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Albncıda: Futbolde Pro
fesyonellik Meselesi 

Mister Eden, Mussoliniye Cevap Verdi: 

"Akdeniz ingilterenin 
Sah Damarıdır,, 

ere Haraciye Naz.ın 
Müler Etlen 

İngiltere silahlanma 
politikasını sonuna 
kadar götürecek 

Londra, 5 (Radyo) - İngiltere Hariciye Nazırı Mis
ter Eden bugün Avam Kamarasında harici siyaset hak
kında etraflı bir nutuk söylemek suretile Sinyor Musso
Iininin Milano nutkuna cevap vermiş oldu. Mister Eden 
evvela, lngilterenin Milletler Cemiyeti prensipine sada
katini teyit etti, sonra Avrupa meselelerini hal için uğra
şacağını anlattı v·e en sonra da -Mussoliniye cevap olarak. 
Akdeniz meselesini ele aldı. 

iki Nutuk 
Arasında 
Farklar 
Sinyor Musolini pazar gü

nü Milan.oda söylediği nu
tukta münkir bir vaziyet 
almış ve: 

1 - Silahsızlanma polıtika

sının. 2 - Müşterek emniye· 
tin, 3 - Sulhün taksim kabul . 
etmez olduğunun, 4 - Mil
letler Cemiyetinin aleyhinde 
bulunmuş ve il!ve etmişti: 
5 - Akdeniz, ltalya içın bir 
menfaat meselesidir. 

Dün Sinyor Musolini'ye ce. 
vap veren Mister Eden ise ın. 
giliz politikasını şöyle izah 
etti: 

1 - lngilterenin siyaseti 
Milletler Cemiyetine daya.nı

yor, 2 - lngiltere müşterek 
emniyetin yeni Lokarno ile 
kuvvet bulacağı kanaatinde
dir, 3 - Sulh ümitleri henüz 
zail olmamıştır, 4 - lngiltere 
sulhü temin için silahlMıyor 
5-Akdeniz lngilterenin şah
damarıdır. 

Avrupa matbuatı 
son Ankara teması
nın akislerile dolu 
Ankaradan Prağa kadar 

. Bir Yugoslav gazetesi Atatürkün şu vecizesi
nı naklediyor: İyi bir harici siyaset insanlığın iyi. 
liğine matuf olmak, hodgam olmamak ıazmıdır. 

Son hafta içinde hükumet merkezimizde yapılan sL 
yasi dostluk temasları, Balkan matbuatında geniş mik
yasta tetkik ve tahlil mevzuu olmaktadır. Bütün Balkan 
matbu~~ı, müttefikimiz Yugoslavyanm kıymetli . hükfı .. 
met reısı doktor Stoyadinoviçin Türkiye seyahatı hak
kında makalelerle doludur. 

BULGAR GAZETELERi 
Sofyada çıkan Mir gazetesi, bu se

yahatten ve Ankara temaslarından 
bahsederken aynen şöyle diyor: 

"iki müttefik devlet - Türk ve Yu
goslav • milnasebetlerinin bu parlak 
tezahilrleri karşısında bunların daha 
parlağını tasavvur etmek müşkül
dür . ., 

Mister Eden dedi ki: "- Bazı devletler. Milletler Cemiyeti ile istihza 
ediyorlar. Fakat İngiltere Milletler Cemiyetini takviye edecektir. Gerçi 
Milletler Cemiyeti özlediğimiz \C istediğimiz vaziyette değildir. Fakat mil
letler arasıııda sulh ve emniyetin tesisi yolunda ondan daha iyi hizmet ede
cek başka bir teşekkül de yoktur. Milletler Cemiyetinin bütünlük gös

~...,~--~-----------. termesf li.zımdrr. Ve İngiltere onun.----------------------------
aza.mt derecede kuvvetli olma.smı is-

Bulgar gazetesi, M. Stoyadinoviçin 
memleketimizxle çok parlak surette 
ka.rşuandığmı şu satırlarla anlattık
tan sonra, Bulgaristanm sulhper • 

Ahmet Emin Yalman 

ter ... 

Yeni 
Mister Eden 

Lokarno J 
daha sonra Avrupa 

meselelerinin hal ve tesviyesi mev -
zuunu ele aldı, yeni Lokarno konfe -
ransmm toplantısını sözgeli§i etti ve 
dedi ki : 

"- İngiltere, ali.ita.dar devletlerle 

A merikada, ilk Cümhurre- tema. ve muhabere halindedir. Ara
iıi Corc V qingtonun ae- da bir takım aynlıklar vardır. Fakat 

• • , , _ : •... , • h" bunlar qılmıyacak vaziyette değil --·-- ---·y ır 

liiCliıe olmuttur: Bir fı~ dir. Fransa ile dostıu·umuz b k bir 

namzedi diye ortaya atılan Ruz. ~;. t~ ~~ ~as:ı;; çalışma bera- • 
•elte Amerikan milleti hemen beliği çok iyi bir şekilde devam edi

hemen yekpare bir kütle l:ıalin- yor. Fakat İngilterenin başka mem -
de rey vermittir. leketlerle dostluğu, diğer bir devlet 

Amerikada intihap neticeleri az aleyhinde değildir .• , 
çok iptidadan tahmin edilebilir. Baz; İ .1 Al 
büyük' gazeteler genio .. 1 u ngı tere - manya • °°" o ç de halk-
tan rey toplarlar. Bu reyler rüzgarın Almanyaya gelince, İngiliz Harici-
ne tarafa doğru estiğini umumiyet} ye Nazın bu hususta da şunları söy -
gösterir. Bu hususta çok ileri gitme~ ledi : 
yi an'ane haline koyan Literary Di- "- Almanya bir takım iktısadi 

MÜLKiYE AN KARADA l 
verliğini, komşulariyle çok dostane 
münasebette bulunduğunu sözgelişi 
ediyor ve '1>izim kat'i barışseverliği -
miz, Balkan devletlerini tel8.ş ve en • 
dişeye düşüremez,, dedikten sonra 
Bulgaristanın bugün Balkan paktına 
dahil bulunmaması sebeplerini ima 
ederek şunlan sölilyor: "Bu paktı 
meydana getiren devletlerin tam orta 
Yerindeki boeluğu doldurmıya engel 
olan sebeplerin berta:raf edilmesi ka
dar tabH birşey ola.mu.,, 

MATJUATI ı 
ugıcela• matlnıatr fee ır. Stoyadi-

Çekoalovakya Cümlrurrft.l 
M. Beneı 

Kağıt ve 
Sellüloz 
Fabrikaları 

noviçin Ankarada yaptığı dost te
maalarm akisleriyle doludur. Bu dost 
gazeteler, Türkiyenin vaktiyle Bal . 
kan a.nl~ası esnasında hiç bir ihtı
razi kayd ileri sUrmediğini anlatıyor-
lar. lzmit, 5 (Tan muhabirinden) _ 

,. ,gest haftalık mecmuasının geçenler _ müşküllere uğramışsa da onların =========================== 
de topladığı rey, cereyanın Uçte iki mes'uliyetini 1ngiltereye yükletm~ 

ereccsi}lde Cümhuriyet Fırkası nam- hiçbir veçhile doğru değildir. Çünük 

Ankara yolcu/an Mülkiyeliler dün Haydarpa,aJa l•tanbula böy
le veda ettiler. (Dokuzun:u aayfada tafsilat bulacakaınız.) 

Zağrepte çrkan Novoeti gazetesi. Başvekil lsmct lnonü, beş senelik en
Ankara temaslarına tahsis ettiği uzun dUstri Planımızın temellerinden biri 
ve etraflı bir yazısında, dünyadakı olan ilk Tür~ kağıt fabrikasını ya
bütUn rejimlerin ve biltün ittifakların rm _<bugün) uğurlu eliyle acacan:br. 
sarsılmış olduğu şu günlerde Balkan lzmıt .çok bUyUk bir sevinç günür

1
ün 

Antantmm ve hele Tilrk - Yugoslav a:1f:sını yaşıyor. Bu miinasebetle şeh 

, udi Laı\dona teveccüh ettiğini orta- İngiltere Almanyadan tamirat bedeli 
• Y§- koymuştu. Arkasından Birleşik namiyle ne aldıysa hepsini Almanya

\l!Ukiimetlerden Mainede yapılan ilk ya iade etmiş bulunuyor.,, 
intı1ıapl~ da Landon lehine çıkınca Mister Eden Almanyanın, İngilte
Ruzv~: kaybedeceğine ciddi su- re, Fransa ve Amerika arasında ya -
rette 1 m~ verenler olmuştur. pılan para anlaşmasına iştirak için de 

Scnelerdır Amerikada hiç davet olunduğunu anlattı ve daha 
L' -ı •• ard Ş~maz s· 11ır o çu v ır: Gayet sakin ,, sonra Milano nutkuna geçerek ınyor 

el. b. h ve mu- d" vazen ı ır alkı olan Maine ıl Mussolinin beyanatına cevap ver ı. 

rey verirse-~ütUn memleketin ~~e Akdeniz 
rey vcrecegıne hükmedilir ı 

Amerikalılar kumarbaz nı. hl Sinyor Musolini Akdenizin ngiltere 
! u a [Arkası 3 üncüde] 

da.rnlarclır. stikbaJin meçhul b" .h-
' d h J ırı-tinıalinı er a kumar mevzuu ya-

parlar. Tıpkı at yanşla.nnda h . 
atm birinci geleceğine bahse t ant gı 

"biN uu. 
aulduğu gı ' evyork borsasnıd d :.. ti a a 
intiha.pla.nn ne cesi hakkında hergün 
milyonlarca dolarlık hava oyun} 
oynanmıştır. Borsada bir aralık La~~ 
don lehine başabaş bahisler bile ol
muştur. 

Hearıtün dü,manlığı 

G azetelerdcki gürültünün çoğu 
da Ruzvelt aleyhine idi. Ame

rikan gazeteci kralı Hearst bir ordu 
kuvvetini haiz olan sayıSJz gazetele
rinde Ruzvelte karşı batarya ile a~ 
§i kesmiyordu. Bu gazetelere bakılır
sa Ruzvelt tekrar iş başma geçel'Se 
'.Amerikayı temelinden yıkacak, dil -
zenini bozacak, komünizme sUrUkli
yecekti ... 

lşte bütün bu hava karşısında, Ruz
'Veltin ittüaka yakın bir ekseriyet bu
lacağı kimsenin batırma gelmiyordu. 
llatta intihabı kaybedeceğine ciddi 
ıurette ihtimal verenler çoktu. 

Lehistan Hariciye Nazırı 
Londrada 

Miralay Bek 

istanbulda iplik 
ihtikarı dün de 

şiddetle devam etti 
"Tan,, ın Müjdesi 

Tezgah Sahiplerini Sevindirdi, 
Fakat Acele Tedbir Bekliyorlar 
iktisadi neticesi itibariyle milyonlarca lirayı alAkadar eden bir "iplik 

buhranı,. daha doğrusu bir "iplik ihtikarı .. karşısında bulunuyoruz: Do
kuma yapan tezgahlar, işliyecek iplik bulamıyorlar. Bunu geçende yaz
dık, dün de iktisat Vekilinuı çok yakından alakasını bu sütunlarda te-
barüz ettirdik. 

"TAN" ın neşriyatı bu hususta bir 1 
hizmet vazifesi başarmış oluyor. Çün- hanındaki dairesinin önü dün yüder
kil "TAN" da, iplik ihtikarı yapıldı· ce küçük tezgah sahibiyle dolm:.ıştu. 
ğı haberi çıkınca lktisat Vekili Celal Bunlar akşama kadar iplik beklemiş
Bayar bizzat alakadar olarak bize lerdir. Aralarında, hayatlarını doku
kencli ifde ve kendi imzasiyle dünkti ma tezglhlannda dokudukları birkaç 
nüshamızdaki telgrafı çekmiş, bu ih· metre bezle kazanan ihtiyar kadınlar 
tikann sebebini kısaca anlatmış ve da vardı. Hepsi iplik bekliyorlardı. 
kat'i tedbir alınmakta olduğunu da Kooperatif bu hıncahmr kalabalıv 
bildirmiştir. ~ ga 

TETKlKAT YAPTIK 

"TAN" muhrrirlerl bu "iplik ihti· 
kin" etrafında tetkikler yaptılar, bu 
ihtikirdan en çok zarar gören küçük 
sanayi erbabı ile görü~iller, dertleri
ni dinlediler, ihtiyaçla~ı teshit et
tiler. 

[ Arkaaı 8 incide ) 

Kadınlar Kulübü 

1'1eticede turizmden ve ziraatten 
Yaşıyan ve sanayi hayatına yabancı 

Varşova, 5 (A.A.) - Hariciye Ba
kanı Beck'in Londrayı ziyaret etmek !PLIK BULAMIYORLAR 
üzere yarın hareket edeceği haber Istanbul lplik ve Trikotajcılar Koo-

1'1ezihe :Muhittin (Kadınlar KlUbU) 
ismi ile bugUn çıkan (KankatUr) 
mecmuasında kahkahalı bir komedi 
neşretmeye başladı. Eski Kadınlar 

Birliği reisinin bu yazısını büyük bir 
alaka ile okuyacaksınız, ( Arkası 8 incide ] verilmektedir. peratifinin Çakmakçılarda SUnbül 

ittifakının sağlamlığını tEt>arUz ettir- nmıze pek çok kimseler gelmıstir. 
dikten sonra diyor ki : ~ar:n açılma töreni olduğu için, şeh-

'Tilrkiye, bünyesi itibariyle yalnız nmız çok kalabalık bir manzara ar
Balkanlarda değil, Balkan!~ daya - zedecektir. Başvekilimiz yarın ayni 
nan Orta Avrupaya da baghdır. Ta- zamanda Sellüloz fabrikasının da te
bii amiller ve tabll yollar Türkiyeyi melini atacakttr. 
bütün Küçük İtilaf ile sıkı rabıtalar l · l d 
sahibi olmıya sevketmiştir. Bu dil- zmıt YO un a 
şUnce, Küçük ltillfm diğer iki riiknii d Ankara 5 < TAN muhabirin • 

' en) - lkllsat Vekili Cel~ 1 B yar yani Yugoslav ve Romanya, ayni za- lzmi • _ . ru a 
manda, Balkan Antantına da dahil . t. Kagıt fabrıkasınm açılış me -
bulunduğundan yalnız Çekoslovak _ rasımınde bulunmak üzere lzmite ha-

• ' reket ett' B k·1 ı ı ·· d yaya ait değildir ı. aşve ı smet nönu e 
BU, her ikf beynelmilel gnıpman hareket etmek Uzeredir. 

Kontenjan Listesi 
için bUyUk ehemmiyeti haizdir. Tür • 
kiye bu suretle ,orta Avrupamn teş _ 
kilatlandırılması ve mukadderatı . Ankara, 5 (TAN) - Türkofis ye
hakkmdak.i Romanya Yugosl nı kontenjan kararnamesi projesini 

( Arkası 8 in ~vyd a] ve hnzırhunışbr. Kanunusanide mcr'i .. et 
cı e k'· . . ,, mev ııne gırecektir. 

K1...ıy1-1.C!E:.klı 
YUSUF 

Yazan: Sabahattin Ali 
"TAN,. ın YENİ ROMANI 

cKayuNıltlı YldUI» bu yurdun, yurt ~ocu .. 
ul T .. J I .1 el gunun roma. 

n ır ercumT e -~ ı, a apte değil, yüzde yüz memle-
lıet romanı. ercume ve adapte rom l d b 

an ar an ıkQn 
laayatımı:a uymıyan uydurma rom l d : 

--' TAN an ar an uaanan o/nıyucwara « )) yurt ~ocuiun r .. .. 
ceraaını •unmalrtaclır. un yer 1 ve ozlu mo. 

«Kuyucaklı Yu•ul» Türk edebivah d • 
• l b" " n a )'epyenı ve b :en o mıyan ır romandır Birkar .. en. 

.. l el K • ~ run sonra «TAN 
•utun arın a « U)'Ucaklı y u•ul» u k » 
caknnız. 0 umıya baflıy0• 
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Ankara Elişleri 
sergisi muvaf
fak bir eserdir 

Sergiden 
Güzel 

Bir 
Köşe 

~erginin 
Uyandırdığı 
Büyük Alaka 
Ankara, (Hususi Mu

habirimiz yazı -
yor) - Küçük san' a tler ve 
elişleri sergisi Ankaraya baş 
ka bir hüviyet verdi dersek, 
mübalağa etmemiş oluruz: 
Kalbi san'at heyecanile çar
pan bir tarih şehri hüviye-
ti ... 

