seyahatinden sonra vara°6ilir. Fakat 
buna da muvaffak olmak bir şans 
işi.. Çünkü bu mev'ut ara postaları 
aktarma hareketile aralarında beş 
altı saatlik bir fark olduğu halde 
yine 1neboluya kalkacak arkadaşına 
yetişemez. Ve yolcu lstan bula ka -
dar gider, oradan tekrar pazar gü
nü kalkacak doğru postaya binerek 
seyahatine birkaç yüz mil, masrafı
na da buna göre bir yekU.n ili. ve 
eder. 

dağılmış kadın ve erkek birkaç yo 
cuyu toparlıyarak tam yirmi üç 
motöre bindik. Mazot makinesi a 
cak yirmi dakikada şişelerini kız 
rıp işliyebildi ve bu suretle herkes 
söylemekte olduğu derenin tehlik 
li ağzından dışan çıkabildik. Bir 
açıldık. Nekadar olsa Karadeniz, 
fif hafif bizi sallamağa başladı. F 
kat vapurun kandillerini de pek 
zaktan gördük. Henüz bize aç 
bulunuyor, ya gecikti diye tutma 
sa, haydi açılalım. Cebinde elekt 
ği bulunan rüsumat memuru ve b 
projektörlerimizi denize çevirmi 
nazarı dikkati celbetmek i~yordu 
fakat gören yok, vapur dalıa ha 
ilerlerde. Fenerler sa 
ladık, nihayet vapur burnunu biz" 
tarafa çevirdi. Fakat bu sefer d 
bizim motörün makinesi bozuld 
şimdi vapur bize geliyor, biz sul 
ile ondan uzaklaşıyorduk. O gel 
bi,. '-aça duralım, epeyce bir y 
gittik, iyi bir havada deretepe dil 
gittik, bir de arkamıza baktık ki n 
görelim ? Iki çifte bir sandal biz 
motörü kulağından yakalamış, va 
pura doğru sürüklüyor ve böylec 
saat yirmi dörtte, yani öğle yemeği 
ni hazmedemeden ayrıldı~ Ba 
dan, tam nısfılleylde vapura girebi 
liyordum. 

ğı seyahate yakında çıkacağı muhak- ni tetkik edecektir. 
kaktır. Doktor Şaht, bu memleketle- Doktor Şahtın Sofyada BuJgarista
rin ekonomik vaziyeti ve bunların Al- nın silahlanması meselesiyle de meş
manya ile olan ticari münasebetleri- gul olacağı söylenmektedir. 

Vilayette 

Zabıta memurlarının 

taşıdıkları tabancalar 
Zabıta memurlarının taşıdığı ta -

bancalarrn iyi kullanılması hakkın
da Vilayete bir tamim gelmiştir. Ta
mimde deniliyor ki: 

"Tabancaların iyi kullanılması ve 
temizliklerinin haftanın muayyen 
günlerinde ve bir amirin gözü önün-• de yapılması hakkında evvelce tebli-
gat yapıldığı halde bazı yerlerde bu 
emre riayet edilmediği görülmüş

tür. Bu kere !çel vilayeti emniyet 
kadrosunda 6 sayılı polis memuru 
Hüsnü Tozman, tabancasını temizle
diği sırada namluda bulunan mermi
nin kazaen ateş almasile karşısında
ki bekçi başı Ziyanın kamına isabet
L~ ağırca yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Bu gibi müessif hadisele
rin vukuuna meydan verenler hak -
kında icabı yapılacaktır. Yukarıda 
yazıldıği veçhile tabancalar haftanın 
muayyen günlerinde muayene yap
tırılmalıdır. Bilhassa mesleğe yeni 
alman memurlar üzerindeki kontrol 
eksik edilmemelidir.,, 

• Dul, yetim, mütekaitlerin üçer 
aylıklarının verilmesine dün başlan
mıştır. 

Kızıltoprakta garip bir 
suiistimal hadisesi 

Poliste 

Kızlltoprakta bir 
otomobil kazası oldu 

Kızıltoprakta otura~ ve ticaretle 
meşgul olan Sıtkı, birkaç arkada~ı 
ile beraber ve hususi otomobilile do
laşırken Nuhkuyusu caddesinde oto
mobilini ağaca çarptırmıştır. Bu çar 
pışmada otomobilin iki çamurluğu 
kırılmış ve içindekilerden Pavle yü
zünden ve kollarının muhtelif yerle
rinden yaralanmış ve sol kaburga 
kemiği kırılmış, lsak ise yüzünden 
yaralanmıştır. Tahkikata müddeiu
mumilik vaz'ıyet etmiştir. Yaralılar 
hastahaneye kaldmlmıştır. 

Bıçakla yaralamıı 
Evvelki akşam, Ahmet adında bi

ri karısı Melihanın kendisinden ay
rılarak Ali isminde biriyle gizli yaşa 
dıklarma kızmış, Fatih parkında kun 
duracı bıçağiyle Aliyi üç yerinden 
yaralamıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmış, suçlu bıçağiyle yakalan
mıştır. 

Motosiklet kazası 
Arkadaşlarile beraber Suadiye ci

varında dolaşan Hüseyin, yoldan ge
çen bir motosikletin sadamesine ma
ruz kalmıştır. Hüseyin, evvela bu 
işin bir kaza eseri olduğunu söylemiş 
se de bir müddet sonra evinde hasta 
landığmdan şikayette bulunmuş, suç 
hı yakalanmıştır. 

Sol ayağı kırıldı 
Halıcıoğlunda oturan Akşehirli 

Mustafa. motosikletle Beşiktaşta do
laşırken karşıdan gelen ve numarası 
henüz anlaşılmayan bir otomobilden 
kaçmak istemiş, ve bu yüzden motö
rün ü ağaça çarpmıştır. Bu çarpışma
da Mustafanın sol ayağı kırılmış ve 
yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. 
Diğer otomobil aranmaktadır. 

Bir çatı yandı 
Dün öğleden sonra İstanbul Balık 

pazarındaki Ziraat Bankasına ait ar
diyeden yangın çıkmıştır. Yangın it
faiyeye haber verilmişse de, söndü
rülUnçeye kadar ardiyenin çatısının 
bir kısmı yanmıştır. 

Bir bahkçı boğuldu 
Balıkçı Keğork isminde biri evvelki 

akşam; kaldıramıyacağı derecede ra

Zencilerin, yahut çırçıplak gezen 
başka kavimlerin memleketlerine 
gitmemiş olsanız bile, onların ne ka 
dar güzel endamlı olduklarını kitap 
lardaki resimlerind~ görmüşsünüz
dür .Onların böyle güzel endamlı olma 
larmı, güneşin adeleler üzerine tesiri 
anlaşılınazdan öne~, çok hareket et
melerine atf ederlerdi. Halbuki pek 
sıcak iklimlerde .ı;rplak gezen ka
vimler - Hele zenciler - hareketi hiç 
sevmezler, zaten sıcağın fazlalığın
dan, çok hareket etmeğe kudretleri 
de kalmaz. öyle olduğu halde yine gü 
zel endamlı olurlar. Buna sebep an
cak daima çıplak gezmeleri, bütün 
ömürlerinde zaruri olarak güneş 
banyosu yapmalarıdır. 

Güneş banyosu, biç jimnastik veya 
ispor yapmadan, ne masaja ne de 
elektrik cereyanına lüzum göster
meden, adeleleri genişletir, kuvvet
lendirir. Mesela göğsünün çevresi 
92 santimetro olan bir kimsede lüzu 
mu kadar güneş banyosundan son
ra göğüs çevresi 102, hatta 103 san
timetroya kadar çıkar. Bunu göğsü
nün derisi kalınlaştığına atfetmeme 
lidir, çünkü güneş banyosundan son 
ra deri incelir. 