Dün de tatil günü olmamasına rağ-
men elişleri ve küçük eanat sergisini 
kalabalık denecek derecede çok halk 
gezmiştir. Geniş sergievi salonunun 
her yeri ayrı bir zevk damgası taşı
yor, zarif bölmelerinde teşhir edilen 
eşya vitrinleri önünde sıralanan se
yirciler uzun müddet buralardan ay
rılamıyorlardı. 

Bilhassa bayanların şiddetle alaka
flmı çeken dişleri, broderi, dantel, 
Antebişi, pentür vitrinlerinin önü hiç 
boş kalmıyordu. 

Geniş bir bölmeyi çevreliyen loca
lara ayrı ayrı yerleştirilmiş manken
lerin üzerlerindeki roblar, tayyörler, 
mantolar, yalnız makasın ve elin de
ğil, kafanın ve zevkin de işliyerek 
, ·ücut verdiği zarif modeller, hiç ek
silmiyen kibar bir seyirci kı:ıfilesini 

kendilerine çe kmekteydileı. 

Güzel örnekler 

E skişehir taşından yapılmış eş· ya vitrini de ince bit' zevkin 
•e ömür törpüleyici bir çalışmanın 
çeşitli örneklerini göz alıcı bir şekil
de seyircilere sunuyordu. 
Es~hir taşmdan yapılan işleri bir 

çoklarımız Istanbul yolculukl~rımız-
da~Eskişehir ista:ayonunde. tara pftıf'
maklık önünde sıralanan işport ı.l:ır
d:ı. gördüğümüz ağızlık, tesbih, ~olye, 
kemer, krizantem gibi, senelerdenbe-

Serginin alt katında durmadan 
işliyen tezgahlardan biri 

nm dudaklarından hasretle bir (ya
zık!..) sözü çıkıyor. 

Tarihi eserlere ayrılan büyuk sa
lon, etrafını çeviren büyük vıt.rinler
deki paha biçilmez eserleriyle bir 
divanhane manzarası vermekte .•. 
Burada teşhir edilen 207 eserin 6 ta
nesi Ankara Etnografya müzesin -
den, diğerleri Türk - lslam asarı ve 
Topkapa müzesinden getirilmiştir. 

Muvaffak olmuş bir eser 

S ergideki bellibaşlı sanat şube
leriyle bunların çalışma şe

killeri, bugünkü ihtiyaçları hakkın
da alakadarlarla yaptığımız görüşme
leri sırasiyle yazacağız. Yalnız bu
ra da şu kadarını söyliyelim ki sergi 
hakikaten muvaffak olmuş bir eser
dir ve insan, vitrinlerin önünde çok 
durmadan 11öyle bir dolaşma ile an • 
cak bir saatte gezmesini biti.rebildiği 
sergiden çıkarken "elişlerinin yarat -
tığım, büyük endüstrinin ürettiğine., 
ve (Türkün sanat dehasına boy!.ln eğ
memiş malzeme) olmadığına iman 
ediyor. 

KAHVEYE 
GiDEN 

TALEBE CEZA 
GÖRECEK 

Tedris yılının başında olmamıza 

1 

rağmen, ortamektep ve lise talebe • 
Jerinden bazılannm yine kahveha~e
lere devam ettikleri görülınektedır. 

Vakıa mektep muallimleri mınta • 
kaları içindeki kahvehaneleri kon
trol etmek vazifesile mükellef ise -
ler de, hem bu mmtakalarm çok ge
niş olması, hem de muallimlerin esa
sen mekteplerinde çok meşgul bu • 
lunmaları yüzünden bu kontroldeu 
beklenen faydalar elde edilememek -
tedir. 

Bundan başka, talebe velilerinin 
velisi bulundukları çocukları bu gibi 
uygunsuz ahvalden menetmeleri bek

. lenirken bunlar da hergün Maarife 
müracaat ederek çocuklarının kahve
lerden menedilip iyi okumalarını is
temektedirler. 

Bu vaziyet karşısmda Maarif Mü -
dürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ID!ı· 
sailerini birleştirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu maksatla poliste 
hususi bir teşkilat vticude getirilmiş
tir, bugiinden itibaren bu teşkilat fa
aliyete geçecek ve polis memurları 
gerek ihbar üzerine, ve gerek bizzat 
ve gaY.rimuayyen saatlerde yapacak
ları teftiş neticesi kahvehanelerde 
rastladıkları mektep talebelerini ya
kalıyacaklardır. 

Bu gibi talebeler çok ağır cezalara 
çarptırılacak ve kendilerinin munta
zam surette mekteplerine devıım ey
lemeleri temin edilecekti? . 

Bir Ağır Yaralama 
Vak'ası Oldu 

Dün Fatihte Mehmet Alinin fırı-
nında çalışan Aziz, beş lira alacağını 
istemiş, Mehmet Ali para olmadığını 
söyleyince aralarında kavga çıkmış, 
Aziz bıçakla ustasmı ağır surette ya
ralamış, kaçarken yakalanmıştır. 

Yaralı usta hastaneye kaidrrılmış· 
tır. 

Yeni üfu• Müdürü 
!stanbul Nüfus Müdürlüğüne tayin 

edilen Bursa Vilayeti eski polis mü -
dürü Faik, dünden itibaren vazifesi
ne başlamıştır. 

ri değişmiyen çeşitlerden ibaret sanı- ============================== 
vorduk. Halbuki sergide gördllğli-
~üz örnekler, bu yumuşak maden ile 
ne güzel eserler meydana getirilebi
leceğini ve getirildiğini isbat ediyor
lar. Güzel ve sanatkarane işlenmiş 
bastonlar, çiçekler, yumurtalıklar. 

pudralıklar, tuvalet bilHirları, her 
biri üzerinde haftalarca, belki aylar
ca işlenilmiş, özenilmiş, göz nuru 
dökülmüş eserlerdir. 

Sergide, şapka, ayakkabı vitrinle
ri önünde duraklıyan meraklılar bu
ralarda teşhir edilen modelleri büyük 
bir alaka ile tetkik ediyorlardı. 

önünde en fazla kalabalık topla
nan vitrin, bebekler vitrini idi. Elin
de sepetiyle elma satan Saban<'alı 

kadın, şemsiyesi topuğuna bağlan

mış, elinde boş şişesi küfelik sarhoş, 

tablasının başında bağırarak simit 
satan simitçi, yumurta satan köylil, 
köpeği ile avdan dönen avcı. ayn ayr.ı 
dikkati çeken ve çok muvaffak olmuş 
sanat eserleridir. 

Bebekleri geçtikten sonra sola rast
lıyan ve güzel, tatlı bir bahar manza
rası hissini veren yapma çi<::eklt>r ve 
l!ağdaki ince bir zevk mahsulü el ile 
işlenmiş rengarenk kadın çamnşırta
rı vitrinlerini geçtikten sonra dedele
rimizin işlerine ayrılmış olan tarihi 
eserler salon una geçiyoruz 

Türk çiniciliği 

S alonun daha methalinde bu· 
gün ancak son ustaları yaşı

yan Türk sanatı oymacılrk , tezhibçi
lik, ciltçiliğin şaheser örnekleriyle 
karşılaşıyoruz. Bunların yanında, 

Türk çiniciliği hakkındaki mukay~se
li ve örnekli tablo bize 868 den 1668 
eenesine kadar sekiz asırlık çinicilik 
tarihinin başlangıcını, yUksetme, te -
vakkuf ve inhitat devirlerini gösteri
yor. Bu örnekler karşısında bilhassa. 
964 - 1557 yükselme devrindeki ecıer
leri görünce takdir duymamak elden 
gelmiyor. Tevakkuf ve inhitnt dev
rinin örneklerindeki mevzu darlığı, 
çizgi ahenksizliği, boyalardaki mono
tonluk ve cansızlık bu güzel sanatın 
kurban gittiği ihmali bütün acrhğı ile 
röster.iyor ve ihtiyarsız olarak in3a-

................................... __________ . 
BU REVA MiDiR? 

Gazeteler, bugünlerde dul, ye
tim ve tekaüt maaşı sahiplerinin 
altı aylık yoklamaları başlıynca

ğrnı yazıyor. Bir tek istisnası ol
mamak üzere bütün maaş sahjp. 
leri için bu y.oklama muanıe!Gsi 
hakikaten tahammül ve takati 
kemiren güç bir iştir. 

Devletin zat maaşı verdiği a
damın sağ ve maaşa halA müsta
hak vaziyette olup olırıadığını a
raştırması kadar ·doğru ve haklı 
birşey olamaz. Lakin bu araştır
manın bugün tatbik edilen şekli 
en hafif bir müdafaaya bile liya
kat kazanamıyacak kadar girift 
ve girift olckığu kadar da ıslahı 
ve basitleştirilmesi elzemdir. 

Bu ıslah nasıl olur? Gerçi mli
tehassıs değiliz ama, teferrüatını 
yakından mütalea ettiğimiz ve 
muameleyi sırasile bir takip ede
lim: 

1 - işe başlarken maaş snhi
bi nahiyeden bir yoklama ilnıü· 
haberi almaya mecburdur. 

(Bu ilmi.ihaber yı0klamadaıı bir 
evvelki maaş tevziinde maaş sa
hiplerine gişelerden verilirse, hal 
kın nahiye merkezlerine bir da
ha gitmelerine mahal katıııaz.) 

2 - Bu ilmühaberleri sahip
leri doldurur, tekrar nahiyeye 
götürülür ve nahiye müdüri.i ta
rafından tahkikatı yapacak ka
rakola havale olunur. 

(Bu da fazladır. Halk ilmüha
berleri nahiye müdürünün ha
valesi olmadan polis karakoluna 
yaptırmalıdır.) 

3 - Karakoldan yapılan tah
kikat Uzerine UlmUhaber imza 
edilmek Uzere - sahibi tarafın
dan - tekrar nahiyeye götürü
lür. 

(Bu da külfettir. ilmühaber
ler karakolun posta memuru ta
rafından nahiyeye götü rtiliip 
mUhiirletilMeli ve sal-ıiplerine Vİ· 

ne karakolda tevzi edilmelidir. 
Böyle olursa, nahiye merkezleri
ni istila eden kalabalık karakol
lara tevzi edilmiş olur.) 

4 - Mühürden sonra ilmi.iha
ber malnıüdürlüğüne gider, 
ve muamele bitip nıaaş sahibi 
cüzdanını alıncıya kadar orada 
sürünür. 

(Buna da lüzum yoktur. Po
lisçe tahkikat yapıldıktan sonrıı 
maaş sahiplerini malmüdürler: • . , 
nin tekrar yegan yegan görmesi 
hiçbir faydası olmıyan bir kül
fettir. Hem memur yorulur, henı 
halk. Eğer polisin tahkikine 
itimat yoksa, ne diye tahkikatı 
orası yapar? Varsa neden mal
müdürü bir daha kontrol eder? 
Ve bu kontrölden bir şey anlı
yorsa, polise tahkikat yaptmna
ya ne mahal vardır?) 

Şöyle kısca hülasa ettiğimiz 
bu noktalar ıslah edilirse halk 
için olduğu kadar devlet için de 
iş kolaylaşır. Esasen maaş sa
hiplerinin ellerindeki cüzdanlar 
fotoğraflıdır ve sahibi gelme
dikçe gişelerden para verilmeı. 

Zaten bu kadar sıkıya rağ
men sahtekarlık vak'aları yine 
görülmüyor mu? .. Uç beş be1-
mayenin kötülüğüne sed çeke
ceğiz diye binlerce halkı zora 
çekmek doğru mudur? Seneler
denberi bir türlü k.olaylaştırıla
mıyan ve bilakis güçleşen bu 
muamelenin artık bir basit ve 
kolay hale gelmesi zamanı gel
miş, geçmiştir. 

Bir banka binlerce lfralık bir 
çeki tediye ederken sahibini iki 
kişinin tanımasını kafi görü
yor. Biz üç ayda beş yüz yetmiş 
iki kuruş maaş alacak yetmişlik 
bir ihtiyarı günlerce karakol, 
nahiye ve malmüdi.irlükleri ka
lemlerinin kapılarında sürüııdii
rUyoruz. Bu reva mıdır?. 

~ Şehir Meclisi Dün T opland; J Siyaset alemi 
f 

Akdeniz 

B irkaç gün önce ltalya Bqvekl• 
li Sinyör Musolini, Milanod& 

söylediği bir nutukta, Akdeniıden 
bahsetnıi, ve ltalyanın lngiltereye 
kar'ı bu denizdeki vaziyetini anlata
rak şu sözleri söylemişti: 

"Bu deniz lngiltere için yalnız bir 
yoldur. Birçok yolların biridir ve bLI 
yolların en kestirmesidir. Onunla 

Şehir Meclisi; dün toplandı. Encümen te:r.kereleri tetkik edildikten sonra Yeni
postahane caddesine (Şehinşah Pehlevi ) ve F incancrlar yokuşuna (Vasıf Çınar) 
isimlerinin verilmesi karan kabul olundu. Ayaspaşadaki Masraf Nazırı sokaimm 
kapatılması kararı bazr münakaşalara yol aı;tı. Neticede mesele tetkike bırakıldı. 
Meclis, pazartesiye toplanacaktır. 

lngiltere uzaktaki topraklarına. da 
ha sür'atle varır. Fakat Akdeniz baŞ• 
başkaları için bir yolsa, ltalya için 
hayatın ta kendisidir. Binlerce kere 
söyledim. Bugün de tekrar ediyorurn
Bu y.olu tehdit etm&k, yahut kesmek 
istemiyoruz. Fakat haklarımız111 
ve hayati menfaatlerimizin saygı gör· 
nıesini istiyoruz ... Karşılıklı menfaat· 
leri tanımaya dayanan samimi, sert 
ve tam bir anlaşmadan başka çare 
yoktur .. Fakat bu denizde ltalyan 
halkının hakkını boğmayı hakik=ltel'I 
düşünen varsa ... Bütün millet bir tek 
adam gibi sıçrar ve tarihte nadiren 
görülen bir azimle dövüşür.,, 

Boğazda Bir 
Balıkçı Kayığı 

Battı 
Evvelki gece Boğazda bit 

kaza olmuş, 12 tayfa, ölünı 

tehlikesi geçirmiştir. Mesele 
şudur: 

Sarıyerde oturan Sürrneli 
Mehmet, yanına aldığı birkaç 
arkadaşı ile bir kayığa bin
miş, balık tutmak üzere Ana
dolu Kavağına doğru açılmış
tır. Gece saat 10 a doğru ka
yıktan atılan ağlar toplanır

ken, kayık birdenbire bi.iyük 
bir taşa çarpmış, açılan de
likten su girerek batmıştır. 
Tayfalar denize dökültııtişler 

ve feryada başlamışlardır. 
Tayfalardan biri yüzere.< 

Anadolu Kavağına, birı Ru· 
meli Kavağına çıkmış, diğer
leri de akıntıya kapılarak. 

baygın bir halde, bir balıkçı 

kayığı tarafından görülerek 
kurtarılmışlardır. 

Bu Çocuk 
Cesedi 

Kime Ait? 
Bakırköy Os!llaniye mahallesinde 

asfalt yolun kenarındaki çalılıklar a

rasında 8 - 9 aylık olduğu tahmin 
edilen bir çocuk cesedi bulunmcş, 

morga sevkedilmiştir. 

çocuğun kime ait olduğu henüz 

tesbit edilememiştir. Bakırköy jan
darması tahkikat yapmaktadır. 

- Satılık gemi bu mu? Ayol 

onun arkasında kocaman bir de
lik var. 

- Merak etmeyint suya indi
rilince görünmez. 

(İngiliz Karikatürü) 

Mualtimleı in 
Kıdem zamları 
llk tedrisat muallimlerinin müte • 

rakim kıdem zamlarının verilebilme
si için bordroların hazırlatılmasına 
başlanılmıştır. 

Müfettişlerin kıdem zamları da 
muallimlerinki dağıtıldıktan sonra 
vel'ilecektir. 

Parti Kaza 
Kongreleri 
Toplanıyor 

fngilizler bu nutku mutat soğr..tk 

kanlılıklariyle karşılamı,, Akderıi• 

zin Britanya imparatorluğu için fev· 
kal!de mühim olduğunun tanınma• 

sından memnun görünmüş ve bu yo· 
lun tehdit görmemesini, kesilmek 
tehlikesine uğramamasını lngiltere• 
nin haklarını tanımak mahiyetinde 

saymıf, ve lngilterenin ltalyan hakla
rını kat'iyyen tehdit etmediğini söy• 
lem işlerdi. 

lngiltere matbuatının bu yoldaki 

neşriyatından sonra lnglltere Hari· 

ciye Nazırı Mister Eden Avam Ka· 
Halk Partisi kaza kongrelerine marasında söylediği bir nutukta in• 

bu ayın 14 ünde başlanacaktır. Parti giltere hükumetinin noktai nazarını 

Vilayet merkezince bir program ya -
pılmıştır. Bu programa göre, U 

Teşrinisani saat 15,30 da Beyoğlu 
kazası, 15 Teşrin saat 10 da Kadı-

köy, yine saat 10 da Bakırköy, saat 

14 de Çatalca, saat 16 da Kadıköy, 

anlatmıştır. 