Güneş banyosunun bu güzel te~iri 
yalnız göğüs adeleleri üzerine de
ğildir. Bütün adeleler güneş banyo
sundan istifade ederler, gelişirler 

ve güzelleşirler. Çünkü güneşin ışık
lan vücudun içerisindeki kanı deri
ye ve onun altındaki adelelere doğ
ru çekerek bütün kanımızın dönme
sini kolaylaştırır, kan kolay döndük 
çe, hareketsizlikten dolayı adeleler 
arasında birikmiş ve onların beslen
mesine engel olan kirli maddeleri 
de sürükler. Adeleler böylece ferah 
bulur ve daha iyi beslenirler, geli
şirler. 

Güneş banyosiyle endam güzelli-
ği her yaşta kazanılabilir. Fakat gü
neş banyosunun , böyle güzellik ba
kımından, en iyi tesiri daha ziyade 
çocukların büyüme devrinde, genç
lerde uzun olur. 

Adelelerden başka onların üzerin
deki kalınca zarlar, adeleleri kemik
lere bağlayan tandonlar da güneş 
ışıklarının tesiriyle kuvvetlenirler, 
gelişirler. Bütün kemikler yine ayni 
tesirle daha iyi beslenirler. kuvvetle 
uirler. Bunların hepsi endam güzel
liğine hizmet eder. 

Güzel endamlı olmak için yol yü
rümeğe, ispor yapmaya üşenirseniz, 
hiç olmazsa, güneş banyosu yap
mayı ihmal etmeyiniz. Güneş ban
yosu hem tenbel harcıdır, hem de 
insanr ispor kadar ~zelleştirir. 

Lokman REKlM 

Kızıltoprak Postanesinde garip 
bir suiistimal hadisesi meydana çı
karıldığı yazılmıştı. Mesele, yaptığı
mız tahkikata göre şu §ekilde mey
dana çıkmıştır: Postane müdlirll A
sım üç aydanberi hastadır. Direk
törlüğe memurlardan Kazım vekalet 
etmektedir. Dün Anjin dö puvatrin
den muztarip olan Asım, tekrar işi
ne başlamak üzere vazifesi başına 
gitmiş, kasayı devir ve teslim almak 
istemiştir. Devir muamelesi sırasın

da yapılan tetkiklerde, kasa mevcu
dunun 1920 lira noksan oldu
ğu anlaşılmış, bu arada müdür vekili 
Kazım da yeni müdiirden on dakika 
izin istiyerek ortadan kaybolmuştur. 
Müdür vekilinin uzun sürentgay
bubeti, nazarı dikkati celbetmiş ve 
suiistimal !stanbbul Posta Başmü • 
dürlüğüne haber verilmiştir. Başmü
dürlük, tahkikat yapılması için Pos
ta müfettişlerinden Selim Sabit ile 
diğer iki müfettişi Kızıltoprağa gön
dermiştir. Bu arada müdür Asım, tek 
rar hastalanmış, Kızıltoprak eczane
si sahibi Sadullah Binzet tarafından 
acil tedavisi yapılmıştır. nk araştır
malar, hakikaten kasa açığının mey 
dana çıkarılmasile neticelenmiştir. 
Heyeti teftişiyenin tetkikleri gece 
geç vakte kadar sürmüş, kaqda mev 
cut pullar tadat edilmiştir. Müfettiş
ler, Pastahanede tetkikatla meşgul
k~n. müdür vekili Kazrm, Başmüdür 
lUğe gelerek suçunu itiraf etmiş, o
radan ayrıldıktan sonra Üsküdar 
Müddeiumumiliğine gelmiş ve teslim 
olmuştur. Müfettişler üç aylık kayıt
lar ve muamel~tla pul mevcudu üze· 
rinde incelemeler yapmaktadırlar. 

kı içerek sarhoş olmuştur. Keğork, ------==-----=--
Yerli Mallar Sergisi biraz hava almak üzere Kumkapıda

ki evinden çıkmış, deniz kenarında 
dolaşmağa başlamıştır. Fakat bu sı -
ra.da muvazenesini kaybederek, deni
ze yuvarlanmış, ve bir müddet çırpın
dıktan sonra boğulmuştur. O civarda 
kimse bulunmadığından Keğorkun 
feryadını duyan olmamıştır. 

Sarhoş balıkçının cesedi dUn deniz
den çıkarılarak gömülmesine izin ve
rilmiştir. 

Ampul hırsızları 

Ecnebi bandıralı bir vapurdan cep 
fenerlerine mahsus (15000) ampul 
çalan tahmil ve tahliye ameleslnden 
Halit, Kasrın, lsmail adliyeye veril
mişlerdir. 

Bu Uç suçlu, dün birinci sulh ceza 
hakimi Reşit huzuruna çıkarılmış ve 
cürüınleri sabit olduğundan tevkifle
rine karar verilmiştir. 

Taksim bahçesinde açılacak yerli 
mallar sergisi hakkında hazırlıklara 
devam edilmektedir. Serginin küşat 
resmi bu ayın 26 smda olacak, ertesi 
günü umuma açılacaktır. Sergi ko
mitesinden bir zat diyor ki: 

"- Taksim bahçesinde açılacak 
sergi, her sene Galatasaray lisesi sa
lonlarında ve bahçesinde açılan ve 
netice itibarile Mahmutpaşa çarşısı
na. benzeyen bir sergi olmıyacaktır . 
Serginin iyi bir sergi olması için, 
bir plan yaptık. Paviyonlar biribiri
ne benzeyecektir. Paviyonlar arasm
da büyük mesafeler vardır. Bu suret 
le en kalabalık günlerde bile, halle 
paviyonlarm önünden rahat rahat 
geçebilecektir. Sergide eğlenceler, 
tertip edilecek, ve konserler verile
cktir. 

Zonguldakta kalıp ta ikinci yuka
rı postayı yine beklemedi de, lstan
bula kadar gitti diye aklınıza gelir • 
se, o suali ben de kendi kendime sor 
muştum. Fakat pazar gilnü kalkan 
vapur, Zonguldağa uğramaz ve doğ 
ru lneboluya geçer. Bu şekildeki 
yolculuk ta bir b~uk haftaya vara
cağından, yolculuğu beriki bir haf
talığını tercih eder ve bu suretle ya
nıbaşına ulaşabilir. Bu bütün sahi -
lin derdi. Bu vapura nasıl binilir, 
bir de onu söyliyeyim: 

Ayni sahillerde birkaç gündür 
mülaki postayı bekliyorum ve bir 
vilayet hududundan diğerine geç
mek, bir devletten diğerine atlamak 
kadar müşkillata uğradığım şehir -
lerden birinde bulunuyorum. Deniz
yollan acentalığınm önündeki pro
gram ile saat 18 de vapur Bartma 
uğrıyarak Cideye geçecek ve sabah
leyin erken de Zonguldağa uğraya
cak. Şehrin sahile uzak bulunma -
sından fazla müşkülata uğramamak 
için bir akşam evvel rahat vapura 
binerek ertesi günkü sıkıntıdan ken 
dimizi kurtarmak istedim. Hava da 
güzel, bu vaziyet pek yabana atıl
mryacak fırsattı. Haydi hayırlısı ol
sun dedik, dere kenarından kalka -
cak motörcülerin davetini bekledik. 
Öğle yemeğini daha mideme ısmdı
ramamıştım ki, motörcUler çarşıda 
beni harıl harıl anyarak acele etme
mi söylediler. Vapuru kaçrrıp ta bir 
hafta daha ayni sahillerde dolaş -
mamam için pürtelaş, patırdısı cüs
sesinden çok büyük motör bozuntu
su bir kayığa atladım. Patır patır bir 
saatte dere ağzını tuttuk. Fakat ne 
vapur var, ne kimse. Şimdi gelir de
diler, sahile çıktık, ne bakkal var, ne 
oturacak yer. Bereket hava güzel, 
biraz dağları dolaştık, henüz do -
ğurmuş köpek yavrularile tanıştık 
ve nihayet pencereden bizi görüp te 
halimize acıyan liman reisinin, mec
muu altı evden biri olan ikametga
hına sığındık. Akşam karanlığı bas
tı, saatler vaktini haylice a,tı, va -
purdan yine ses seda yok. Acaba 
daha Zonguldaktan kalkmadı mı di
yoruz, bunu soracak ne acenta var, 
ne de salahiyetli bir kimse. Bereket 
liman reisi jandarma telefonların -
dan istifade ederek vapurun Filyos
ta olduğunu öğrendik. Artık telefo
nu bulduk diye, her yarım saatte 
bir makinenin sapını çeviriyor ve 
aldığımız cevap daha Filyosta, daha 
Filyostha oluyordu. Nihayet artık 
jandarmalar da bıkmı, olacak kl. 
biz onlara sormadan onlar bizi ara
dılar, müjde vapur Filyostan kalktı. 
Bir saat sonra Bartmm önünde bu
lunacak. Fakat buranın tecrübeli 
yolcuları, ya tutmazsa diye bir kor
kuya başladılar. 

- Canım nasıl tutmaz? 
Dedimse de aldığım cevap şu ol

.du: 
- Ah bayım, kışm denizden tut

maz, gece karanlıkta motörleri faz
la beklemez. Velhasıl biz ekseriya 
bu dereyi yağmur ve ayazda tekrar 
geriye teperiz. 

Oyle ise yapılacak bir 1Jey vardı, 
motörle denize ac;ılrp vapuru bekle· 
mek. Keskin ve yakıcı gece l!loğu
ğundan mevcut rüsumat evlerine 

Artık kamaramızJ. girdik, raha 
etmemiz 18.zım değil mi, ne geze 
Şimdi de vapurun sintinesi ağzın 
kadar yük dolmuş, uğradığımız 111 
kelelerin her birinde demirini atıyor 
vinç patır kütür işliyor, ama ne ~ 
leyiş, tam dört beş saat bıkmadan 
usanmadan. Haydi bir daha rötar v 
böylece ilerde dakikaları kazanın 
yerine, saatleri kaybediyorduk. Kil 
çücük vapurumuzun boyuna bosu 
na bakıyorum da bu kadar yükü ne 
resine sakladığına hayret edip ma 
şallah diyorum. İnsan kalabalığın 
dan sarfınazar, Zonguldağa Uç bin 
den fazla, Filyosa bin beş yüze ya 
kın, Amasraya beş yüzü çoktan a, 
~. Kocaşileye 291 çuval kepek v 
mısır verdi. Hem ne şeraitıe biliyo 
musunuz, Zonguldak müstesna, di 
ğer şehirlerde bir iki küçUk kayıkl 
bu işi idare etti. Bu küçük vapuru 
muzun bu kadar yük almağa kuvve
ti var mı, yoksa biz de lnebolu, tn . 
bolu derken, İnebolu vapuruna ben
zemiyelim. Bu şekilde uyku ne g 
zer, arada bir kaptan köprüsüne çı
kıyorum ve gayet nazikane soruyo
rum. 

- Mu'bterem kaptan, şu yanıba 
şımızdaki İnebolu iskelesine geçmek 
için, yüz mil gerimizde bekllyen 
Zonguldak aktarmasına yetişeblle • 
cek miyiz? 

Zavallı adamın önünde koca bir 
liste, binlerce çuvalları ufacık ka· 
yıklarla acele naklettirmek için mU
temadiyen gözü dışarda idi. 

- Ne yapalım bayım, her iskele
de kırk beş dakika mühlet koymuş
lar, fakat o iskelenin birkaç kayığı
na bu güzel havada ancak dört be' 
saatte yUkUmUzU verebiliyoruz. Yol 
dan da kazanmak imklnı yok, çünkü 
vapurun sür'ati maHim, fakat gay
ret edeceğim. 

Aradan bir iskele daha geçiyor, 
bu sefer seri kaptanlarından birinin 
yanma yanaşıyorum: 

- Muhterem küçük kaptan, ne 
dersin, Zonguldakta doğru postaya 
yetişebilir miyiz ? 

- Vallahi bilmem, bu işi ancak 
süvari bilebilir. 

Nihayet Cideye yaklaşıyoruz, geç
kince bir çarkçmm oturduğu yer" 
sokuluyorum: 

- Bay çarkçı, bu işe sen ne der
sin? 

- Ben de bir şey bilmiyorum, te.h-
m.:n im pek kuvvetli değil. 

lfte biz de, ona sora, buna Bora 
haylice heyecan ve bir o kadar da 
vakit kaybettikten ROnra, haftada 
bir tesadüf eden bu aktarma posta
smı az daha kaçırıyorduk. Bereket 
süvari ve çarkçıbaşının gayretleri, 
bir müddetten beri daha ilk defa İne
bolu ekspresine vapurumuzu ulaştı· 
rabildl. Her halde fena havalarda 
bu i9kenceyi dalına çeken zavallı bu 
civar halkm&, Denizyollan trpkı eks 
prestekl ağabeyleri gibi bueket ea
ıtleri nıuntazam bir program bedi -
ye etmelidir. Eğer şikayetim nazarı 
dikkate alınırsa, bu sahil de büyük 
bir dertten kurtulm•!f olacaktır. 

Salt ÇEi.ERi 
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Okuyucu 
Mektupları 

Pi YASA 
VAZiYETi 

Buğday fiatlerinin çok 
düıeceği umuluyor 

Yeni sene rekoltesi devresine giri
~·oruz. Cenubi Anadoluda ve Trak
yada buğday, arpa hasadına başlan
nuştır. Son günlerde Çukurova, en 
hararetli çalışma günlerini geçirmek 
tedir. Bir taraftan buğday ve arpa 
toplanmakta, diğer taraftan da pa -
muk tarlalarında çapa faaliyetine 
başlanmaktadır. Adanada, yeni sene 
nin buğday fiyatları 3 buçuk kuruşa 
kadar düşmüştür. Halbuki bir hafta 
evvel, 5 kuruşla 4 buçuk kuruş ara
sındaydı. Daha yeni mahsul piyasa
ya çıkalı, henüz bir hafta olmuştur. 
Bu bir hafta içinde fiyatlann birden 
bire düşmesi Istanbul Ticaret borsa
sı ve buğday ticaretile alakadar yer 
lerde, büyük bir alaka uyandırmıs
tır. Alakadarların söylediğine göre, 
yakında her tarafta buğday idrak 
edildiğinden fazla düşecektir. Piyasa 
da tiftik ve yapağı üzerine olan sa· 
tı~lar hararetini muhafaza etmek
tedir. Son alman haberlere göre bu 
sene, dün tiftik rekoltesi azdır. Bil
ha~sa Kapta az mal yetiştimiştir. Bu 
itibarla, tiftik piyasasındaki bu h a
raretin devamluı olacağı anlaşılmak· 
tadır. Yalnız son günlerde fiyatlar
da hafif bir dilşkilnlük temayülü gö 
rülmüştür. 

Alakadarlara göre, bu düşkünlük 
arızi mahiyettedir. Yakında dış piya 
salardan büyük siparişlere intizar 
edildiği için, fiyatlarm yine yüksele
ceği ümit edilmektedir. 