Mister Eden, Akdenizi lngiltere 
için bir kestirme yol. mahiyetinde te· 
lakki etmiyor ve bunun Britanya im· 
paratorlu&u için bir şahdamarı nldu• 
ğunu anlatıyor. 

saat 15 te Kartal ve yine saat 15 te fngilterenin Akdenizi yalnız bir 
Üsküdar kazaları kongreleri, 18 Teş- kestirme yol olarak kabul etmesi ica· 
rin saat 20,30 da Fatih, sabah saat bına• '""' """"'~'--"___,,_ 
:ıo, 9n ~" s: ... r•;}•o .. , ?? 'T'ı:ı.szri~ Rabali '-'f." uzun bir yolla işlerini idare edebi· 

10,30 da Adalar yine ayni saatte leceğini, ıstırar karşısında Akdenlı· 

Beykoz kazaları, 24 Teşrin saat den vazgeçerek çekilebileceğini ifade 

20,30 da Beşiktaş, 25 Teşrin saat eder. 
21 de Eminönü. Saat 15 te Silivri ... ,, ı rıgırtere hesabına, Akdenizi yalnız 
29 Teşrin saat 14 de Şile, ayni giin bir kestirme yoldan ibaret saymak, 
yine saat 14 de Yalova kazalarının bu manaları tazammun eder ve onun 

kongreleri toplanacaktır. bir gUn sıkı ve çetin bir vaziyet kar• 

Balık 
fiyatları 
düşüyor! 

Havaların iyi gitmesinden son günler
de balrk, umudun fevkinde çoğalmış 

ve fiyatlar düşmüştür. 
Dünkü akşam gazetelerinden biri 

fiyatların ucuzlaması üzerine balrk
çılann boykot yaptıklarını ve şimdi
lik 48 saat balık tutmamağa karar 

verdiklerini yazmıştır. Dün bu hu
susta kendisi ile görüşen bir muhar
ririmize Balıkçılar Cemiyeti Reisi 
Ahmet Mertler şunları söylemiştir: 

"- Biz her hangi bir mUe1'1seseye 
bağlı kimseler değil, birer tüccarız. 

Grev yapını~ değiliz. Havaların bo

zuk gitmesi ve balığın mebzul bulun
ması yüzünden iki gün istirahate ka
rar verdik. Bu müddet içinde ağla
rımızı tamir ettik. Bu akşam işe baş
lıyoruz. Balrk bu yıl hakikaten çok 
boldur. İhracatımız gayet iyidir. 10 
kilodan fazla torikler tutuluyor.,, 

Balıkçılar dün reislerinin söyledi

ği gibi ~e başlamışlardır. 

şısında bu denize veda ederek bir3% 

daha uzun, fakat maksadını yine te

mine hadlna diğer yollardan istifade-
ye bakacağını anlatır. 

lngiltere Dışbakanı, Akdenizin in• 
gfltere için bir şahdamarı olduğunu 

söylemekle bu düşüncelerin varit ot• 
madığını, lngilterenin Akdenizde ka• 

lacağını, ve her neye mal olursa ol• 
sun, buradan ric'at etmiyeceğini söy• 

lemiş oluyor. 
lngiltere ile ltalya arasındaki en 

belliba,lı anlqamıt.mazlık bu nokta 
üzerindedir. Ve bu nokta tevazzi.ıh 
etmedikçe iki tarafın anlaşmasına i,,,. 

kln tasavvur olunamaz. 
Evvela Sinyör Musolini'nin, sonrt 

Eden'in söyledikleri nutuklardan, iki 
taraf arasındaki düşünce farkının bit 

haylı bUyük olduğu göze çarpıyor. 

lTAkVilt\i'S~HAVAI 

Bununla beraber ltalya, Aldenil 

yolunu tehdit etmediğini, ve bu yolıJ 

kesmek istemediğini, lngiltere de Al<• 
denizde hürriyetin teminini dilediği• 
ni ve bu hürriyeti temin için her şeyi 
yapacağını söylüyor... lngilteranin 

bu düşünceye ilave ettiği bir nokta. 
ltalyan lıaklarınıh ve menfaatllri -

nin esasen müemmen olduğu için hi9 

bir anıa,manın bunlara bir fey k5' 

tamıyacağaını anla.tmaktır •.•• 
O halde iki tarafın da biribirlne aft 

menfaatleri daha esaslı bir surette 
tanıması kalıyor ki, bu da ialiba bir 

zaman meselesidir. 6 İkinciteşrin 
CUMA 

_ .. , __ ,_] 
Bugiinkü hava: Bulutlu 

Dün hava kısmen bulutlu, kısmen açık 
geçmiııtir. Rasat merkezlerinin tesbit etti· 
~ne göre bugün de hava kısrnf'.n kapalı. 
kısmen aı;tk geçecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava ekseriyetle bulutlu gec;mıştir. 

Hava tazyiki 766, s1cakhk en çok 16, en 
az 7 tesbit edilmiştir. 

11 inci ay Gün: 311 Hızır: ıss 
f 1355 Hicri 1352 Rumı 

Saban: 20 24 Birinci teşrin 
Güneş: 6,37 - Öğle: 11,58 
İkindi: 14,42 - Akşam: 17,00 
Yıı tsı: 18,34 - İmsAk : 4,56 

Memlekette hava 
yurdumuzun bazı yerlerinde yağmur ya

Memleket dahilindeki hava rasat mer- ğacaktır. Bazı yerlerde bulutlu geçecek -
1ı.ezlerinden alınan malüm:ıta göre, b•ıgiin tir. 

I • 

Dmer Rıza DOCRUL 

• • Irak Erki.nıharbiye Reııı 
Şehrimizde 

Sakıt Irak hükumetinin BUytll< 
Erkanıharbiye Reisi Taha Paşa ,A.'/J' 

karadan şehrimize ge1mi9tir. surs· 
dan Londraya gidecektir. 
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Madrit J __ silere 
Geçmek üzere 

Şehir Gülle Yağmuru Altındadır, 
hükiimetçiler 2000 Zayiat Vermiş 

Londra., 5 (Radyo) - İspanya. Baş vekili Ka.baUero bugün yeni bir 
beyanname neşrederek, bütün vatan da..518.1'1 Madridi müdafaaya çağı:nnJ§, 
ve artık son kale gibi görünen Madritin yalıuz bir cephede değil, memle
ketin her tarafında müdafaaya muht.aç olduğunu söylemiştir. 

Ka.balleronun bu sözleri intiŞar et-rı~~===~~~~~~::::::~ 
tiği sırada asiler Getafa mevküni iş • 
gal et.ıni§ bulunuyorlardı. Hükumet 
buradaki tayyarelerini kaçırmıştır. 
Diğer taraftan asiler Madritin orta _ 
sından ancak 25 mil mesafede olan 
Cara.ba.ncayı işgal etmişlerdir. 

Madriti müdafaa işi en çetin ve en 
buhranlı devreye girmiştir. 

2000 telefat 
Nevyork, 5 (Radyo) - General 

Frankonun kuvvetleri Madride karşı 
kat'i taarruza başladı. Asilerin top-
lan şehirden yalnız sekiz mil mesafe- o ıo ıs 790) 
den şehre gülle yağdırıyorlar. Mad- a;;~~~~~~~=..!.;;;;;;;i;;...~ 
ridin bu ciheti taarruza ancak bir iki Madrit etrafındaki •on harp 
gün dayanacağı ve bu hafta so'"l..tna vaziyetinin haritası 
varmadan şehrin sukut edeceği bil---------------
öiriliyor. Son üç gün zrfında hüku
nıetin 2000 zayiat verdiği tahmin o
l unnıakta.dır. 

Barselonda bulunan ve Katalony:ı 
öevletine iltica etmiş bir vaziyette 
sayılan Cümhur Reisi Azana'nın tek
rar İspanyol toprağına kavuşmak ic:in 
Valensiye'ye gıtmek üzere olduğu ha
ber veriltyor. 

Bugün Madritte 
Nevyork, 6 (Radyo) - Ünitej 

Pressin muhabiri bildiriyor: Bugün 
Ma.dritin üzerinde mühim bir hava 
rn.uha.rebesi vuku bulmuştur. Şehri 
dtşmdan 'bomba.rdnnan eden ağır 
toplar şehrin içindeki telefon binasını 
berhava etmiştir. General Molanın 
··- •• -. ı..1cu yarın l ougu· J ruaarıte ga-. 
rneğe ha.zırlaınıyor . 

1015 kilo alhn 
Paris. 5 (A.A.) - !spa'.nyadan 

Fransız Ban.kasma 1015 kilo altın ge
tirmekte olan bir İspanyol tayyaresi 
fırtına dolayısiyle Orlean eivarmCia 
~ere inmeye mecbur olmuştur . 

Roman yadaki 
Demir Muhafızlar 
Yalnız hrriatiyan medeniye. 
tini müdafaa edeceklermiş! 
. Londra, 5 (Radyo) _ Roınanya
da bir sürü cinayetlerden ınes'ul 

0
_ 

lan ve üç sene evvel cemiyetleri fes

holunan Denür muhafızlar bııgün bir 

beyanname neşrederek ortaya yeni 
bir korku saçmaya teeşbbüs ettil 
Demir muhafızlar, Romanyayı Soe;~ 
yet Rusya lehinde harbe SÜrükli • 

1 1 ··1·· ye 
cek o an arı o umıe tehdit tt"kt 
sonra "Küçük antant ta yok,eB~llc=~ 
antantı da yok. Bir hırüıti 

Yan mede-
niyet var. Ve bu hıristiyan . 

. k .. . mcd?nı-
yetinln omunızın.e ka.rıq k 

• y avgası 
var.,, diyorlar. 

Tuna Köprüsü 
Yapılamıyor 
Bükreş, 5 (TAN) - Tuna üzerin

ae Yugoslavya ile Romanya ansın
da klJrUlacak köprünün inşasmdan 
vazgeçilmiş gibidir. 

Universul gazetesine göre, köprü
nün yapılmamasının sebebi; köprü
nün, bir harp vukuunda düşman tay
yareleri tarafından kolayca bom1lar
dıman edileceği ve Köstence limanını 
kör leştireceğidir. 

Filiatinde tahkikat 
Londra, 5 (Radyo} Filisinde tah • 

kikat yapmağa memur edilen heyet 
l'eisi ile arkadaşları bugün hareket et 
tiler. Bütün heyet ayın 11 inde Kudü
ae varmış olaca'ktrr. 

Tütün piyasası 
Ayvalık, 5 (A.A.) - Tütün piya

:sı 60 - 75 üzerinden açılmIJtır. Dün. 
nberi ile yüıı: bin kilo qatılmışhr. 

Fransa çok 
Sıkı tetbir 
Alıyor 

Paris, 5 (Radyo) - Harbiye Na
zın M. Daladye parlamentonun ordu 
encümeninde Fransanın müdafaası 

için alman tedbirleri izah etmiştir. M. 
Daladye, harp levazımı inşaatında 
hiç ihmal gösterilmiyeceğini de söy
liyerek Almanyan.m zabit kadrosunu 
bir seneden evvel tamamltyamıyaca
ğını da bildirmiştir. 

Eko dö Pari gazetesi, Harbiye Na
:urının beyanatını tahlil ederek şun
ıw:ı 3o.z,ıyur: 

"- Nazır, 14 milyan ordu, 5 mil
yarı bahriye, 500 milyonu şimal hu
dudu tahkimatına sarfedilecek olan 
19 milyar 500 milyon tahmin ettiği 
kredilerden ba.haetm.lştir. Bu mas -
raflar istikraz suretile kapatılacak • 
tır. Nazır ayni zamanda son grev
lerden dolayı ağır bir şekilde muta
zarrır olan harp endüstrisine ait me
selelerle de meşgul olmuştur. Milli 
müdafaaya ait malzemenin teslimin
de iki aylık bir gecikme vardır. Bun

dan dolayıdır ki ileride hükumet hiç
bir şekilde grev yapılmasına müsa

ade etmiyecektir. Hükıimet bunun 
için şimdiden tedbirler almaktadır. 

Nazır, bundan sonra kışlalarda 

yapılan komünist propagandasını çok 
şiddetli bir lisanla tenkit etmiştir 7 

Devlet Mahallesi 
Ankara, 5 (TAN) - Devlet mahalle 
sinin üstündeki geniş arsanın temdi

dine başlandı. Yakında toprak tesvi
yesi yapılacaktır. Buraya. Cüm.hur Ri
yaseti, Başvek8.let ve Hariciye Ve
ka.Jeti binaları kurulacaktır. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Fransada Paris civarın
da bir tren kazası ol

muş, 20 yolcu yaralanmıştır. 

• • 
rahte~bah'.r.harbinin in-

sanıleştırılmesi hak
k~nda, Almanyanın da istira
k!le geleeek hafta Londrada 
bır pl"otokol imzalanacaktır. 

• • 
y unan B~~ekili Metak-

sasın obur gün vara
cağı Ciritte amele tarafından 
bü~ük tezahüratla karşılana
cagı haber veriliyor. 

• • 
İtalyan Nazırıarın:ian 

.. Kont Volpi, birkaç 
gundenberi Atinada bulun
ıııaktadır. 

Atatürke 
Tebrik 
Telgraf !arı 
Cümhuriyetinıizin on dör

düncü yaşına basması mü -
nasebetile Cümhurreisinıiz 

Atatürk bütün dünya de .. ıet 
reislerinden çok hararetli 
tebrik telgrafları almışlardır. 
Bu meyanda Belçika, ltalya 
Krallarile Japonya lmpara -
toru, ispanya ve Birleşik A
merika Cümhurreisleri Ata. 
türkü ve Şefimizin şahsında 

Türk milletini kutlamışlar

dır. Atatürk bu telgraflara 
ayni samımı temennilerle 
cevaplar vermişlerdir. 

Ruzveitin 
S~çiminaen 

Sonra 
Cumhur reisi kabinede 

tadilat yapacak 
Nevyork, 5 (Radyo) - M. Ruz

veltin seçimde rakibi M. Landon'dan 
on milyondan fazla rey aldığı tahak
kuk etmiştir. Ruzveltin aldığı rey • 
ler 25 milyonu geçiyor. Diğer taraf. 
tan Ruzveltin fırkası olan demokrat
lar a y a n d a ve mümessiller 
meclisinde ekseriyetlerini arttırmış _ 
lardır. Mecliste 308 yerine 316 de
mokrat bulunacaktır. Ayanda 70 
yerine 71 demokrat bulunacaktır. 
Siyasi mahafil, kabinenin tadili ihti
malinden bahsetmektedir. 

Bugün Fransa saylavlar meclisi 
Ruzvelti tebrike karar vermiştir. 

Fransa Hariciye Nazırı Delbos söyle-
diı?:i nııtııkt..8 'Rllon<.e>l• 4-A_Qç ..... ..aA_ -ı\ 

dafaa olunan prensipler ile Fransa 
da tanrlan prensiplerin biribirine mü
şabih olduğunu söylemiş ve Ruzveltin 
kazandığı muvaffakıyeti hararetle 
alkrşladığını ilave etmiştir. 

Mister Eden 
Mussoliniye 
Cevap verdi 

(Başı 1 incide) 
için bir yol, bir kestimıe yol olduğu
nu, fakat İtalya için hayati ve çok 
mühim bir menfaat olduğunu söyle
mişti. 

Mister Eden buna mukabil şu söz
leri söylemiş bulunuyor: 
"- Akdeniz, İngiltere ic:;in bir 

kestirme yoldan ibaret değildir. Bir 
şah damarıdır.,, 

Eden daha sonra lngilterenin, ttal
yan hukukunu tanıdığını ve İtalya -
nın Akdeniz yolunu tehdit etmedi
ğine ve kesme~ istemediğine dair söy
lenen sözleri .memnuniyetle karşı.la • 
dığmı, İngilterenin Akdenizde sulhiln 
teminini istediğini ve kimsenin men -
f aatine dokunmak fikrinde bulunnta· 
dığmı söyledi. 