Paris borsasında 

rantlar yükseliyor 
Paris, 8 (A.A.) - Finansal hafta

nın bariz vasfı rantların bir veya iki 
puan yükselmesidir. Elektrik, demir 
end4_stt'isi ve kimya ep~üstrisi hariç 
olmak<-Ozere Fransız ı-antlannm ek

serisi de tereffü kaydetmişlerdir. Ec 
nebt eshamı şayanı kayıt derecede 
kolaylıkla bitirilmiştir. Hafta içinde, 
g:-evlerin verdiği endişe ile, borsada 
bazı zaaflar kaydedilmiş ise de Fran
sız esham ve tahvilatı yeniden ken
dlni toplamış ve bu iyilik son borsa 
toplantr~ınra bilhassa tebarüz et -
miştir. Kambiyo borsasında İngiliz 
!ırası, 75,87 den 76,28 e çıkmış, İs
kandinav memleketleri dövizleri de 
bu yüksekliği takip etmiştir. Diğer 
Avrupa dövizleri kıymetlerini muha 
faza etmişlerdir. Dolar da 15,19 da 
sabit kalmıştll". 

Yum.urla piyasasında 

yumurta sandığının fiati Bir 
22 liraya kadar yükseldi 

yumurta pıyas::ı.srndakl hararet de 1 keli, pis yumurtalar ihraç edilemiyor 
vam etmektedir. İhracat en ziyade Bir taraftan yumurta azlığı, diğer 
İspanya ve ltalyaya yapılmaktadır. taraftan ihraç şeraiti yüzünden dış 
Taleplerin fazlalığı yüzünden bir yu- piyasalardan olan talepleri güçlükle 
murta sandığı 22 liraya kadar yük- karşılamaktadır. Görülüyor ki, yu
selmiştir. Geçen sene. bu ayda, bir murta ihracatım arttırmak için, ihra 
yumurta sandığı 15 liraydı. Evvelce cat ticaretini tanzim etmekten zi
de yazdığımız gibi, bu sene mal az- yade. istihsal işidir. Hastalıklarla mü 
dır. Anadoludan az mal gelmektedir. cadele, kümes tertibatını ıslah et
Alakadar bir zat bunun sebeplerini mek, yumurta nizamnamesin uygun 
şu suretle izah ediyor: sartlar dairesinde piyasaya yumurta 

- Anadolunun birçok yerlerinde göndermeği temin etmek.. Bütün 
tft.vuk hastabğı vardır. Bu yüzden bunlarr yapmak ve yumurta ihraca-

. tı yüzünden, memleketimize giren 
geçen seneye nısbetle az yumurta el 1·. . rtt k . . ~ ··k . . . . ge ırı a ırma ıçın, en agır yu 
de edılmektedır. Bır sebep daha var· baytar teşkilatının tizcrine yüklen-
Yumurta nizamnamesi mucibincce mektedir. Tavuk besleyen köylüleri 
yumurta ihracatı sıkı bir şeraite ta- ikaz ve nümune kümesleri dağıtmak 
bi tutulmuştur. Bu itibarla üzeri le- lazımdır. 

BORSA 
8 HAZiRAN PAZARTESİ 

Paralar · 

Sterlin 6211,-
1 Dolar 123,50 

20 Fransız fra. 163.-
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi 20,50 
20 İsviçre fr. 812.-
20 Çek kuron 85,-
·" Ley 13,-
20 Dınar 48,-
Liret vesikalı 193,-
Florin 83,-
Avusturya &ilin 22,50 
Mark 30,-
Zloti 21,-
Pengo 22,-
Leva 22,50 
Yen 32,-
İsveç kuronu 31,-
Altm 974.-
Banknot 244,-

632,-
126,50 
166.-
83,-
23,-

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

196,-
84,-
24,-
32,-
23,-
24,-
24,-
34.-
33,-

976,-
245,-

Esham 
1~ Bankası Mil. 
.1 ~. • N. 
L L Hamilin• 
Anadolu 3 150 

.. 3100 
Şirkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Şark Merkez Eczanesı 

ist i krazlar 
Türk Borcu I 21,45 

,, ,, II 20,30 
,, ,, III 20,40 

İstikrazı dahili 96.-
Ergani A. B. C. 95,25 

Bir fabrikanın dumanın· 

dan ıikayet ediliyor 
"Fındıklıda, dere içinde bir kon- / 

serve imalathanesi var. Oyle bir kö
mür kullanıyor ki, faaliyete geçtiği 
zamanlarda civardaki bütün evlerin 
pencerelerini kapatmadan oturma -

Kocam bizi bıraktı 9itti .. 
ğa imkan yok. Fabrika direktörlüğü 
ne müracaat ettik, başka yere nak
li hane edin,, cevabını verdiler. Sıh
hi birçok mahzurlar tevlit eden bu 
vaziyete bir çare bulunmasını mer
cii aidinden rica ederiz.,, 

Fındıklı Dereiçi Ali Bey apar
tımanı Saim 

* 
Bir okuyucumuzun dileği 
Sirkecide Alemdar berberi Mah • 

mut matbaamıza müracaat ederek 
dedi ki: 
"- 24 Mart tarihli ve 7474 numa

ralı kazanç evrakının neticesini sor
mak üzere Hocapaşa maliye şubesi
ne gittim. Evrakın gördüğü muame
le hakkında cevap vermediler. Hal
buki, hafta tatili için tezkere alaca
ğımı, tesbit edilecek verginin ruhsa
tiye tezkeresine esas olacağını, bu 
itibarla işi kolaylaştırmalarını rica 
ettim. Belki de, işlerinin fazlalığın
dan olacak, benim işimle meşgul ola 
mıyacaklarını söylediler. Ashabı 
müracaata dairelerden imkan olan 
kolaylığın esirgenmemesi hususun -
da alakadarların dikkatinj celbet
menizi rica ediyorum .. 

• 
Bursa verem dispanseri 
baıka yere kaldırılmah 
Nuri Şendil imzasiyle aldığımız 

bir. mektupta deniliyor ki: . 

"Bursa verem dispanserinin pek 
yakınında iki ilk ve bir orta mektep 
vardır. Bu mekteplerde okuyan yedi 
sekiz yüz talebenin mühim bir kıs
mı her gün sabah akşam dispanse-
rin önünden gec;mek mecburiyeti!l -
dedirler . Dispanserin buradan baş
ka bir. yere, ve mesela Hisardaki 
Guraba hastanesinin yanma nakli 
.!luretiyle verınlileri tedavi ederken 
birçok körpe -ciğerleri bo·zmamak 
ço~ Yetinde ö~r 1.iareket ciTur. 

'-• ........ ~ . . 
~. Gürültüden şikayet 
Sirkecide, Demirkapıda, Linos a -

partımanmda oturan Ayşe ve Abi -
din matbaamıza gelerek şu şikayet
te bulundular: 

"- Yanımızda bir garaj ve ima
lathane var. Gece gündüz mütemadi 
bir gürültü içinde bunalıyoruz. Bu

, rada tatil günlerinde bile gürültü 

Taksimden R. imzasi!e : 

"25 ya§mdayım. Uç senedenberi 
evliyim. Bir de yavrum var. Birse
ne evvelisine kadar kocıanıla fevkar 
Uide eyi geçmiyorduk. Fakat bir kaç 
ay evvel kocamın başka bir kadınla 
gizli bir münasebet peyda ettiğini 

öğrendim. Belki geçer wnidile sesi
mi çıkartmadım. Fakat bıir hafta ev
vel kocam çtkıp gitti, bir daha eve 
dönmedi. Tahkikat neticesi öğren

dim ki o kadrna kaçmış. Haber gön
derdim, bir daha eve dönmeyeceği
ni cevap verdi. Ne yapayrım 1 

Mahkemeye müracaat etmelisiniz. 
Mademki eve dönmek istemiyor; ko
canız aleyhine dava açıp onu kanu
nt yollardan cezalandırirSınız. Hem 
yavrunuzun hem de sizin hayatınızı 
temin etmek mecburiyetindedir. 

* Benimle EvlenmeJc istedi, 
sonra ortadan kayboldu 
Fatihden S. imzasile : 

" 21 Yll§tndayım ve hıdld evlene
medim. Bundan üç ay eıvvel uzaktan 
tanıdığım bir genç gelip beni annem
de nistedi. Beni beğendiğini, benim
le evlenmek istediğini söyledi. Ada
mı hem ben hem de annem beğen

dik. Fakat tahkikat yapmak istedi
ğimiz için, ona kati bir cevap verm~
dik. Cevabı bir hafta sonmya bırak
tık. Tahkikatım1z eyi çıktı, fakat a
dam bir daha görünmedi. Siz ne der
siniz 1 11 

Bu adamın tarzı hareketi bir hay
li acaip. Bir daha görünmiyecekti 
de ne diye sizi gelip ailenizden iste
di ? Bir müşterek tamdık vasıtasi
yle bunu tetkik ettirmeHsiniz. Bunda 
şu halde gizli bir sebep vardır. O 
size izahat vermek mecburiyetinde
dir. 

* Kocam beni .mütıemadiyen · 
· · · · aldatıyor 

Şi~liden A. fuıza.sile : 

" iki sene evvel zengin, yakqıklı 
bir adamla evlendim. Bir sene kadar 
mes'ut ya.şadık. Bir de çocuğum ol
du. Koca11ı beni bir kaç zamandan 
beri muttasıl aldatıyor. Bunu bili
yorum. Kocam da zaten saklamıyor. 
Ona bir şey söylersem, beni terk e
deceğinden bahsediyor. Ben bu va
ziyet karşısında ne yapayım' Şahsi 
hiç bir gelirim yok. Çocuğuma na
sıl bakabilirim t Çalışmak i8tiyo
rum. Acaba bu fikrim• doğrumAt, de
ğil mi 1 " 

ise, kadını eldn seviyorsam da 
böyle müşkül bir mevkie kendimi 
sokmaktan çekiniyorum. içtima va
:iyetim sarsılacak diye korkuyorum. 
Siz buna ne dersiniz 1 

Size doğrusunu söylemek lazım 

gelirse, düşüncemiz budur: siz bu iş
te bir erkeğe yakışmıyacak bir ka· 
raktersizlikle hareket ettiniz. Evli 
bir kadınla sevişmek doğru bir şey 
değildi . O kadını. baştan çıkarttınız, 
onu lekelediniz, şimdi de onu bu 
mti§klil vaziyette ortada bırakı:µak• 
tan çekinmiyorsunuz. Mademki böy
le bir işe giriştiniz, bu işin neticele
rini göze almalıydınız. Eğer mert 
bir erkeseniz, bu kadını alıp, onun· 
la evlenmek isizin için bir vazife ol
malıdır. Vaziyetiniz sarsılacağından 
korkuyorsanız, bunu daha evvel ni
çin düşünmediniz , 

:t. 

Evlenmekten korkuyQrum 
Izmirden E. im.zasile : 

u 30 yaşındayım. Benden on Ytıf 

genç bir kızı seviyorum. O da ben' 
seviyor. Anlaşıyoruz, biribirimize 
hörmetimizi var. Fakat bütün bun· 
l.a.ra rağmen evlenmekten korluuyo. 
mm.Etrafımda okadar betbaht çift· 
le rg?rü'!!~m ki, ben de bu vaziyet· 
Zere düşerim diye korkuyorum. Ni
çin evlenenlerin ekseri.si betbaht olu
yor 1 Bana ne tavsiye ediyorsunuzt. 

Evlenmek hakikaten çok mühim· 
bir meseledir. Bir çok evliler bet· 
baht oluyorsa, o da, düşünmeden ev
lendikleri içindir: Her şeyden evvel 
anlaşmak lazım, ve bir erkek karısı
nı adam akıllı idare etmelidir. Aıı· 
cak bu §artlar dahilinde bir çift 
mes'ut olabilir. Sevdiğiniz kızı tet
kik ediniz, onunla bütün bir hayatı 
beraber geçirebileceğinizi göze e.la· 
biliyorsanız, evleniniz. Bir ailenin 
saaı:tet1 ·en faZia erkeğin elindedir. 

:Buna emin olunuz. 

* 
Karım ~alıımak. istiyor • 

ben bırakmıyorum 
Beyoğlundan R. Imzasiyle: 

"Bir senedenberi evliyim. ~en !6, 
karım 24 ya§ındadır. Her ikimiztn 
de ali tahsili var. Şimdi çalışıyo -
rum; fakat az para kazanıyorum. 

Ancak kendimizi pek çok sıkarak, 
geçinebiliyoruz. Bu vaziyeti göretı 

kartm, çalışmak i.stiyor. Fakat ben 
çalışmasına razı değilim. Fakat o il· 
le çaltşmak i..~tiyor. Aramızda mü • 
nakaşal.a.r çıkıyor. Ne yapayını'!" , 

Türkiye • lnCJil+ere ticaret Çek I er 
Sıvas Erzurum 1 96.50 

• • n 96,so 

Mısır tahville~i 

eksik olmuyor. Gürültü ile mücade
le .edildiği bir sırada belediyenin, bu
nu da nazarı itibara alması 13.z:m -
gelmez mi? Başka yere · nakli im
kanı yoksa bile, hiç değilse herkesin 
istirahat zamanlarında gürültüye 
meydan verilmemelidir. Alakadarla
rın dikkatini celbetriıenizi rica ede-

Bir avukatla görüşünüz. Bütün va
ziyetinizi anlatırsınız. Her halde o 
size nasıl hareket edeeeğinizi söyle
yecektir. Kendi fikrinizle hareket 
etmeyiniz, belki kendi a lcyhinize o
lur. 

Bu asırda bir kadının çalışması &• 

yıp değil, bilakis iftihar edilecek bir 
şey. Çalışan bir '<adının maruz kala
cağı şeylere gelince, onlar da. kendi
ni bilen bir kadın için o kadar m~ 
him değildir. Emin olunuz ki erkek
ler pek ala, hangi kadına ne şekilde 
muamele etmeleri lazım olduğunu 
derhal anlarlar. Namuslu bir kadın 
her zaman takdir edilir. Fakat yine 
sizin bileceğiniz bir iştir. 

anlacmaSI Paris üzerine 
S İngiliz üzerine 

12,03 
6ı;~. ,, 

Türkiye - İngiltere arasındaki ti
caret anlaşması yakında bitecektir. 
Esasen Ingiltere ile aramızdaki tica
ret anlaşmasının iki aylık müddeti 
vardı. Öğrendiğimize göre İngiltere 

lle yeni bir anlaşma yapmak için, ya
kında müzakerelere başlanacaktır. 

No. 47 

Ademle Havva 
Bilrhao CAl.llli 

l"lgiliz erkekleri bunun için nazik -
tirler. Başka cemiyetlerde bu ayrı
lık yoktur. Onun için erkeklerle ka
dınlar çabuk yüzgöz olurlar. Akşam 
sa,bah, qurun. buruna oturmak her 
hald~ iyi bir şey değil! 