Sulh ümitleri 
Mister Eden, bütün A vrupa'1l.111 va

ziyetini gözden geçirirken felaketin 
önüne geçmek imkanının henüz zail 
olma.dığmı söylemiş, fakat sulhün İn
giltere kuvvetine dayandığını ilave e 
derek İngilterenin silahlandığını ve 
silahlanmakta devam edeceğini ilave 
etmiştir. 

Daha sonra nutkun münakaşasına 
geçilmiş, müteaddit hatipler Avrupa. -
da Faşistlikten, ve Faşistliğin !ngiliz 
menfaatlerine zararından bahsetmiş-
lerdir • 

Nutkun tesirleri 
Londra, 5 (Radyo) _ M. Eden'in 

nutku A vrupanm muhtelif merkezle
rinde türlü türlü tesirler uyandırmlS 
tır. Berlin, geçenlerde Göring tara -
fmdan söylenen nutkun Ingilterede 
fazla teessür uyandırmasından hay
ret ediyor. Nutuk Romada inkisarı 
hayal doğurmuştur. Paris memnun
dur. Bilhassa iki devlet arasındaki 

münasebetlerin çok iyi olduğuna ait 
satırlar alkışfanmaktadır 

[ GüEQN RÖPORTAJLARI 1 f:E iEK 
Kadın ve 

Askerlik 
T ürkçe öğretmeni Bayan Mevhibe: 

- Kadın asker olur mu? diye bir sual artık va
rit olamaz. Kadın asker olabilir ve işte nitekim asker de 
oluyor. Olmaması için ne mahzur var. 

Hayatın her cephesinde 1 
muvaffakıyet gösteren Türk 
kadınları niçin askerliği be- l 
ceremesinler? Ben esasen 
asker kızıyım. Çocukluğum
danberi askerliği severim. 1 

Ve hiç tereddüt etmeden as
kerlik vazifemi başarabile
ceğimi söyliyebilirim. 

Hatta beni kendi intihabıma bırak. 
salar ben süvari olurdum. Bizim genç 
kızlarımız, bugün.~ kadar yetişen kız 

1 çocuklarımız henuz askerlik yapmak 
için hazırlanmış değildirler. Fakat on 
ları kısa bir zamanda böyle de yetiş 
tirebiliriz. Hele içlerinde spor me • 
rakltları vardır ve şimdiden asker o
lacakları için seviniyorlar. 

KADIN NEDEN ASKER 
OLMASIN 

Tarih ve coğrafya öğretmeni Ba
yan Zehra Celasrn: 

-Kadının askerlik zamanı gel -
miş demek. Hayatta zamanı gelen her 
şey olur ve işte görüyoruz, kadın da 
asker oluyor. Neden olmasın? Ve 
madem ki, sırası gelmiştir. Elbette o
nun hazırlıklı bulunması talim gör -
mesi ve teşkilatlanması faydalı ola· 
caktır. Ben bu sözü ilk işittiğim za
man buna inanmamıştım. 

kadın hava şehidi olan kızın bizim a
ramızdan yetişmiş olmasile büyük if
tihar duyuyoruz ve biz nasıl onunla 
iftihar ediyorsak onun bizimle ifti • 
har etmesini istiyoruz. O keşki yaşa
saydı, diyoruz, yaşayaydı kimbilir 
ne büyük işler yapacaktı? Işte, onun 
yapamadığı şerefli işleri biz tamam
lıyacağız. 

HEP ASKER OLMAK 
iSTiYORUZ 

Orta mektep talebesi Cahide: 
- Kadının asker olacağını du -

yunca çok memnun oldum. Ben de 
asker olmak istiyorum. 

Harpte erkeklere yardım etmek ve 
tehlike anında vatanı kurtarmak i -
çin. 

Çünkü, pek iyi bilirim ki, bir kısım 
erkekler taassuptan değil, fakat ka • 
dını aşağı gördüklerinden bizim on • 
Iarın arasında çalışmamızı bile haz -
medemezler. Nerede kalmış, asker
lik gibi şerefli ve mesuliyetli bir işi 
versinler, dedim. Maamafih yanılmı
şım... Esasen benim kendi miza
cım askerliğe pek mütemayil değil -

Benim babam eski tayyareciler -
dendir. Harpte Vecihile beraber bu
lunmuşlar. Ben de küçükken bir t:ıy
yareye binmiştim ... Hep o hayal gö
zümdedir. Ve tayyareciliği çok sevi
yorum. Maamafih edebiyata da ay
rıca büyük hevesini var. Bu iki he -

= 
Şeffaf Adam .. 

Meşhur İngiliz muharriri Wells'" 
(Görünmiyen Adam) adında bir 
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~ ro .. 

mam vardır. atta. bunu filine d 
· dirM e çekıni'jler • e'rzuu • pek hatınm ... 

da değil amma· şudur: Bir adanı 
keşfettiği bir ilacı içerek gözden ni • 
han oluyor. Yani \iicudü görünmez 
oluyor, Yalnız geçtiği yerdeki iz \'e 
eserlerinden onun mevcudiyeti anla • 
şdıyor. Fenalık ediyor mu? Pek ha
tırlamıyorum a.mnıa, halk böyle gö _ 
rünmeden iş gören adamdan ürkti)·or 
\'e onu öldünnJye kadar gidiyor. 

Benim bu yazımda bahsedece~im 

adam böyle görüruniyen bir adam 
değildir. Ben renksiz dediğimiz ada
ma vura.cağım • 

Hep etrafınıza bakınız. V"ç çeşit a-
dam görürsünüz : 

Birincisi - Hakiki dostlarınız •. 
(Bunl.aroı adetleri pek azdır. ) 
İkincisi - Düşmanlarınız. 

t)"çüncüsü - Ne dost, ne düşman 
olan tamdıklArmız. 

Ben bu üçüncü sınıfa ~ok içel'le
rim. Bunlar hep fırsat beklerler. Eğer 
vaziyetiniz çürürse hemen tepenize 
biner, aleyhinize söyler ve menfaat -
leri öyle isterse size düşman olurlar. 
Lakin iş berakis olur da. siz ku\'Vet
lenir, nüfuzlanır, lıülasa yükselirse -
nb; hemen dost olur, belki sizi sizden 
fazla müdafaa eder, görünürler. 

İşte şeffaf adam budur. Bu adam
lar btmce (Wells) in görünmez ada~ 

mnıdan da beterdir. Bu huylariyle 
herkese pusu kurarlar. Dost sandı
ğınız ıaman birdenbire düsmanmız 
görünür ve düşnıan diye ~n.rpmak is
tediğiniz zaman dost fer:radı koparır. 

Bence ilci t;e~it adam ,·ardır: l'a 
dost, ya. düşman. Ust tarafını ben 
tanımam, siz de tanınıa)ımz. Anrak 
böylelikledir ki, bu renksiz adamlan 
birer renk edinmeye icbar edebiliriz. 

Yoıksa bugün sizin -.·ann benim ' ,, ' 
öbür gün şunun, bunun dostu olurlar, 
iyice giremedikleri ~·iireklerimizde 
birer gö~ebe gibi g~inİrler. Zararla • 
rmdan başka Jıa.;rırlan )"Oktur. Ne lü
zumu var, böyle i~killi adamlara!. 

B. FELEK .;a;_ 't7e4-A_....,. M.i..don :i..+M;ği haatgi , .. ,. 

zifeden çekindik ve kaçtık? Elbette 
bunu da yaparız. vesten hangisi daha kuvvetli olursa · - ------------

onun beni çektiği tarafa gideceğim. NA:~ YAZIYOR ~.!:~Mı K.ADIN , ASKERLiK 
YAPAMAZ 

Tabiiye hocası Bayan Sabiha: 
- Ben fiziyolojikman kadının as

kerlik yapamıyacağı kanaatindeyim. 
Bence kadının bünyesi askerliğin me
zahimine mütehammil değildir. Maa 
mafih cephe gerisi işlerini başarma
larında hiçbir ınani görmüyorum. 

Bence, kadın, ancak harp zamanın 
d~. ve cephe gerisinde zehirli gaz 
mudafaası, sıhhiye muhabere ve ilah 
~ibi işlerde muvaffakıyet gösterebi -
lır. 

BUGUNDEN HAZIRIZ! 
Hesap hendese öğretmeni Belkis: 
.-: Biz esasen irfan ordusu değil 

mıyız? Bugün de askeriz. Disipline ve 
teşkilata tabiiz, yarın da bir sefer
berlik olursa koşa, koşa işlerimızin 
~aşına gideriz. Yalnız bana öyle gc
lı~or ki, şimdi biz terbiyecilere yeni 
bır vazüe düşilyor. Oda kız talebc
leriınize bu yeni vazifelerini sevdir • 
rnck Ve Onları gerek manen, gerek 
bedenen bu yeni vazifeye uygun bir 
surette yetiştirmektir. 

ORTA MEKTEP TALEBELE. 
Rl NE DiYOR? 

Kadıköy orta .mektep B. 3 teıı Feri
ha: 

- Kadınların asker olacağını duy
dum. Çok sevindim. Sıram geldiği za
man sevine, sevine asker olacağım. 
Vatan hepimizin değil mi? Onu koru
mak vazüesi bize de düşer. 
Kadın asker olamaz, diyorlar. Ne

den olamasın? Olur. Yalnız kadın be
deninden daha fazla ruhunu terbiye 
:~eli. Meşakkate tahammül etme • 
h~ır. Bünyemizi ve kendimizi ona 
gore Yetiştirmeliyiz. Başka memıe • 
~etlerde kadınlar nasıl asker oluyor _ 
ar. Mesela Sovyet Kadmlarınnı gaze 