Burada öyle aileler bilirim. ki, ka
rı koGa yüz\erini. ancak hai~.a~ın 
birka,Ç akşamı sofra başında gorur
ler. Yemekten sonra da erkek ga
zetesini alır, koltuğa gömülür. Ka
dın dairesine çekilir. Haftalar geçer 
de kadın hizmetçisile k9nuştuğu ka
dar kocasile görüşmez. 

- Ne mes'ut çiftler ! 
- !şte bunun için İngiliz ailelerin-

de karı koca kavgası olmaz. Olursa 
bile pek azdır. Erkek akşam sabah 
karısile burun buruna olmadığı için 
yüz göz de olmaz . . lki taraf ta biri
birlerini adeta özlerler, 

- Peki ama fakir, ortahalli ail~
ler de bunu yapamazlar ya! 

- Onlarda başka bir şey vardır. 
Karı koca işlerini taksim etmişler -
dir. Herkes vazifesini bilir. Kadın 

Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
SoHa 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezetıı 

0,79,15 
10.09,35 

4.6R 7~ 
2,45,32 

63,20,80 
1,17,33 

19,21,92 
4.21,60 
1,96,75 
3.06,50 
5,81,25 

zevkini değil, vazifesini düşünür. ln
giliz kadını kafasile yaşar. Kocası -
nın kazancına göre evini ve kendi
ni idare eder. Zevklerini, eğlencele
rini hesapla, programla yaparl:ır. 

Burada her sınıf, her seviye halka 
göre yaşama ve eğlenme vasıtaları 
vardır. Hatta ortahalli insanlar için 
seyahat tertip eden şirketler bile ... 
Bir kasap, bir mağaza satıcısı, bir 
kunduracı biJe bu sayede zenginler 
gibi dünyayı dolaşır, yazın plaja gi
der. Sen zannediyor musun ki ls
tanbtllda gördüğümüz o Ingiliz, Al
man, Amerikan seyyahların hepsi 
zengindirler. Bunlar ucuz seyahat 
tertip eden kumpanyaların aylarca 
ilanlarla topladıkları esnaf, işçi, me
mur gibi orta sınıf ahalidir. Onlar 

. bizim gibi değil. Biz kazandığımızı 
yeriz. Hatta it:;imizde kazancından 
fazlasını yiyip borca giren bile var
dır. Halbuki Avrupalrlar tatillerin -
de harcamak için her ay beş on ku
ruş arttırırlar. Bu para ile seyahat 
programhırr tertip eden kumpanya
ların tarifelerine bakar, paralarına 
göre sevahate çıkarlar. Bakarsın, 
günün birinde mahallenin kasabı 
dükkanını kapatmıs. kapısına da 
mesela "Tatil yaptığı için Usta To
mas'ın dükkan1 on beş gün kapalı -

1886 • -.- --1903 II 92,- 93,~ 
1911 III 86,- 87,-

Tahvilôt 
Rıhtım t0.60 
Anadolu I ve It 43,90 

" m 45,50 
Anadolu Mümessli 51,90 

dır" gibi bir levha asmış, boynunda 
dürbünü, elinde çantası o dört baca
lı transatlatiğe atlamıştır. 

Ama burada bir meslek ahlakı, 

bir komşuluk ve ticaret fazileti de 
vardır. Mahallenin kasabı dükkanı
nı kapadığı zaman bilir ki, döndüğü 
zaman müşterileri yine kendinindir. 
Rakibi olan en yakındaki kasap bu 
müşterileri çalmamıştır. Daha do_ğ

rusu o müşteriler gezmeğe gitti di
ye kendisine kızıp başka dükkana 
dadanmamışlardır. Herkes tabii 
haklarından böyle kalbi rahat ola -
rak istifade eder. 

Bizde böyle olamıyor. Değil ka -
sap, bakkal, bir doktorumuz hasta -
!arını bırakıp bir seyahate çıkacak 
olsa rakipleri hastalannı kendilerine 
~evirmek için yapmadık propaganda 
bırakmazlar. Onun için bizde iş sa
hipleri paraları bile olsa .. 

Papatya gibi bir İngiliz kızı Sadi
nin lakırdısını kesti. 

İngilizce bir şeyler söylüyordu. 
Sadi yerinden fırladı. Kızın elini 

sıktı. Yanımızdaki sandalyeyi çekip 
oturttu. 

Bu yeşil gözler memleketinin ka
dınlarında bir başkalık daha var. 
Çoğunun gözleri yeni uykudan kalk
mış gibi mahmur, baygın, süzgün .. 

nz.,, 

• 
Cevaplarımız: 

Sel imzasile mcktub gönderen o-
kuyucumuza: 

" Yazınızı okuduk, ancak bunlar-
dan bugün için istifade etmenize 
imkan yoktur." 

Sadi'nin sinema artisti vaziyetile 
hürmet gösterip, aramıza oturttu
ğu kızın gözleri de böyle! Dumanlı 
bir Boğazic;i sabahı gibi. Mavi, ye
şil, biraz da sarı renkler biribirine 
karışmış, Üzerlerine ince bir sis çe
kilmiş. Ve bütün İngiliz kadınların
da görülen gergin dudaklar ve bir 
sıra bembeyaz diş! 

Sadi laRırdıyı hemen fransızcaya 
çevirip beni tanıttı. 

lngiliz kızı ne güzel konuşuyor. 
Harfleri çeke çeke, hafif bir peltek
likle kelimeleri eze eze .. 

Lakırdı arasında Sadi bana türk
çe: 

- Müzikhol artistlerinden, meş ~ 
hur bir lordun metresidir, dedi. 

insanlar acayiptir. 
Bir kadın nekadar güzel olsa be

ğeniriz, hoşumuza gider . Şöyledir, 
böyledir ama nihayet serbest bir ka
dın olduğu için ehemmiyet verme
yiz. . 

Amma ve lakin bu kadın fa:Nı.nın 
metresi, filanın karısı ise iş değişir. 
O zaman gözümüze daha başka gö
runur. Çünkü üzerinde bir rakip 
erkeğin adı, şöhreti veyahut gölgesi 
vardır. • . . . . . 

Sadi'nfo "Bir lordun metresi" di~ 
ye firma' koyduğu Iiıgi1iz kadını 

Evli bir kadınla seviıiyorum 
Ankaradan F. im.zasile : 
" 30 ya§rndayim. iki senedcnberi 

evli bir kadınla 8evi§iyoruz. Bu son 
zamanlarda vaziyet mütki§ çatallan-
dı. Kocası her şeyden haberdarmış, 
kadın benimle kaçmak i8tiyor. Ben 

şimdi gözümde başkalaşıverdi. 
Bu kadının her halde bir fevkala

deliği olacaktı ki lort cenaptan mil
yonlarca e~i arasında bunu seçmiş. 

O Sadi ile konuşurken her tarafı
nı boyunbağı, çorap alır gibi gözden 
geı;irdim. 

Bu lngiliz kadrnlannm cinsi bir 
başkalıkları var. Diri, canlı kadın
lar. Benim Mançester'li de böyle 
idi Vücutları, tenleri, renkleri, ha
reketleri dipdiri, taptaze. Şarklı ka
dınlar içinde ne göz karartıcı güzel· 
ler, ne baş döndürücü gözler vardır. 
Fakat bütün o güzellik ölU bir gü
zelliktir. Canlı bir mahıtı.k değil re
sim, heykel sanırsınız. İçinde tabia
tin bütün renklerini toplamış çiçek 
bahçesi gibi gözler vardır. Fakat 
bakmazlar. Taze bir muz pembeli . 
ğinde vücutları vardır. Fakat hare· 
ket etmezler. Elinizi sürdüğünüz va
kit parmaklarınız lüzucetli bir ha -

. mura batmış gibi gömülür. 
Halbuki bu İngiliz kadınlarında 

böyle değil. Vücutları bir futbol to
pu gibi, en sert hareketinizi geri fır
latır. Belli ki sinirinde, etinde erke
~i mücadeleyj! mecbur eden bir· eles· 
.tikıyet var.r. 