telerde resimlerini gördükçe bayılryo
rum ! Erkekler gibi kadınlara da as
kerlik yaraşıyor. Ben kendi hesabıma 
~~~Yareci olmak istiyorum. Esasen 
ı.~ım mektep kızları hep beraber 

:Urkkuşuna yazılmak istiyoruz. Ma
lum ya Eribe bizim kıymetli bir ar
kadaşımızdı. Onu kaybettik. Onun 
çalışmalarını bizim tamamlamamız 
pek doğru olacak zannedivoruz. nk 

KADIN, HARPTE YARARLIK o halde türkçesi ya, yukarıda söy-
GöSTEREMEl lediğim gibi, "fen, kıt'aları", yahut 

" fenniye kıt'al.arı" demelidir. 
Orta okul Süreyya: Ah/ TAN ı 11 19 °6 eş, , ·I· . v 
- Kadın asker nasıl olacak? Be - Bili:ır~rum, yine kalem sürçmesinden 

nim aklım ermiyor. Çünkü kadın u- bahsedtp kendimi müdafaaya kalkacağım 
f amma o, her 7.aman olmaz. "Bir sürçen 
acık bir şeyle müteessir olur. Harp a!m ~aşı kesilmez., demişler amma ikide 

te o kadar ölü, o kadar yaralryı gö- bır ısurçen kalemi kırrverirler. 
rüp buna nasıl tahammül edecek? .. 
Bence kadın ne de olsa kadındır. 
Harpte yararlık gösteremez. Adam 
öldüremez. Fakat, harp zamanında 
cephe gerisinde çalışabilir. Hasta ba
kıcılık yapar. Sevkiyatta çalışır. Mu
habere ile uğraşır. Yalnız siperlerde 
ve top başında! ... Ben böyle bir man 
zarayı göıı:iimiin öniinde canlandıra • 
mı yorum. 

• • 
Kızlarımızın sevinci 

Kadınların askerliği hakkındaki 
kanun layiha.sı Millet Meclisinde ka
bul edilince şehrimiz kız liselerinin 
büyük bir sevinç mitingi yapacakları 
haber veriliyor. 

• • 
Bir cemiyet dahilinde yaşıyan in

sanla_rrn, uzun asırlar içinde, diqihı
celcrıle duygıılammı hariçte bedii. 
bir tarzda tezahifrü, san'at eserlerini 
meydana getirir. - A.gcih Sırrı Le
vend, Edebiyat tarihi dersleri, 3 • 7. 

"Tezahür" zahir olma, gözükme dtşarı 
hurma ~emektir; demek ki "hariçte (ya-

ut ~<1:nce) tezahürü bir haşivdir. Bu
~ı~~~çın: ~·~cab~ burada~i . hariçte, yuka
dı d dahılındenı!1 mukabılı, yani cemiyet 
0 ':t:. a demek .!'1' ~ : · diye duşünüyoruz. 
ese . ?lamaz, çunku o zaman da bir san'at 
kaknb~n,k san'at .eseri sayılması için muhak
z ş. a cemıyetlere de tesir etmesi li
iM gelı.r manası çıkar; böyle bir şe7 de 

1~ edıleme7.. 
~umledeki diğer lıizumsuz keli~leri de 

ço uzun olacaiı için, saynnyorum. Bütü~ 
~:.ı~şlar~ı gostermek iı;in birkaç "tefri. 

" bır makale lazım. 
Ahfeş 

HEM KUŞ, HEM DEVE: 

.. k . . ı - ıpanyaya gönd ·ı 
gormeme ıçın başımı kuma k k erı ~n silah/ 
· ıo ma tan baık arı 

1 . <ı Çare Yok 
- n ı· K · 2'1 12 arikat·· ·· uru-
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~ahkemelerde 

Haraç alarak geçindiği 
iddia edilen bir suçlu .. 

Beş Sandık 
ipekli 
Kumaş Yanında da tam dört tane 

fedaisi varmış! Müddeiumumilik, dün bir vukuf he

yetine bet aa.ndık ipekli kumaş mua
yene ettirmiştir. Bu kum~lar Ka· 

~.ah- raman mUddeiumumlliğinden gönde· M eıhut ı~çlara bakan asliye dördüncü ceza 
kemes1nde otobüs sahibi Halit davasını 

anlattı: 
şoyle ril · tir K ·1· mış . araman müddeiumumı ı-

ği Ekrayim isminde bir kaçakçıyı 

tevkif ettirmİftir. Ekrayim bu kuma§ 
lann yerli malı olduğunu iddia etmiş
tir. Karamanda bunların yerli olup 

olmadığı tesbit ettirilmediği için 
buraya gönderilmiştir. 

-·Bu İbrahim haraççıdır. Her gün bizden hara~ alıyor 
ve bununla yaşı:1or. Biz çoluk, çocuk mal sahibi adamla-
rız. 

Başımızdan korkanz. O
nun için şimdiye kadar dişi
mizi sıktık. Fakat artrk bı
çak kemiğe dayandı. Sab
redemedik. 

lbrahimin yanında dört te fedaisi 
vardır. Hiçbir it sahibi olmıyan bu 
dört adamı da lbrahim bealer. Koca
muataf apqa kenar yerdir. Sık po
lis noktalan yok. Şimdiye kadar yal
nıa benim verdiğim haraç 150 lirayı 
buldu. Geçenlerde arkada.şımız Davu
dun refikumm önüne çıkmıf, kendi
ıini tehdit etmifler. Hiçbir geliri ol
mıyan lbrahim fedailerile beraber 
her akpm muntazamın kafayı çe • 
ter ... Benim toföıilm LCltfiden, bi-

Bir Genç Kız 
Adliyeye 
Başvurdu 
Muhterem adli genç bir kızın epey

denberi izi kaybedilmı,. Bir aile ya
nında hizmetçllik yapan bu Bigalı gü
zel kızm bir aralık hayatından bile 
tUphe edilmiftir. Dün, kız elinde bir 
istida ile müddeiumumiliğe müracaat 
ederek macerumı anlatmıf ve Nu1 
!aminde blriai hakkında dava açmış
tır: 

letçim Bil.leyinden de haraç aldı. 
Davacılar aruında toför LQ.tfi, 

Yahya, biletçi Hüseyin de vardı. 
Bunlar da davalarını izah ettiler. 

Suçlu hepsine birden cevap verdi: 
- Bunların hepei yalandır. Ben Ölüm 

Kocamuatafapaf& otobUalerinin kah- Memleketimizin faal ve müteteb· 
yuıymı. Beni bir sene evvel esnaf his gençlerinden Istanbul Ford a
tayin etti. Otobüalerln hareketini jentesi direktörü merhum doktor 
tanzim ederim. Her otbtlaten de gün- Celil lamail Patanın damadı Bay Sa· 
de 10 kUl'Uf alınm. Ben haraç al • finin oğlu Mahir Safi uzun bir hu· 
maya tenezzül etmem. Davacı Ha- talıktan eonra vefat etmiş olduğun· 
lit benim yerime kendi adamını ko - dan Cenazeei bugün saat on birde E
yacağı için böyle iftira ediyor. renköyünde Bağdat caddesinde Celil 

Müddeiuıntimt Sadun lbrahiınin ce. bmail pa,a.nın kötkünden kaldmla
zalandırılmasmı istedi. Mahkeme ıa- rak namazı Erenköy istasyon camiin
bitlerin çağınlmuı için muhakemeyi de kılındıktan sonra Sahrayicedltte 
talik etti. aile mezarlığına defnedilecektir. 

Kalp bir 
beşibirlik 
sürmüşler 

O çtbıell mllatantlk dtba bir ahte 
beflblrllk yapma ve dnne 

fahkltatma elkOJ'1DQftur. llidlle 
ahı auçlulan Bulfisl ile İbrahim F, 
temcllr. 

Müeuif irtihal 
Pflevne müdafii ve kahramanı Gazi 
Osman Pa.,a merhumun e,i ve Koca
eli meb'ueu Sallhattin Yargmm ha
lası Bayan Fatma dün gece rahmeti 
hakka kavutmuttur. Cenazesi bu
gtlnkU cuma gtinü saat on bir buçuk
ta Göztepede Iatuyon caddesind~ki 
köfkUnden kaldırılarak Göztepe ca
mifnde namazı kılındıktan eonra Ka
racaahmettekl aile makbereıine def· 
nedllecektlr. Allah rahmet eyliye .• 

Alacahöyükte 
5000 senelik 
Eti Eserleri çıkh 
Ankara, 5 (A.A.) - Türk Tarih 

Haftalık Radyo 
Programı 
~ ....... ~ 
8.11.936 Paar 

Kurumunun AlacahöyUkte yapmakta -ö-i-le-ne-ı-ri-,.a-tı---lut, 12,SO: Plllda 
olduğu hafriyat, mevsim dolayısiylc Türk mueikiıi; 12,50: HaYadiı; U,05: 
27 Uk+-rinde muvakkaten taW edil· Pllkla hafif müıik; 13,25 - 14: Muhtelif 

""9 pllk neıri1atı. 
mittir. Bu seneki hafriyat geçen ae- Akıam neıri1atı - Saat, 11,SO: Pllkla 

ed d danı muırikiıl; lt,SO: Konferau: Saat 
n en aha uzun sürmüş ve 20 mar. Derviı tarafllldan; 20: Belma •e arkadaı-
yıstan 27 ilktetrine kadu· 161 gün lan tarafından Ttirk maıildıl •e llaUr ..,.. 
devam etm'•tir • lnları: 20,30: Sadi ve arkadatları tarafm-

09 duı Türk maıikiai ve halk tarkıları; 21: 
Bu mevsimde kazılan saha ve mey- Orke1tra: 

d ı - Becthonn: (Gorielan) Uertllr; 
ana çıkarılan kültür e,yası geçen 2 - Strau11: (Spbarenklanıe) Talı; 

senekinden birkaç mislidir. Hafriyat, 3 - TchaikoW91d: (Şan San Parol); 
4 - MaıM11et: JManon) dan parplar; 

Verdiği neticeler itibariyle Türk tarl- 5 - Gounod: fkö1 Diliünü); 
hi ve bütün~ tarihi için fevka • 6 - Gounod: (Br Balo Hatıruı); 
l 7 - Mlcbeli: (lan S.. Parol); 
ide büyük ehemmiyeti haiz bulun • ı - Leblebici oper•tindea parcalar; 
maktadır. 22: Pllkla ıololar; 22,SO: Ajana ve bor 

11 haberleri; 23: SON. 

Çocuğunu 
kuma göm
düren kadın 

I 

Şerile İsfenskli kapmm yanı bqmda Eti 
Lmparatorluğu çağma ait mabet veya 
saray olma.sı muhtemel bUyUk bir ya
pıdan bafka bakır çafma ait aekiz, 
Bdtiz buçuk metre derinliğindeki 
tahminen 5000 - 5500 aeııe evveline 
ait hükümdar ailesi mezarlannda 
yüksek bir kWtilrlln ifadesi olan altın, 
gümüş, bakır ve seramik eşya bulun
mu,tur. Bunlar Anadolu bakır ldlltU
rUnU Orta Asya medeniyetine bağ
layan belgelerdir. 

9.11 .936 PtdfJrfai 
bmir, (Huaual muhablrimbden) 

.bele nq~iratı - laat, 11,s~: Plllda - Burada oturan Şerife adında bir 
Türk ma11kııi; 12,50: Hnadıı; 13,05: k dm yri 1 rak do- duğu 
PlAlüa hafif müaik; ıs,n - 14: Muhtelif a P mefru o a gur 
pllk neıri1atı. kız çoeutunu arkadqı Şefika adında 

Akpm nttri,.atı - Saat 11,30: Plllda . ,__ . 
danı ınuıikili; ıt,SO: Çocuklara ma..ı: bır aadın eliyle l&hilde kumlara göm• 
t. Galip tarafmdan; 10: Jlifat n arbdat- dürınUfttlr. Zabıta bu yavrunun ce-
lan tarafından Tiirk maaikiai •e baUl • • ' 
IU'lıdarı; 20,SO: Safi7e ve arkadatları ta- aedını kumlar arumdan bulup çıkar-
rafmdan Türk mulkili ve llaUr 1Uk111; mı-+n• Şerife bidayette cUrmUntl lll· 21: Orbtra: ,.~. 

tu!. - Suppe: (Brkekıia 10 im) Per- klr etmek iatemlf ve: 

2 - Tc:hallrowaki: (Onejin) vatı. - Konyalı Mustafa.dan gayri me,-
ya!ı~ Mead.ı.o.: (Bir Yu Geceai Rü· ru olarak kazandığım bu kız deniz ke. 

10 metreden 14: metredeki ana top-
rağa kadar devam eden kalkotilitk : = g~~~~ c'Ar~~e!in <:~;!l~n). nannda gezinirken doğdu ve ölU ııp}&. 
"Chalkolitlıik,, taba.ltada yapılan a • 6 - Kalman: (llrk Pr...a) operetin- rak dünyaya ıeldiği için oraya ıöm· den parçalar. 
ra,tırmada ise yine üç iskelet ile 7 - Siede: (Düiün Alan) Bntenneqo. düm, demifle de Bıla bJr laticvaptan 
... ra "k l k nlm t 22: Plllda ıololar; 22,SOı AJua ,,. bor l b l .... mı eser er ÇI a 11 ır. .. haberleri; 23: SON. eonra hakikati eöy em.eye mer. ur o• 

Höyükte bu sene yapılan mesaiye IO.l 1 •936 Salı mut ve evde doğduğunu, arkadqı Şe. 
Ankara tarih, dil ve coğrafya fakW- ftkaya ıömclUrdilğUnU eöylemift;tr. 
teei antropoloji asistanı Bayan Muine Öile neıriyatı - Saat, 12,30: Plllda 
d Türk muaikiıi; 12,50: Handiı: 13,05 : 

e iştirak etmiştir . Plikla ha~if milsilr; 13,25 • 14: llahtelif Cenup Şehirlerimizde Sa 
TUr k~h Kurumu üyeleri dtln ~ir pl~k;:"!!!ri,.atı - Saat, 11,30: Plllda İhtiyacı 

heyet halmde Etnografya ıntbeaıne danı muıikiıi; 19,SO: Konfennı: Dr. ıa-
giderek muvakkaten teşhir edilene- lim Ahmet tarafından; 20: Vedia Rıza ve Menin - Mersinde 8U ~ 

. . arkadaıları tarafmdan Türk musikim •• dö-nmeaine faall,....1e devam oı*.-... :·· serleri görmüşler ve hafnyat direk - halk prkdarı; 20,30: Tlirlı: muit\ he1ett. r- ~v-
törü Hamit Kop.y'ın verdiği izahatı 21,00:. Operet t~1111ili: Şehir Tintroıa nuyor. T&l'IU8 ve Adananm iyi _,. 
din1 . ı-...ıı:- K el k artııtlennden Bedıa, Vufı Rın ve Ha- kavuf!D&lll için l&zmı gelen t ....... 

emıe ıcı~. urum g ece sene zan tarafından (Su n Cu) operetinin 
hafriya.ta daha büyük uUkY&at.a de _ s üncü perdesinden bir Hhne. 21,30: Or- da bugUnlerde başlanacaktır • 

• keatra. 
V&m edecektir• 1 - luppe: (Köylü •e Şair) Pertilr. 

1 - !!:~f.:~~~~~~jpa~~rcalar. K.ıı.-1:.L San'•·d- 1 - " -'---· co .... •11mı.ı- A· ... .._ __ _ u ,;ua - w a 4 - Goanod: (Jl'aalt) operu --~· VAI uae .... &l1mD .. 
~ ~~ Ankara, 5 (Tan muhab~den) - ar. '/ - Kaa..· (,. _ _. __ - ......... -) 

5 - Haydn: (Askeri Senfoni); tinden parçalar: _._ ---- oper .. 
Bu ayın on ikisinde toplanacak olan 

Kilçük San 'atlar kongresine iştirak 

6 - Dclibcs : (Coppclia Danı ve aaat-
lcr valıi) . 8 - Rode: (Nşan Resmi Geçiti) oper .. 

tinden. 
Muhterem bir glln köprU.den pçı. 

)'OnDUf. Kar,mma kOUlfUlafiMFAn 
Nui çıkDUf, ona bir teker'-ikram~ 
mit ve Sirkeci nhtımından bir sanda
la atlaDlJI, gece aa.baha kadar de
nizde kalllllflar .•• Sonra Nuri Muhte
remi Modada teyzesinin evine göt'1r
müt ve bir daha eokqa çıkarmamıt· 
br. 

Hulôsl, tticcarduı Arif Hikmete 
bu beflblrllğl 48 liraya 1&tmıf, Ariİ 
Hikmet dün betlbirUjl bir •srrafa 
~ .......... 
...,&ottb: Mil -

1

!RIM IJ'l.PdtblHlt 
söyJemJştir. Suçlu:. 

~1'11--~'P~IJiiiliıililllP.J~lçin -.u111 mura!ıhaalarm iGnleri vi 
~ ,.tıere--bD41rlldl ~ bir --. bura-

1 - Criıtine : (Madam) operetiadea 22: PWda ıololar; 22,SO: Ajana Ye w 
par~ar. u haberleri; Uı ... O)(, 

22: Operet ttmıili; 22.lO: AJam •e bor ı~.ıı.9~ cuma~-:-------~ • lle'•"-iı U: ION. ..,. 

Müddeiumumilik, Muhteremin ya
tını teeblt ettirmlt ve tahkik&tl da 
bql&mlfbr. 

Karakolda Poliae Tokat 
Atmıya Kallatmıı! 

Davacı iakemlelerinde üç bekçi ile 
Od polia vardı. Reill IOrdU: 

- Bekçiler, polialer dojruyu IÖY· 
leyiniz. Bu da vatandq... Vatandq 
da olmua, bir adam bu kadar dö
vtllilr mU? Bakın, "beni dövdWer.,, 
Diyor. Ne diyecebiniJı? 

Hepmi de tek bir 181 11"bi cevap 
ftl'dller: 

- Hayır kat'iyyen bla dövmedik. 
- Peki 10kakta oturan, yahut 

kullan bir adamı ne d119 karakola 
,atUrdUnUs? Herkes rakı içebilir. 
Suçlu fotoirafçı Ballt IÖ8e kanftı: 

- Ben ram ~ DUn bir ar
kadqmı bana bir ille raJa ikram et-
ti. Saat 19,5 da llabmutpa .. dan 
evime J.ldiyordum. Midem bulandı. 
Dilberzadelerin dtlkkinmm önünde 
bir kenara çekildim. Gutyan ede • 
cektim. Bekçi pldi: 

- Ulan ne yapryonıun, burada? 
Dedi. Ve hiçbir py aormadan kar • 
nmıa, kaaıfıma tekmeler indirmeye 
bafladı. Sonra ild bekçi daha geldt. 
beni yumruk1ıyarak Yefildirek kara· 
koluna ıötUrdtller. Ben bekçileri ko
misere fiklyet ediyordum. Kim.leye 

"-Ben Rulfial De Galat&da ku
mar oyaadnn, llannaıa Basan, 
Ştlkril fllla 'da vardı. Ona, buna 
lnunarda ftrdbn. Yolma •tmadlan. 
Bt11 onan tüllt oldalaaa blByor
clum." eliyor • 

Mtlddelumamlllk ,taklit mi. yok
• bir meeldffe lberlne altm ıuyu 
drtUmek •metlJle mi yapdcblrnı 
WJdk ettlnnelı için beflblrlljl Darp 
baaeye IÖllClel'mlttlr. Almaealr ne
ticeye &6re, w.ırt1rata devam edlle
omtlr. 

Aitın gerine 
Tenekeden 
Dış yapmış 

Binbirdirekte itik •kaimda 35 
numarada oturan Yeni Ttlrk Mutki 
Yayın Kurumu Reiai Hu.eyin Halit, 
Müddeiumumiliğe müracaat ederek 
Nuri Naci isminde bir ~i tarafın · I 
dan kendisine altın diye tenekedon 
dit yapıldığım ve bu yüzden zehirlen
me lruı ı~tenfiiini ileri ıürm~ -
tt1r. 1 

KttddelumumlHık, Httseytn Halldf n 
clltlerini Tabibiadliye muayene ettir • 
mittir. Alınacak rapora göre, tahki • 
kat& devam edilecektir. 

Beyoi lu Dördüncü Note
rinin Muhakemesi 

DUn Ağırceza mahkemesinde ihti· 
lb ettijl idclluile tevkif edilen Bey. 
oğlu DördüncU. Noteri SaWıattinin 
muhakememne devam edilmittir. 

Mobilye ve biblo 
meraklılarına 

Ildncitetrinin 8 inci pa
zar g\nU Kabatqta Setils
tUnde ÇUrilkaulu Mahmut
P&f& apartmıanmm 3 nu
maralı dairesinde Bay VA
ii. Nurettin refikası Baya
na ait çok mükemmel eşya 
ve biblolar açık arttırma 

ile satılacaktır. 
Tafsilltlı illnlan cumar

tesi gar.etelerinde okuya
cakıınız. 

TAN 
'80N~ VE iLAN ŞARTLAR• 

llr .,. • • 1 •• ----
1 • • 1 •• • • • ••• 
' nll* . • 

l IO ·' 51 
14 -

·-14 -·-
lllD ICln lllacdllı Sirlledlncat mtı 

rıcaat edilmeH& 
Clc:D Olalat ....... dotra,. 

daremisce aJmalıilll'. 
Ctıcfllı Dlnlarm 1 •tırtılı lıb 

Mal* IO n,,..._. 1 tatıT ... fat 
•111 lcln •• ...... 1 ktf9t al•• 
Bir defadaD fula lcbl nkhdar 
.. 10 """ ta41trflr 
"1fhttl •H'fftl• ............ . ..... .... 

ya geldJ}er. XQnlQ'yi lk~ Vekili 11.11.936 Çarpamba ötle netri1atı ::-Sut, 12,SO: P~ 
açacaktır. -Ö-i-le-ne_ı_ri-,.a-tı---Su-t, 12,30: PIWa 

Türk muaikiıi; 12,50: Havadiı; 13,05: 
ı•llkla hafif miisik; IS,25 • 14: llahtelif 
pl&k nqri1atı. 

Türk muaikiıi; 12,50: Havadis: lSMı 
PWda hafif mil&ik; 13,25 • 14: llllhtelif 
pl&k aetrinta. 

Yozgat 
Belediyesinin 

Faaliyeti 
Yozgat, <Tan) - Yoscat beledi

yesi, fenni bir mezbaha yaptırmaya 
kar&r vermlt ve ihalesinin 15. 10. 36 
da yapdacağmı Uln etmişae de talip 
çıkmamıft.Jr. Bu sebeple, pazarlıkla 
ihalesi için, münakasa müddeti uza
tılmııtır. 

Belediye, Yozgadın mesiresi olan 
çamlıkta iki kö§k yaptırmıştı. Ya • 
zın bu kötklerden halkın istifade et
tiği görUldUftinden, birkaç kötk da
ha yaptırılması kararla,tırılmıfbr. 

Gene belediyece, gtbel bir fotoğ
rafhane ile bir lokanta ve kUçUk bir 
otel yaptınlmak ıuretile lUzumlu ih-

1 

tiyaÇlardan bqlıcal&(I temin edil • 
miftlr. 

CUmhuriyet meydanından bir kö
ye J.lden Yolun üzerinde bulunan o
tel, sahibi tarafından yıktınlmJf, be
ıediye bu •rsadan 100 metre murab
baDU· yolu lenltletmek Usare almıe
tır. 

"Altıcalaö)'lilı,, te 
Halkevimiz üyeleri, Alacahöyüğe 

gidip ıelnıı,ıer ve orada arkeoloji 
profesörü Fonder o.ten ile Ankara 
mtıseleri direktörll Hlmit ZUbeyr ta 
rafından k&l"fıl&nmıflar, kendilerin• 
hafriyat hakkında izahat verilmittir. 

Giipnenlere ID'ai 

Alrtun neıri,.atı - Saat ..18.JO• ~ta 
danı maılldal; ıt,IO: ~~. Vaı 
fi Rıaa tarafmdan; 20: Sine kemaaı: Na
ci n arlı:adatları tarafmdan; 20,30: Ce
mal KlmlL ""'ft arkadaıları tarafmdan 
Türk muaikiei •• halk tarkıl&rı; 21: Or· 
keatra: 

1 .~ Keler • Bela: (Macar konHri) •· 
vertı&r. 

2 - Rich. 8tr"'11: (Pembe lü•ari) 
Valı. 

3 - Fr1aa von Blon: (AJ lfıimda). 
4 - Suna11te: (lıpanyol Danıı). 
S - Padarenki: (Yolca Ttirkülti). 
15 - Ocki • Albi: (Acem Niıuaiaiıi). 
7 - Ocki • Albi: (Malababatı ll111ild-

7e). 
1 - Michell: (Pa1eler) aerenadı. 
9 - Macar baUl prkmL 
22: Plakla ıololar; 22,SO: AJ1111 •• bor 

11 haberleri; 23: ION. 
ı 2.11.931 p.,,.,,.,. 

Öile neıri1atı - Saat, 12,30: Plllda 
Türk mulilıiıi; ı2,50: Ha•adiı; U,05: 
Plilda hafif miiaik; U,25 • 14: Muhtelif 
pllk neırintı. 

Aktam neıriyatı - laat 11,SO: Pllkla 
danı muıikiıi; 19,30: Moaoloı: Humı 
tarafından; 20: adat Ye arkadaıları ta
rafmdan Türk muikiai •e halk tarkıları: 
%0,SO: Safi,.. ve arkadaıları tarafından 
Türk muildıl n ballı IU'kılan; 211 Or
keıtra: 

ı - Ronlnl: (inil Berbtri) operuı • 
nm uertürü. 

2 - Btraaaa: (Limoa Çi,tkleri) opera
ıının ..... 

ı - JUma1d - Xoraakoff: (Gilnete Hl• 
tap). 

4 - Jaraefeltı <Prelüt), 
5 - Gluanoff: (lılenimter) baleaindea 

...,.. r u ı,stı - Saat, 11,30: PWda 
~· muılkiıi ; 19,30: Spor mulababeleri: 
E1tef Şefik tarafından; 20: Türk musiki 
heyeti; Z0,30: Vedia Rıa ve arkadaılan 
tarafmdan Ttirk muaikili " halk tarla
ları; 21: Orkntra: 

1 - lpendiaroff: (Xuak Marıı)
ı - ltraua: (Mavi T~) valL 
1 - Arleeiame: No. ı. 
4 - Possi: (Melodi ro1Dllltlk). 
5 - l>Yorak: (lln dauı). 
6 - lppoUt • İ\'lllloft: (Xafbı lfiTltl). 
a: Pl&kla ıololar; ZZ,30: Ajana •e W 

• haberleri; 23: SON. 

14.11.936 Cumartai 

Oile nqri7atı - Saat, 12,30: Pllkla 
Türk muaildıi; 12,50: Havadis; ıs,osı 
Plllda hafif millik; lS,25 • 14: Muhtelit 
pllk nqri1atı. 
Alıpm n .. ri,.atı - lut 11,SO: Plllda 

daa. muaikia. 19,30: Xonferaaı: Çocuk 
ltıirıeme Kurumu namına. 20,00: S.. 
he7eti; 20,SO: Milıre:nea ve arkada'1an 
tarafından Türk musikıi ve halk prkllan; 
21: Orkeıtra : 

1 - Rouinl: (Vilh•lrn Teli) 
2 - Borodin: (Prena tıor) oper ..... 

koron. 
1 - Borodin: (lln Hrenadı). 
4 - Verdi: (A1da) opsumclan ~ 

ıar. 
1 - Claopln: (Sauoa Triıt) .. 
6 - Granadoı: (lıpanyol damı). 
7 - Groumaaıı: (Le Spectre Du Ga• 

rie•) Çarda .. 
1 - lcbabert: (Atkerl mart). 
22: PWda aololar; 22,SO: Ajana n w 

aa haberleri; 23: SON. 

Ki o p R i N kareleri Ht'R H RDF r.' ~--RUŞ 
RA>. r>İ R'>,..AT ;11,\ h~'. ~-- r • "\'f i',f :LE Yf • .l< ' F ~ " :LA(TIR 

~-- Bu aqam T C.I R K aı11em ... 11da ---·~ 
En ıu-ı ~ir :rn.nm opereti olan 

.. llJmi& dabutne )'elielttrllmlf olan 

----------~ ıöçmenltre, haslaeye alt arut ... 

wrmadım. Orada bfnim tlatUme ko- ----------· valarla ıu dölctUler, toydular n döv· 
ŞAHANE VALSLER 

Muaild, dau ve n11'• filminin ilk büyük iraeaidir. Bq rollerde 
HENRY GARAT - RENE SEN sta bu filmin büttln prkılarmı her· 
kes terennüm edecektir. Ye1lrrinbd evvelden aldırınız. Telefon: 40690 

cliller. 

iddia tu tdl: 1 A a A Y 
Halit karlJm1da poUa lbralllme to- SlNEMASINDA 

bt atJmt, bekGUert ~. ıı lkincitefrin Çaqamba ıunu 
lahitlerde Orhan Ydmu: akpmı (21) de 

- Ben karakolda idim. Bir dayak Mu·· nı·rNurettı·n 1Mi ifittim. Fakat kimin d6vWdUIU· 

aü bllmlyorwn, dedi. ve ARKADAŞLARI 
Mahkeme, müs&kereye çekildi. Ha- Mevsimin ilk büyük 

Udi 30 gUıı hapse ve 30 lira para ce- K Q N S E R 
IUID& mahk6m etti. Fakat itte İ 
bekçilerin tahrikini ~ ~ ce- - Çolı , .,.. yalcm aiiyliiYor· Nefis ve zenatn program, 
ayı T gUn hapee ve T lira para ee- ..... Et- 6ir aoaMt trılıtaydın .. __ • yeni kadro ••--' 
.-na indirdi. ftNı i7i ederdin/. 

rUmeye bql&nmıfbr. 

Ehll Sallp Muharebeleri 

iPEK 

TORKÇE 
harikalar 

SOZLO 
illmi 

lhıemaamda yalım daha 3 gtıa f&lterilerek ~ matindude 
yeni tume bqlanacakbr • 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Sinir 
- -=:: 

Bozukluğunun sebebi ~R~~ 
~ 
~, -Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, samımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

Günün Meseı;.-;;;-ı sinirleri bozuyor 
Yine otobüs meselesi 

Geçenlerde 3 apbğnn bir Ege ~·ol
culuğu e nasında, ~birler ara ı oto
bü ve kamyonlarımızın acınacak hal
lerini, anett.i.kleri daimi tehlikeyi 
görmüş ve o feci aııarshıin acele niza
ma bağlanmasının elzem olduğunu hu 
sütunda yazmıştrm. Tüyleri ürpı>r • 
ten F..skişehir kazasının memlckt>ti 
kederle kaplaması, pek elim bir te a
düf olarak &.) ni zamana rastladı. 
Alakalı rnal<amla.nn bu l~le pek ya
kından m gul oldukları bu ırada, 0 • 

tobü ,.e !kamyon m lesinin bazı e
saslı clhetleriıü teşrih etmek isterim. 
En·elfı derdin nerelerde olduğunu 

tı-~ve insanları 

marhanel}e mi 

~önderigor? 
' Yoksa vaziqet 

aksıne mı? 

bAZı misallerle araştıralım: 

• • • 
Bir şoförün 1000 lira kadar parası 

vardır; onunla hayatını kazaıunak 
&evdasındadır. Bir acenta.ra ba~·nı -
rarak l800 lira de~erinde bir şasi sa
tın alır. Ara.da !)unu kaydede
lim ki fa brik ası o şasiyi 
lki tonluk azami h a m u ı ~ 
için hesap etm~ ,.e h.a.zırlanu~, lastik 
ô.ntlıi ise, mamutatmın ancak nomınl 
l"Ük için garanti edildiğini ilan et -
llıi tir • 

Şoförümüz ıwentaya. 800 lira pe~in 
verir ve mütwakisi için falzi ile bir
likte 10 - 12 adet aylık bonolar im
zalar. Birinci ~fha bitmiştir. Şimdi 
ikinci, karoseri W}ıası gelir ki bii
tün hünerlerimlz ,.e itikadımızca 
kumazlıklanmız orada ortaya çıka
caktır. 

Şasi, ya teknik malô.matı peknz, 
ra bü. biitün ümmi bir karoseri ii.mi
line gidt-.r, , .e onıda, makinf! '\e çelik 
tekniğinin vücuda getlrtli~i. razı~ ""~~: 
lanılığm, ht"Sap \'e bilgınm çızdıgı 

muka\'emet hudutlan dı mdn ta.ham
....... uıı.:>sasmm cezası cup edılnıe e 
ha Jar. 

• • 
Şoförümüz otobü-.~ülüğünü Edinıe 

&eferlne tahsl ı evnlce tasmim et -
nılştlr; fakat ak iliğe bakın ki o yol
da yer tutınu rakipler \'ardır. On1a
nn indlııde amorti, faiz, bakım~ las
tlk, sigorta, işsizlik günleri gibi k:ı.
lemJer yoktur ve sefer ücretlerini :ral
nız benzin parası tın in edf'r, hatta 
hazan onu bile tam ç;kara.mazlar. 

işte heyecanlı bir dakika: 
- Patron •izi derhal götmt. ·. 

1 . . ' utıyor. ~~ 

H ayatın bugünkü 
şartlan insanla

rın sinirleri üzerinde faz
la mı tesir ediyor? 

Tutulan istatistiklere 
göre, dünyanın her tara
fında akıllarını bozan in
sanlar günden güne ço
ğalmakta ve timarhaneler 
tıklım tıklım dolmakta
dır. Bazı biyoloji a!imle
rine göre, bu vaziyet in
sanlığın gittikçe delirdi
ğini ve bunun modern ha
yata mahsus endişeler
den, sür'atten, tacizJer-
d ileri o-Plrliain.' _.,.;;~.1'; 

yorla~ , 
Bu noktai na?.arı kabul etmiyen • 

ler, timarhanelerin başka sebepler 
yüzünden dolduğunu, bu sebebin 
hastalan tedavi usulUnlin ilerleme
si olduğun uanlatıyorlar. 

Bu l<eskin rekabete karsı 50för ve 
karosericilerimiz elele vererek bir par 
lak ~are bulmuslardır: Karoserileri 
haJon gibi 1 inı;ek. Bu ameliye o ka
dar ifrata \'&J'dınlmı tır ki birçol< 
karoseriierde ~kerlekler göriinmez 
olmu , önlerindeki motör kapotu bir 
diki makin i kadar küçük kalını, • 
tır. 

Mütehassrslarm tetkikleri vazi
yeti aydınlatacak mahiyettedir. 
Gürültü meselesini tetkik eden
ler, gürültünün şehir sekenesi üze- 1 

rindeki tesirini denemişler, bu 
yüzden haJkm sinir ha.co:tal ~danrın, 
uy.kusuzluğa, hatta kan zafma uğ
radıklarını söylemişlerdir. - Acaba kim? Ve hangi alacaklı? 

Şimdi, kaba.kul&k olmuş işman bir 
yüz gibi kabannı:ıı içi oyu.J.mu muaz
zam bir salatalık gibi uzamış olan bu 
karoserinin i~ine azami adam tıkıp 
doldnrma.k meselesi kalmıştır. Nor
ına.ı bir yolcunun oturduğu zaman 
muhtaç olduğu bo luğuıı eb'adı kıya
sıya bir teniiliita tabi tutulur, ve 
ekseriya şoförün hareket serbestisini 
•rfıra indirmek pa.hasma, arabaya 38 
ki,ıye kailar istif edilebilir; bir hal ki, 
bu sahada rekoru ısrarla muhafaza 
eden tram\'aylarnnızı bile gölgede bı
rakmıya doğru gitmelru-dir • 

Bununla beraber ,insanlann bir 
'kısmı üzerinde gürültilnün çok iyi 
tesir yaptığr, bunları heyecanlan
dırarak fazla iş yapmnğa sevketti
ği, ve umumi vaziyetlerini ıs.laha 
yaradıılı da tesbit edilmiştir 

M illetler Cemiyetinin ferı 

dairesi namına A vrupada. 
tetkikler yapan bir heyet, gürül • 
tünün insan üzerindeki tesirinden 
bahsederken bunun adamına göre 
değiştiğini söylüyorlar. 

Mekteplerde yapılan tetkikler 
de mühim neticeler vermiştir. Bil-

olnıalıclır? Onları hüliısa olarak tas
nif ed<'' im : 

1 - ~ lfrr şasiye ,karoseri aıırrıı~ 
da. dahiJ, aıırak fahrikanm ~arnnti 
ettiği azami :rükün ,,ıruhnasma mii
saade olunm~lı \ '<' havaleli mallar için 
de bir ~ahari tahdit <'dilm<'lidlr. Bun
lann hf'r knmyonun içine madeni bir 
IC\·Jıa ile tesbiti gf'rektir . 

Bamn hu ru ın yük kafi görülmez; 
Jçerde.ki ıralar portatif yaphnbr, ve 
~ok şiddetli rekabet hallerinde ,yol • 
cular düz d<>sernc üzerine ,buğday ti
caretinde dökme tabir edilen usule 
t.evfikan doldurulur; hazan l-.e sür • 
'8-l'j hırsı, ta\'ana, çamurluklara, en 
ldiçülc aralıklara yolcu almakla tat
min olunur. 

Bu ~dişle yolcolar 260 kUomttre 
f~ 'normal olan be~ Ura ~·erine iki li
l'a vermek suretiyle 7.8lılren karlı 
~Ia.r. fakat bu Nnhun gemisi gibi 
nesneyi yolda bekleyen Aldbetler fe
cidir. 

2 - Her asi iizerine konabilec<'k 
k a r o s e r 1 •ı i n azami eb'adı 
n h tiap edeCt'~ a.zami ~·ofcu miktan 