Yalnız bu bassalar vücut terbiye
si ile olabilecek şeyler. Şark kadın-

ları da bunlar gibi kendilerine baka
cak olsalar kim bilir ne fevkalade 
olurlar. 

Müzikhol artisti, zengin lordun 
metresi Mis Mery, şarklı erkekler • 
den pek hoşlandığını söylemekten 
çekinmiyor. 

Pek sade bir sebebi de var. San
ların esmerlere olan düşkünlüğü, na· 
sıl ki esmerler de, sarışınları sever
ler. 
Konuşurken Sadi türkçe geveze

lik ediyor: 
- Senden çok ho,tand1 0 ivango 

vuracak galiba. 
Mırrldanıyorum: • 
- Bir müzikhol kızını , . ıyango 

olmasına imkan yok. Amorti belki! 
Uzun uzadıya tUrkçe konuşama

dtğımız için biraz sonra cevap ver
di. 

- Bu Londra'nın sayılı yıldızla
rmdandır. Eğer muvaffak olursan 
bil ki ikramiyedir. 

- Lort cenaplarile belaya girme
ğe niyetim yok azizim. Hem bizim 
gibi paras1zlarrn bunu düşünmeleri 
bıle gülünç olur. 

Sadi'nin lakırdı arasındaki ukala
lıklapna Mery alakadar oluyor. Ne 
lronuşuyorsunuz, diye soruyor. 

(Arkası , . .,r) 
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lstanbul Har:ci Askeri Kıtaat. i Anları 

1 - Ankara'da Askeri yapılacaktır. Müracaat Ey
Baytar Mektebine bu sene lül 1936 iptidasına kadardır. 
sivil lise mezunu olmak şar- F a k a t ( 14) talip ta
tile ( 14) talebe kabul edile- marn olunca kayıt muamele
cektir. Taliplerden aşağıda- si daha evvel kapanacaktır. 
ki vasıflar aranılır. Taliplerden lise şahadetna-

A - Türkiye Cumhuri- .mesi iyi derecede olanlar 
Yeti tabasından olmak tercih olunur. 

B - Yaşları 18-21 olmak 5 - Kayıt muamelesinin 
C -Türkiye Maarif Li- kapanmasından sonra kabul 

selerini bitirmiş ve olgun- edilenlerin isimleri yine ga
luk imtihanını vermiş olmak ze1-"'1erle ilan olunacaktır. 

1'- Bünyelerinin tam sıh (694) (2665) 4058 

hatli ve askerliğe elverişli • • • 
olduğu Askeri Sıhhiye he~ Bayramiç Tüm ihtiyacı i-
yetlerince tesbit edilmek çin 21 O ton un kapalı zarfla 
"tam teşekküllü askeri has- satın alınacaktır. Unun be
tanelerce,, her kilosuna 15 kuruş fiat 

E - Kendilerinin ve aile- biçilmiştir. İhalesi 25 Hazi
lerinin hüsnü halleri zabıta-
ca tevsik edilmek ran 936 Perşembe günü 

saat 14,30 da Tüm Satınal-
2 - Bu vasıfları haiz ta- ma Komisyonu binasrnda ya 

lıpler müracaat istidalarına pılacaktır. Unun evsaf ve şe
şu kağıt ve vesikaları bağ- raiti komisyonda görülebi-
larlar. lir. Eksiltmeye gireceklerin 

A - Nufus cüzdanı veya 2490 sayılı kanunun 2, 3 
resmen musaddak sureti maddesine göre istenilen ve-

B - Musaddak sıhhat ve saik ile ilk teminat tutarı 
aşı vesikaları olan 2 3 6 5 liranın ihaleden 

C - Mezun olduğu lise- bir saat evvel makbuzunun 
nin şahadetnamesi veya mu- komisyona verilmesi şart-
saddak sureti tır. (11) (3165) 

D - Kendisinin ve ailesi- -----------
nin hüsnühali hakkında fo
toğraflı zabıta vesikası 

E - Mektebe kabul edil
dikten sonra askeri kanun 
nizamları kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi. 
F- Selisülbevl, gaşi nev

bati ihtilaciye, sar'a ve sai
rülmenam hastalıklarile ma
lul olmadıklarına dair velile
rinin N oterlikden tasdikli 
taahhütnameleri "bu gibi 
hastalıklardan birile mekte
be girmezden evvel malul 
olduğu sonradan anlaşılan 
talebe mektebden çıkartılır. 
Ve o zamana kadar mekteb 
masrafı velisine ödettirilir.,, 

3 - Kayıt için müracaat 
yerleri Ankarada Yüksek 
Ziraat Ensti'tülerinde "As
keri Baytar Talebe Amirli
ği" İstanbulda Haydarpa
şada "Askeri Baytar Tat
bikat Mektebi Müdürlüğü " 
dür. Taşralardan talip ola
caklar 1.2 maddelerde bil
dirilen evrak ve vesikaları 
tamam olmak şartile bulun
duklan yerlerdeki Askerlik 
Subeleri vasıtasile dileklerini 
M. M. V. Baytar İşleri Dai
resi Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve 
şartlan haiz talipler imtiha
na tabi değildir. Kabul mü
racaat tarih ve sırasına göre 

şiddetli hara.reti~ 
cild için tehlıkelı oldu
ğu zaman vücudunuza 

"BARONIA" 
güzellik yağı sOrünOz~ 
Bunu yapmaK eızemdir, 
zira bu suretle ıztırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz gibi 
cildinize de hoş 
bir cila vermiş G 
olacaksınız. 

.Q .b 
-~/· 

Ba·nY'ölar·ve 
sporlar için 
elzemdir 

. . 

1 

~A NJ. V< AS°" 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanfarı 

100 ita 200 lOn mutahhar pamuk 
Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda mıktan 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
F!ğü satınalma Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde 
Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname dört lira S O kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan S 7 5 O lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
n un un 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. ( 3 O 6 7) 4184 

Lise!er Satınalma komisyonundan 
Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve kız erkek öğret

men okullarının 5-6-936 gününde kapalı zarf suretiyle 
eksiltmesi yapılan 41225 lira muhammen bedel içinde 
bulunan 48500 kilo sade yağına verilen fiat yüksek gö
riHdüğünden pazarlığı 10-6-1936 çarşamba günü saat 
16,30 da İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. tık teminat olan 309 l ,88 ku
ruşun vaktinden evvel komisyon başkanlığından alına

cak yazı ile Liseler muhasebeciliğine yatırılması, şart
nameyi görmek veya almak üzere komisyon sekreterli
ğine müracaatları ilan olunur. ( 3134) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alnia Komisyonundan 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi için 1500 ta

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

1 - Eksiltme: 24 Haziran 936 Çarşarnba günü saat 
14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürli. _,ü binasındaki 
Komisyonda yapılacaktır. 

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

Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu 
işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektub
larile belli saatte komisyona gelmeleri. ( 31O3) 

4190 

Ballkesir Şarbayhğından: 
1 - Atatrük parkında yapılacak 9220 lira bedeli ke

şifli Gazinonun fenni ve umumi şartnamesi mucibince 
inşaatı arttırma ve eksiltme kanunun hükümlerine tev
fikan açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 5-6-936 - 20-6-936 günle 
mecine kadar On beş gündür. 