ta~in olunmalı ve ona u~'llUlyan va • 

srta.ıara müsaade edilmt:melidir. Ha
lt>n mevcut olanlann ortadan kalk -

ması veya tadil edilmesine kadar bir 
mu\'akkat şdkil bulunabilir. 

hassa fazla vazife yapmağa zorla
manın bunları sinirli yaptığı ve yor 
gun düşürdüğü, hatta bu yüı.den 

çocukların vereme mukavemet e· 
demedikleri hakkında ileri sürülen 
iddialar tetkik edilmi§, fakat ra· 
kamların bu iddiayı muhik göster
mediği anlaşılmıştır . 

Çünkü talebenin bir krsmı yorul
duğu ve sinirlendiği halde bir kıs
mı gürültü, veya fazla mesaiden 
sıhhatçe de .müstefit olmakta ,.e 
bu yüT.den çelikleşmektedir. Bun • 

lar ne kadar çok çalışırlarsa yap • 

tıklan işi o kadar seviyor ve işin 

leri görülenler altı ay isten mf'netill· 
meli, hele ka7.aJ·a ttebebiyet \·erenJr
rin, fiuçlan sabit olun<~. faaliyetlf'
rinc kat'in en mümanaat olunmalı
dır. 

4 - Umumi hizmet i~in seyriLc;efer 
eden kamyon n otobü4'lerfn, mt,·cut 
is hacmine göre normal adetleri trs
bit edilmeli Vf' her mmtaka için ton 
kilometre '\'e yolcu kilometre ücretleri 
te.c;bit edilmelidir. 

Bu tahdit neticesinde, lllt'wut 
vurta.la.nn kat'ivven kifavet.siz oldu-. ~ . 
jtu, bazı ~·erlerde iki mi line bile çı-
kan.lmAlan limn gele-c~ğt gibi, mu
ayyen ve hazan lmdiklndeıı pah:ıh 
Ucretler ne yolculann ve ne de i~le
tf cilerin zaranna olmıyacaktır . Slklet merkezi bu kadar yüksek ve 

katd~i ufak olan bir müteharrik cis
h'l.f ilk tehdit fiden tehlike denilmek • 
tir; nitekim ifovrilme ka1.alan mf'c • 
ınuun ilçte biri'ni te kil etmt>ktMir. 
ikinci afet, şoföriin erkn~mdaki şi5-
kinllği hiçbir ~·ere sı~dıramamasmtlan 
dolalı ç:trpış~alardır. 

3 - Şoförlerin bir takım va.,.ıfJan 
bilgi \'e tt>crübeleri hn.fz olması ge
rektir. Bunlar bir talimatnamPye 
bağlanmalı \"e sıl<r bir muayene ,.e 
ta..~fiJe yapılmalıdır. Ke7.a biitün -,o
förlerin edinmeleri mf'churi bir kul -
lanma \'C SCl rüscfor tnlinıatname.,i 

yapıJmııh tefti. \'e muayf'neJrrde 
O halde ,nim~ troblrler neler ona. uymadıkJan \•eyn onu bilrncdik-

5 - MUhlm hatlarda. muayyen ha.
reket ~aatlf'ri ve sefer adf'tlerinin 
te biti çok lüAımludur. Pek mühim 
hatlan i e Po ta. ,.e Tel~raf ldar~inin 
doğrudan doğruya lşlf'tm"8i lazımdır: 
çiinkü bu da hir hizmeti umumi~·e 

meselesidir Nitekim blr çok Avnıpa 
de,·Jctlerinde \'aziyet böyledir. 

A. N. P. 

verdiği yorgunluğu kolaylıkla ye • 
niyorlar . 

. Bütün bunlardan, yer yüztindeki 
ınsanıarrn iki çeşit olduklarr anla
şılmıştır. Bunların biri gerginlik
lerden hoşlanan ve bu yüzden geli
cnler, diğeri her endişeden Azade 

kalmalan, huzur ve sUkıln İ\.inde 
Ya.§a.maia.rı li.zrm .&;'elenlerda 

S inir ve beyin mütehassısla
rından biri, timarhaneler 

nüfusunu arttıran en belli başlı a
mil, heyecanın artması değil, azal
ma.sıdrr. (R. C. Armour) a göre 
kafa hastalıklariyle malfil olanla
rın çoğu hadisesiz yaşıyan muhit
lerden geliyorlar, Bu evlere uğra
yanlardan her biri bir zerre heye
can uyandırmaya muvaffak olsa 

vaziyet büsbütün değişirdi. ÇünkU 

yekna.saklık zail olur ve onun zava

liyle kafa işler ve srhhat düzelir. 

Göze çarpan diğer bir hakikat. 
delilerden çoklarının sakin ve ha -
<lisesiz işlerle meşgul olan snııf!ar 
&.rallında.n çıkmalarıdır . 

Fakat bu da iki §ekilde tevil o
lunuyor. Biri sakin ve hadisesiz 
meşgaleler sinirleri bozduğu ve ' 
Yiklığıdır. 

İkincisi, ukin ve hadisesiz m~
gaJelerin, heyecanı sevmiyen, ger-

. ginlik yapllll hAdiselerden kaçan 
ınsanlar tarafrndan rağbet görme
sidir. 

Bu bakıma göre, her okuyucu 
mütehassısların bu dil üncelerin -
den işine geleni seçebilir. Fakat 
hatırda tutulabilecek bir nokta re-
simde görUlen sadmclcrln yen! 

c Şişlide sıtma! 
-:-:! ( , Sıtmadan çok korkarıll'l. Çi.i .ıkü 

(((.'. kafir hastalık öldürmez, fakat sürün. 

dürür. Son Anadolu sehayatiınde sıt. 
maya yakalanmamak için neler ya • 
ınadını. Sivrisineklerle ne köşe ka~. 
nıacalar oynamadım.. Onları faka 
bastırmak için neler neler, ne dala
vereler çevirmedim! 

Ne ise, bereket versin, ne Adana. 
da. ne Nuseybinde, ne Resüliıyn'de, 
ne Akçakalede ·sıtmaya yakalanma. 
dan döndüm, dolaştım ve nihayet ls
tanbula geldim. 

Bir de ne göreyim: Burada da sıt. 

ma varmış. Dün gazetelerde ::ıku. 

dunı: Şişli, Nişıuıtaşı civarında sivri

sinekler türemiş. Bazı kimseler sıt

maya tutulmuşlar. Buralarda müca. 

dele liizınırnış. Ve saire. vesaire ..• 

Ne ise. çok şükür ki bu taraflarda 

oturmuyorum ... Yoksa kendimi ce
nup hududunda zannederek bu ınel'. 

un hastalıktan ödüm kopardı! 

Şişlide Nuseybin hayatı! 

Doğrusu şayanı dikkat bir şey!. 

Laz oyununun esası 
Sivrisinek dedim de aklıma geldi. 

Sinirleri gerginleştiren bir ha- Bu musibet nıahlük üzerinde alimler 

Ji•e: tetkikat yaptıkları gibi fazıllar da 

- Acaba gecenin 
de gelen kim? 

bu ııa!din- tetkiklerde bulunnıuşlar. 

olmadığıdır . 
lssanlar, mağaraıarda y;ı.şa-

dıklan sıralarda bu çeşit sadınele
re uğra.makta idiler. Ve bu sadme
ler bugünkülerden daha çok 
mühim, daha çok tesirliydi. Mağa
ranın dışında dolaşan her hayalet 
tehlik•Ji bir düşman olabilirdi. Her 
çalılığln altında bir aslan veya aç 

• ayı, her yığın otun altında.. .7ehirli 
bir yılan saklana.bilirdi. 

B u vaziyet kolay kolay değış
medi. 

Orta çağlarda insana bir mek
tup gelir, ve 'bu m :tt.Utiun içinden 

' bir id m liü ıliU. anut insanı yıl
larca harp cephcstne' gönderecek 
yahut kendini saraylara kavuştu. 

ı rncak, ismini asalet ünvanlarivle 
silsliyccek bir emirname ile k~ı
l~ırdı . 

Bugiin bunların bir izi kalmadı. 
F~kat insana heyecan verecek ha
diseler eksik d«-ğildir. Tahsildar-
larm ıtiyaretleri belki de bunların 
en mliheyyiçleri arasmda bulunur. 

Eskiden biiyüklerc katiplik eden· 
ler, hilvUk tehi '<elere maruzdular. 

Bunlann çoğu bir yanlışlık yUzıın
den feUi.kete uğrarlardı . 

Bugünün hususi katipleri rüya -
larında olsa olsa amirlerinin emirle 
riyle, yahut vazifelerinden atılmak 
tehlikesinin doğurduğu kabuslarla 
karşılaşırlar. 

Halbuki Avrupada kraJlar katip
lerinin kellelerini uçurturlar, ya
hut katiplerini diri diri yaktırırlar. 
yahut sürgüne gönderirlerdi . 

Vaktiyle insanlann bu çeşit he
yecanlara t.aha.mmUJ ettiklerine 
bakılırsa ,bugUnkU hldisclerin ııi
niri bozduğuna değil, fakat çelik-
l~rdiğine inanmak daha doğru o
lacak . 

Bu inancın sinirler Uzerinde de 
iyi tosir yapacağı, galiba §liphesiz
dir . 

Bir rivayete iÖre, vaktile Traoıon 
civarında da fazla miktarda sivrisi

nek varmış. Buranın halkı gece gün

diiz rahat yüzü görmezlermiş. Bu nu

susta yapılan derin incelemelerd~ 

sonra ni ayet şu kanaat hasıl olınuş 

kı, Lfız oyununun nıoydana gelmesin

de mühim bir anııl de bu sivrisln•ı<· 
tir. Bu taraf halkı sivrisinekten yer

lerinde duramazlar ve zıpzıp sıçrar
larınış. Nihayet bu sıçramalar ahen

ge uydurulmuş ve meşhur oyun da 
bu suretle yapılmış. 

Bunu bana anlatan zat gUldü, son
ra ilave etti: 

- inanmazsın değil ıni? Halbu

ki ana mühıın bir d.elil daha zikre

dec.ejim. Bu oyunu oynıyanlar elle
rıyle mendil sallarlar. Bu da yü~leri
ni bazı inatcı sivrisineklere karşı 
muhafaza et111ek içindir! 

Şimdi düşünüyorum; bu ~idişlı 
Şişli ve Nişantaşı cihetlerinde de ha

reketli bir oyun çıkarsa şaşınanıalı, 
ve butıu modaya hamletmemelı! Çün. 

kü bu ınoda değil, zarurettir? 

Meşhur darbımeseli bilirsiniz: Aıı
lıyana sivrisinek saz! derler. Böyle 

saz olunca bu 61\Zın niçin bir oyunu 
olmasın? 

Mantık bu! 

Mümtaz F A1K 

Satılmamış Üzüm ve İncir 
Az Kaldı 

lzmir - Son hafta içinde borsada 
üzüm fiatleri, kilo başına 1 • 1,5 ku
ruş yükselmiştir. Şimdiye kadar pi • 
yasada 45 bin ton ilzüm satılmıntır. 
Henüz satılmamış Uzilm miktarı 10-
12 bin tondur. Son hafta tizi.im fi
atlcri 13 • 18,5 liradır. 

Borsa dahil ve haricinde şimdiye 
kadar satılan incir mikt.an 23 bin 
tondur. Rekolte 27 bin tondu. Şu 
hale göre henüz satılmamış miktar 
pek azdır. 

- l,ler pek kötü! Beni hain · -' 
bulamıyorum. P~n~o.ıne wacak bir teleei bile 
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Her Sporcuya açık sOtunlar 

Futbol tam amatör-
ce yürüyemez 

Profesyoneli Korkunç Bir Umacı 
Halinde Görmemeli 

Yazan: Nüzhet Abbu 

-2-
Şair olmak bu töhreti kazanmak 

iyi idi. iyi idi ama epeyce de fedakar 
lıklan vardı. Bunlardan biri dünya -
daki maddi zevklere karşı feragat 
göstermek mecburiyeti idi. Şairlik 

bu kolay mı! ... Şair tabii iştihalı ola
mazdı. 

Yalnız yemeğe davet edildiği gün
lerde değil hatta kendi kendine iken 
bile Bayan Saaffet Gürdilin iştahla 
yemek yediğini görmek imkanı yok
tu, 

Hassas, ince ruhlu bir kadındı o ... 
Nasıl olur da oburlar gibi kaba ruh
lu hayvanlar gibi yemek yedi.Guruba 
bakarken gözlerinin yaşarması, sak
sıqa çiçek yetiştirmesi... Vazodaki 
karanfil solunca hüngür hüngür ağ-

Bizde "Profesyonel,, kelimesi çok gariptir ki kendi- BefiklOfln Fenere kala tuttuiu zamanlarda Sanlacic:erılilerle laması ve .. en berbadı .. Başka şair -
sinden ürkülecek, çekinilecek bir sporcu mahluku çeş- ~·kan aürültüden aonra •ahayı terketmek iatiyen Beyaui- lerin de mısralarını ezberlemesi Ii. -

· · d b" "' "f d k ed" Halb ki d h 1 yahlılarla Fenerli Fikret münalıafa ediyor zımdı mıın e ır mana ı a e etme t ır. u er a aöy- Fak~t kUçUk §ehrin yegine şiir ya 

)emeliyiz ki profesyonel böyle bir mahlUk değildir. EN M LJ .. H İM MAÇ zan kadını olduktan sonra bUtUn bu 

Amatörle profesyonel arasında ha- INGILTEREDE fedaklrlıklara katlanmak icap edi -
kiki bir tarif yapmak lizmı gelse biri İtiyatlan ve sairesi ile bir milyon yordu. 

fu~lü p~~ . ve bu işe ~~ecck futbolcüsü olan İngilterede acaba bU- B k 1 G 1 Çllnktl kilçUk şehirde hangi bir 
'Yakti oldugu ıçm mrf zevki ıçm oy - tün oyuncular profesyonel midir? eşi taşl 1 arı a atasa ray yerde bir toplantı olsa şair Saffet 
nar, diğeri; zavallı profesyonel' ise GUrdil de davetliler arasında bulunu-
futbolü çetin bir maişet yolu olarak Asla! Böyle olmuş ol~ydı bunla:a o•• s \J yordu. Şöhreti ilerlemişti ama. Ne de 
ka.bul etmiştir. Zannedildiği gibi pro- haftadtav1.asa~b~tıSterlındenb.(6) mil- nünde eyredecegiz olsa kocasının vaziyeti değişmemiş -
fesyonel "sportmenlik ve "spor ah- yon s er ın gı ı muazzam ır ~~ra ti ve yine bunun için mevcut hayır 
lakı,, bakımından da dÜşkün bir mah- dağıtmak icap ederdi ki ayda bız_ım Bu sene milli küme meselesi var. Birinci devrenin so- cemiyetle~inıb·~ hiçbiki~b~ehonatik~darndi-
JOık değildir paramızla (152) milyon lira ederdı. .. .. .. .. ... d .. k kk sini göstenr ır mev ır eye ı e 

Halbuki İngilterede futbol ialerin- nunda dordunculukten aşagı uşen ta ımların •.J anın . za1 ~ a bir reislik verilmem1'tf • Onların da amatörler gibi riayete 
mecbur olduktan bir sürü sportmen
lik prensipleri vardır ki belki de a
matörlerinkinden daha sert ve tarziye 
kabul etmez şekillerdir. 

..,. 1 · d - · · h k k f · L · 1 b a ıgı vey de dönen para altı haneli rakamı he- atına gı ~c~gını . er. es es ırıyor. ıg ~aç a~ı~_ın ~- Bu gibi mevkiler onun bütün şöhre-
nüz tecavüz edememektedir. işin ha- şından berı ıdarecılerı de, oyuncuları da hır duşuncedır tine rağmen ve hali. müt~arrıfın, 
kikati şudur: İngilterede profesyo- aldı. belediye reisinin müdürlerin kanlan 
neller futbolcülerin ancak yüzde be- Eskiden birinci devre maçlarını cum hattından takımdaki kıymetleri tarafından işgal ediliyordu. 

ZEVK MESELESi şini tefkil etmektedirler. Bunun ha- idman olgunluğu şeklinde telakki ve kurslan birçok maçla ölçW- Ve içinin namütenahi tefevvtık 
ricinde kalan yüzde do'lman be1J fut - edenler bulunurdu. MağUlp olunca, müş iki oyuncunun yerine, mUtead - hırsı sönmiyen (zehir gözler) şairi 

Bir amatör futboldeki şöhretini, bolcü İngilterede dehi amatördür. gelecek devre öcilmUzU alırız, derler- dit maçlarda henüz deneyemediğimiz nihayet yeni bir kararla hatip olma-
prestijini ani bir hiddete ka.pılarak TEŞViK MESELESi di. Şimc:i öyle mi ya! .. Bazı rakipleri- Salimle, BUlendi koydular. yı tercih etti. Şairlik başka idi hatip 
tehlikeye koymakta büyük bir mah- ni kazanacaklan muhakkak gibi o- &,iktaş takımI ise, malı1m kadro- olursa cemiyetlerde reis olmak ihti -
zur görmeyebilir. ÇUnkü futbol onun Bu da isba.t etmektedir ki profes- lan birinci sınıf klüplerirnizin taraf • sunun derecesini tamamen değiştire- mali vardı. 
için nihayet bir 7.eVk meselesidir. yonellik bir memleket sporunu baştan tarlan, takımlar maça çıkarken, an- cek kilde tadillta u _ tır. Bir Şuradan, buradan gelen gazeteler-

Futbol oynamazsa da yaşar ve baş- başa kaplamak kabiliyetinde bir teY gır zangır titremenin mpazmoz dere- ee gramif den resmi törenlerde kadın hatiple-
ka spor yaparak spor 21evlkini tatmin değildir. Ne futbolün kalitesini indir- cesine çıkışuu bu pazar Şeref Sta - haber alıyoruz; mt1daft Nurlnln artık r1n kon~~ bu işin 