3 - İhalesi 20 - 6 - 936 günlemecine rastlayan Cu
ma günü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ve daha fazla malumat almak iste
yenlerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. ( 3159) 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HeRveRoe40KuRuş 
NE:FE s BORUL4RINI TEMİZLf:R. BALGAM SÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

Kadıköy lcra Dairesinden : Bir 

borcun temini istifası znnnmda mah 
cuz olup satılarak paraya çevrilme
si mukarrer bulunan muhtelif cins 

ev eşyası 16-6-936 salı günü sa.at 10 
dan 12 ye kadar Kadıköy eşya pa
zarında açık arttırma ile satılaca

ğmdan yüzde iki buçuk dellaliye res
mi ıir'üşterisine ait olmak üzere ta
liplerin mezkur gün ve saatta ma
hallinde bulunacak memura müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

Ademi iktidar 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafsilit: Posta kutusu 1255 

Hormnbin 

4170 
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I 0 TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ 
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Malu!ıyetı var 

1 1 

1 
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1 mıdır, var ise ne· 
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1 
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1 
-
1 
-
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Jaş!angıcı : 
Nekadar zaman 
ıcin abone olduğu j/ Sonu : 

--~ -

1 

- Bu kupona dercedilecell vuılar ırayet okunaklı vazı.lmıe olmalıdır 

1 

1 

1 

1 
lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

1 GazetenJzin ıs Nisan 1986 oü.8ha · 
I ~mda yazılı şartlar dairesinde kaza. 15 j 

ya karşı 1000 ı• alık sigortalı abone kuruşhı l _ 
I yazılmak istiyonım. Aboneman bede- puJ ve 1 

li gönderilmiştir. Si~orta muamelesi· lmza -
- n;n ~·apılmasmı dilerim. 
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Kadıköy Vakı11ar Direk1örlüaü ilanları 

Alemdağı defneli Suyu 
Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye mütehassis etibbası tarafından ya

pılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen 
raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (ko
libasil, anaerop, likefyan) mikroplarla her türlü mevaddı kimyeviye ve 
uzviyeden tamamen arl bulunduğu bildirilen ve emsali arasında en kuv
vet.li UADIOAKTEVlTESl bulunan Alemdağı Defneli suyu 10 haziran 
J36 gününden itibaren ağzı, bir tarafı (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) iba
resini havi zımbalı hususi kurşun mühürle mühürlü otuz litrelik küçük 
boy damacanalarla iki buçuk lit~elik galon ş.işeler derununda suculara 
verilmeğe ba§lanacaktır. 

Ytika fl<la ' e&fi 'Iiikemiye, kimyeviye ve, bakteriyolojik hassalan ve 
)i)hassa RADIOAKTE\1TESIN1N fazlalığı ile mütema.yir olan bu suyun 
safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerindeki vakfın hususi kurşun 
mühür ve zınıbasma dikkat etmelerini sayın halkımıza ehcmmiyetl~ tav
s iye ederiz. (2965 4068 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı Askeri Fabrikasının kapalı zarf ile eksiltme
ye koyduğu kürt kırığı ormanından tokurcundaki şu
besine yapdıracağı ( 6112) metre mik'ap tomruk ve ke
reste nakliyatı yevmi ihalesinde teklif olunan fiat haddi 
layik görülmediğinden reddedilmiş aynı şerait içinde 
pazarlık sur1etile nakliyat icrasına karar verilmiştir.-
1 S Haziran 936 Pazartesi gününde saat on dörtte Ada
pazarı Maliye Dairesi içinde pazarlığı yapılacaktır. Be
her metre mikabının muhammen bedeli (330) üçyüz o
tuz kuruştur. Muvakkat teminatı ( 1S13) liradır. 

İstekliler muvakkat teminat mektub veya makbuz
larile saat on üçte Komisyona ge1meleri ve şartnamesini 
görmek isteyenler Fabrika Müdüriyetine veya Aaapa
zarmda Askeri Fabrika Sevk Memurluğuna müracaat
ları. (3131) 

Hendek elektrik tesisatı 
inşaatı eksiltmesi 

Hendek Belediyesinden: 
1 - Hendek Kasabasına 8 / 5 kilo metro mesafede 

Haraklı köyünün yanındaki Su kuvvetinden elektrik te
sisatı yapılacaktır. 

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

3 -Talihler Nafia vekaletince musaddak proje ve 
şartn.ameleri Hendek belediye dairesinde görebilir veya 
İstanbul Taksimde İstiklal apartımanında mühendis Ha
san Haletten beş lira mukabilinde alabilirler. 

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

4135 
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HASAN Zeytin yağı 
Zeytinyağı istihsal eden memleketlerin bile dünyanın en mükemmel 
yağı, olduğu kat'i olarak tasdik edilmistir. Bu hususta en büyük mü
kafat ile yüzlerce altın madalya ve zafer nişanları kazanmıştır. Kum, 

böbrek, mesane, taş ve bütün idrar yolu rahatsızlıklarına bilhassa safra, 

sarılık ve ikaraciğer hastalıklanndar şerbet gibi içilir. Bütün yemekle-

~zde, tatlılarınızda, salatalarda. hatta pilava H A SAN 

zeytinyağı kullanınız. 

HASAN deposu : lST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

- PERTEV 
DİŞ MA~UHU 

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

Nafıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasın
da 10110 lira 97 kuruş muhammen bedelli 900 metre tu
lünde 200 m/m lik ve 200 metre tulünde 70 m/m lik di
ki~siz manşonlu çelik boru, 116 adet işlenmiş 3 2 9 adet 
işlenmemiş çelik rekor, 8 adet bridli volanlı vana ve 1 
adet klapenin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ha
;kanlık Malzeme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 7 58 lira 32 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını 16 Temmuz 936 Per

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

4086 

VEREN 

En hoş meyva usarelerile hazı~ 

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. Kanı temiz-
liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

'· 
tNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • İstanbul 

3356 

.--• TİFOBİL --• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplandır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

55 kuruş. 
4167 

-lstanbul !kinci Iflas Memurluğun-
dan : Müflis Mehmed Kadriya aid ve 
Gümrükte Mebcut 173 Bağ 4925 Kilo 
mikdanndaki Sapsız Kazma açık art 
tırma suretile satılacaktır. Isteyen
lerin 12-6-936 cuma giinü saat onda 
adliye ikinci iflas dairesinde müfli
sin Masa Memurlarına müracaat e
dilmesi ilan olunur. (23609} 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı müesse 

KISA BIRAKMA, , YAZDAN AL! 
HER SOBADA YANAN 

EN FAZLA ISITAN 

TÜRK ANTRASITINI AL 

KISA BIRAKMA. , YAZDAN AL! 

TÜRK 

TÜRK 

HER MALTIZDA YANAN 

ÇABUK TUTUŞAN 

ANTRASITINI AL 

iSKARALI HER OCAKTA 

YANAN EN AZ FiRA VEREN 

ANTRASITINI AL 

KISA BIRAKMA YAZDAN ALI , 

seler için alınacak 78 bin ki- .. --------------• •---··--------------
lo yoğurda talip çıkmadığın --------- - ---------- ------------------i 
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 5 O kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda görüle bilir. İs
teklilerin kanuni vesikala
riyle beraber belli saatte 
Komisyona gelmeleri. ( 7) 
(3116) 4213 

•• * 
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 günü 
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. 
(3117) 4214 

* * * 
İdareleri İstanbul Leva

zım amirliğine bağlı müesse
seler için 3 21 ton koyun 
etine kapalı zarfla verilen 
fiat Vekaletçe pahalı görül
düğünden pazarlığı 11 Hazi
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 8472 lira 
5 O kuruştur. Şartnamesi Ko 
misyondan 722 kuruş bedel
le alınır. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle belli saatte ko
misyona gelmeleri. ( 9) 
(3118 4215 

SATiE~ ~r-
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