eder. Halbuki profesyonel iQbı me- ınek, ne de sportmenliğe halel getir- dında Befiktaflıl la Galatuarayh • Befiktq maçların~~~~ ~lemlyecell: kendisi tarafmdan daha tyl batanla
sele hem bir kol, bacak, hem de bir mek tehlikesi de yoktur. Bilakis fev- Jarda göreceğiz. ar Devrenin en çetin Alndk~ra ~nl çl~r BırDilı~ın bt~m m8:1ı cağı zehabına tutulmuştu. 
P--+:J· --...1--:..aı- ki a .. :..:-ı u....ıı-- kalı:.~ · · olın bo ıl k · Sa 0 ugu soy enıyor. ger ır şayıa Hem hatip olursa . . Kimbilir .. !nti-n::aw ~ .,.l\IU' UU1111U uanwo aue ıyı OYID!CU ak için fut 1 • karş qmumı yapaca o.an n- il H"" .. .. bil k d 
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35.000 çıkanna.k imkansızlığı k8.1'ŞJ8mda biı- Futbol gibi toparlak topla oyananan anınıza manma P e, u se er ğini zannederek çarpmtılar için e u 
Halbuki mesele hic; te böyle değil - de tam profesyonellik diye bir ,ey bir oyunda birlbirine yakın kuvvet - maçta Galatasaraymw kazanma ~ kongrelere iştirak etti. 

dir. Avrupada ve bilhaaaa İngilterede mevzuu bahaolamaz . lerin çarpıamumı evvelden hesapla. nı daha UstUn buldu~~uzu da ~ve Fa.kat her defunnda elim bir Bil -
profesyonellik sırf birinci sınıf futbo- '!:'---- A ada da ~ 1 mak zaten gllçtU. Bu gllçlUk fimdi etmeden bu yazıyı bıtırmeye gon- kutu hayal ile evine döndü. 

c.ıısaacn vrup proı.esyone - lüm razı olmadı · 
le münhasırdır. Daha şümullü olarak lik Uç beş sene evvelki hızım kaybet- iki misli artmış bir haldedir. Malftm ···· Nihayet mevcut cemiyetlerin hıç -
izah edelim: miş, profesyonel oyuncuların ekseri- ya, Galatasaraym haf hattından, hU- E,.-el ŞEFiK birinde kendisine 18.yik olan mevkiin 

lngilterede (35.000) futbol klübü si boğaztokluğuna çalışır bir hale verilemiyeceğini anlayınca kendisi bir 
-n.rdır. Bu otuz beş bin klübiln kaç girmişlerdir. Bu itibarla da iddia ede- bolcillere biz bile yardmılarda bulun- yerlerde iş temini de belib&§lı yar - cemiyet kurmaya karar verdi. Ve iş-
uası olduğunu bilmiyoruz. Yalnız biliriz ki Avrupada hali ifllsta bulu- mattayız. dIIDlar arasmdadır. Hepsinin değilse te 
futbol mevsiminin açılış günü 831.000 nan bir sistemi bizde yürütmek mu- Oyuncuların bir çoğu klilpleri ve bile birçok oyunculanmum futbol 
fut'bolcünün ayni gUn öğleden sonra haldir . klüpleriııdeıki nafiz i.zamn deliletiyle uğurunda sarfedilecek paralan yok-
futbol oynadığını biliyoruz ki bu da HiMAYE TARAFI himaye edilmektedir. tur. Hatti. mUballğalı da olsa di -
lngllteırede yqıyan her kırk kişiden Bu himayenin oekli ve vUsiti ne o- yenler vardır ki bunlan kendi haline 
birinin ayni günde futbol o.Yll&dıimı Anca.k şurası da kabili inkar de • hırBa ol8uıı sırf topa dilzgUıı vurduğu bıralcırsak onlar da futbolü bırak -
göeterir. ğildir ki bu balimUde yüksek fut. ve nefes kabiliyeti fazla olduğu için mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bazdan taralından laor görülen ve laeyecanaız oynadıkları iddia 
olunan proleayonel lutbolcalar bozan Ja. 

böyl• canla btıfla oynarlar •• 

himaye gören bir adam tam bir ama- AMATOR. PROFI 
tör Bayılamaz. Beynelmilel amatör-
lük nipmnaınesi o kadar ıılu ve o ka-

l 
dar ince eleyip sık dokuyan maddeleri 
ihtiva etmektedir ki bugünkü hayat 
şartlan t.ehvin edilmedikçe dünya yU

! zllnde hakiki amatöıiln nadir bir ne-
! bat kadar u olduğunu kabul etınek 
l lbmıdır. 
1 Hem daha diln en sa.Wıiyettar l ağızdan Olimpiyada giden sporculai ra tam>inat olarak 3,300 lira veril
i diğini gazetelerde okumadık mı? Bu 
j tazminat ne tekilde verilmi§ olursa 
· olsun tam bir amatör vasfını muhal faza edebilmit olmak için ne verilmek 
ne de alınmak iktiza ederdi. Bu ba
kımdan da bizim için beynelmilel ni
zamların tavsif ettiği şekil ve ma -

1 hiyette tam bir amatör olmadığı -
mız meydana çıkmaktadır. Şu hal
de kelimeye saplanıp kalmaktan bq
ka bir şey yapamıyoruz demektir. 

1 
BiRiNCi SINIFI.AR 

Daha etraflı ve çekinmeden izah 
1 edelim: 
~ Memleketimizin birinci sınıf fut
~ bolctllerlnin ekseriyetini klUplerinin 
himayesi olmasa değil iyi futbol oy
natmak; hiç futbol oynatamamak 
mevkiindeytz. Lüks sporlar kadar de
ğilse bile futbolun de kendine göre 
masraflan, lhtiyaçlan vardır. Oyun
cuların birçoğu bu masraflara ve ih
tiyaçlara kar,ı koyacak malt kud • 
rette değillerdir. Vaziyet bu olunca 
onlara yardım bir mecburiyet halini 
almaktadır. 

Oyunculara mtieueselerde ve ulT 

Tam bir amatörlükle yürütülmesi 
çok müşkül, tam bir profesy<>Bellik 
ile ilerletilmesi muhal TUrk futbolü 
için şu halde bu bakımlardan bir ted
bir almak lüzumu karşısında kaldı • 
ğıınIZ kabili inkar olmadığına göre 
ister istemez (amatör - profi) usu-
1UnU yani paraca kısmen yardım edi
len amatörlÜğU kabule meyletmemiz 
bot görillmelidir. Çok defalar birin
ci sınıf klilplerimizin oyunculan bile 
antrenmanlarını ihmal etmektedir -
ler. Aksine ne söylenirse söylen • 
sin bu çocuklara antrenman ba.,ına 
halimizle mütenasip bir tazminat ver
mek Şartile çok daha kolay netice 
elde edeceğimize hiç şüphe yoktur. 
Yukanda da anlattığımız gibi tam 
bir profesyonel bile korkulacak ve 
dU§kUn bir Dıahlftk değildir. Biz ise 
prof esyoneUiğin en hafif tarafmJ 
ınUtalea etmekteyiz. 

Vaziyet ve halimizi bir takını ha
yallere kapılmadan olduğu gibi gör
düğümüz içindir ki sadece bir mU
talea olarak ortaya attığını bu fik
rin lehinde ve aleyhinde ve bize uy
gun olup olmadığı hakkında bu mev· 
zu üzerinde kafasını yormuş arka • 
da§lann da mUtaıealarım her zaman 
memnuniyetle k&rfılamak icap eder. 
Yardımın kimlere ~l edilece -

ğine gelince, bunu kat't surette kes
tirip atmak zordur. Yalnız her yer
de olduğu gibi bu yardım sivrilmiş 
klüplerin şimdilik birinci takmılanna 
inhisar ettirilmek mecburiyeti var
dır. Fazlasını kaldıramıyacağunız 

(Kadınlan yükseltıne) 

cemiyetinin kurulma fikri bu suret -
le onun başmda doğınuştu. 

Cemiyetin gayesi Bayan Saffetin 
başında tebellür etmişti: 
ı - Kadınların hassasiyetini yük -

seltınek 
2 - Faziletini yükseltmek 
3 - Hamaratlığı yükseltmek 
4 - Ruhi seviyesini yükseltmek 
5 _ Ebedi zevklerini yükseltmek 
6 - Giyinmek zevklerini yUkse}t-

mek. 
s _ Ahllkml yUkseltınek, koca • 

ya hizmet, aileye merbutiyet, yuvaya 
bağWık hislerini yükseltmek. 

Bu yükseltmek ihtiyacı belki de 
Bayan Saffetin senelerdenberi tahtı 
tasavvurunda kısa boyundan duy -
duğu azaptan doğmuştu. 

Bayan Saffet müteşebbis bir ka -
dındı. Nihayet arzusuna muvaffak ol 
du cemiyet için müsaade alındı. Res
mikUşat günü takarrür etti. Ve o bu 

da muhakkaktır. 
Ankara ve Izmir mmtakalan için 

bir şey söylememekle beraber Istan
buldan millt kümeye iştirak ettirile
cek dört takımn pekili yardım gör
mesi kabildir. 

Aksine ne söylenirse söylensin, 
amatörlük diye çırpınmakta bir ma
na yoktur. Bu iş başka türlU yilrU· 
yemiyecekse bir kelimeye saplanıp 
TUrk futbolünU düşürmekte de hiç 
mana yoktur. 

TAN - Nüzhet .Abbaaın gönder
diği bu yazıya aynen koy<W.k. Bu 
makalenin tarafımızdan nefri ayni 
fikirde olduğumuzdan değildir. Bize 
sporcular tarafından gönderilecek 
yazılara 8Ütunlanmız açıktır. Fakat 
neşrettiğimiz yazılara mukabele et
mek hakkını da muhafaza edi11oru.z. 

münasebetle söyliyeceği nutku tam 
bir ay yazdı. Ve resmi günlerde nu
tuk söyliyen Bayanların gazetelerde 
çıkmış resimlerine 1:ıaka, ba.ka söz 
söylerken alacağı pozları zihninde 
tespit ve ayna karşısında prova et -
ti. Ve müsv~deleri küçük şehrin bil 
yük sabun fabrikasının daktilosu Mil 
nireye vererek makine ile de yazdır
dı. 

Tam kürsüye çıkarken Münire o· 
nun avuçlanna klğıtlan verdiği za. 
man Bayan Saffet Gürdil sevinç de
lisi olmuş bir vaziyette idi. 

Hitabesine ltaşladığı dakikada göz 
lerine yaşlar gelmişti. Fakat cebri

nefis ederek okumaya başlamıştı: 

-"Saygı değer Bayanlar, Bay• 
lar.,, 

"Saygılı çevrenizde ... Ve ili.h .• ,, 

Bayan Saffetin sesi perde perde 
yükseliyor .. Ellerinin hareketlerinden 
ve sesinin ahenginden belli idi. Hita· 
benin en can alacak noktasına yakla
şıyordu. 

- Cemiyetimizin gayesi kadın• 
ların ruhunu inceltmek, onların i
çine kültürel bir hava aşılamaktır. 
Çünkü beşeriyet yükselmesi kadı· 
nın yükselişine bağlıdr. Elbet 1e • 

fil olursa kadın alçalır biter 
"alkışlar,, 

Biz istiyoruz ki, halk kadınlan, 
muhterem haziran gibi yüksek se
viyeli Bayanların derecesine yük • 
selsin .. En basit bir işçi kadını bile 
evini ipek yastıkla, pencerelerini 
akşam lambasının altında kendi e
lile işlediği mütevazi file perdeleri• 
le sUslesin. Ve onun sofrasında çi· 
çek eksik olmasın... Musikiden an
lasın. Fakat, mesele yalnız mum • 
kile çiçekle kalmıyor. Bunu.o daha 
nezih cihetleri de var... Fabrika • 
daki hi.lilann sıhhi hiç,.h: tertiba
tı yok, sifonlar eksik.. Hatti. bef 
aydr yaptğmız müteaddit mUraca• 
•tıara ratmen henüz birer 9111 sil· 
pUrgest bile tedarik edilmedi .•. 
Herkes biribirine bakışmaya bat-

lamıştı. Bayan Saffet Gürdil heye • 
can içerisinde okurordu. Ovle heve • 
can~~i,.OJawl~ 
ınna bile varmıyôr'Uıi 

- Atölyelerine hava terliM.tı 
yok. Atölyeler pek pis kokuyor. Brı· 
nun için amele kadınlardan üstJerine 
ve temizliğe daha itina etmeleri isten 
mfg:Je cıe hepsinden aşağı yukarı §11 

cevap alınmıştır: Sabun fabrikasmm 
günde on iki saat çalışan kadın ame
lelerinin aldıkları para ancak karın· 
larım doyurmaya kifayet ediyor. Pa• 
ra bulup sabun alamadıkları için ne 
Ustlerini ne de kendilerini yıkamıyor 
lar ve ..• 

Salonda evveli. bir fısıltı sonra kah 
kaha tufanı koptu? 

Bayan Saffet ((Gürdü,, neler &ay
IUyordu. Fabrika müdürünün kanal 
az kaldı, düşüp bayılacaktı .• Hazır bu 
lunan baylar onu susturmaya kalkıt
tılar. 

Ve o zaman, içinde bulunduğu -.r
hoşluktan uyandı. 

Ve uyanır uyanmaz da bir llnil' 
buhranına tutuldu. 

Fabrika müdürünün yaptığı te • 
şebbUsatla tahrirat ki.tibi bir ay aon
ra x x x şehrini terketti. 

Ve o gün eli.lemin karşısmda kepa• 
ze olan Bayan Saffet bir daha hita• 
bet yapmamaya tövbe etti. 

Y anlıflıkla idarenin müdürüne yal 

dığı bir mektup müsveddesini nut • 

kun arasına kanıtıran Münire İfİD" 
den kovuldu. 

Ve "kadınlan yükseltme cemiyeti,, 
de doğduğu gün öldü. 

Ve x x x şehrinin talihsiz kadınla .. 
rmın ruhlannm, duygulannm, zevk· 
terinin ve ahlaklannm yükselmesill 
mqgul olacak bir müessese kalmJ"" 
dı. 

Ne yazık değil mi? 

Suat Dervif 

- Yine cevizim kapıların ar 
luuında lnrmıpın/ 
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Tarihi 

Abideler 
Korunuyor 
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TAN 

,, 

USTAN BU iL 
Y~rıl ş~hrl yE:1.p1:-.~E1.k, 

ke>r'-..I:r"I~~k aoıcı~ı~rı 

"'Sinan Paşa ile Mimar 
Sinanın ikinci defa 61me
lerine IAkayt kalamayız ! 

SiNAN PAŞANIN 
BEŞiKTAŞTAKi 
OAMıiNDE:N iKi 

BAŞKA MANZARA 

"Şehre Muay_qen Bir 
Karakter 
Vermek imkansızdır!,, 

, 

Bir abide tamir Profesör Mamboury ile mülakat 
v 

ugruna 

1 harap ediliyor 

B eşiktaşta, Kaptanıder
ya Sinan Paşanın bir 

camii vardır. Mimar Koca 
Sinan tarafından yapılmış o
lan bu cami, bir kaç bakım
dan dikkate değer. 

Evveli., Sinan Paşa ca
mii, Mimar Sinan tarafın
dan, Edimedeki üç terefeli 
camiin plinma ve esaslanna 
tamamen uyaun bir şekilde 
yapdmııtır. 

Y üksekkaldınmın or
tasında Galata ku

lesinin tam karşısında ve 
çıktığım merdivenlere naza
ran belki Galata kulesi ka
dar yüksek bir apartımanın 
kapısını çalıyorum. Burası 
Galatasaray lisesinde pro. 
fesör Mösyö Mamboury'nin 
evidir. 

"Şarkklrf,, denilen Uslflpta döşen. 

• 

Ballrımıöiüt caddeainde Karaldhüseyin
~elebi camii. (Caddenin açılması ve ıe
nişletilmea kararı dolayııile bu camiin 
•aziyeti alikadarlarca tetkik edilmektedir.) 

Sonra, Kaptanıderya Si
nan Pqanm bu camii, Kap
tanıderya Barbaroaun tür. 
beai kartıımdadır. 

mi9 bir salon. Duvarlarda lataııbu • 
lun muhtelif manzaralarını gösteren 
suluboya resimler.,, Bunlar bizzat 
evaahibinin ''Çirei desti mehareti,, i
ki Uç tane de Kalmikoff'un hume • 
dilmemie ve uzun müddettir Istan • 
bulda yaıamaama rağmen, garbin, 
daha doğrusu Çarlık Rusyasmm 
Şark göri1fUnde BUluboya ve şimdi
ye kadar belki yilzlerce nUsha halin
de yapılını9 Panolan. 

Temiz/ile 
işleri için 
Harcanacak 
Para 

Binek mese'leai henfız y8M 
halledilmek üzeredir. Dünyanı• 
bugünkü karı§ık vaziyeti içinde, 
Şi§li ve civannda otıırmıyank.r 
için bir hayli değifık'lik ve bir 

nevi de eğlence teşkil eden şeh

rin bu temizlik işi münasebeti

le, latcınbu'lun temizlik işlerine 
föy"le kısa bir göz gezdirmek is
tedik ve pnlan gördük. 

lstanbul Belediyeai, §ehrin te

mizlik i§leri için 1933 senerin

de • ki bu istatistiklerin en ao

nuf&OU8Udur • • 549.540 Zira ıarf
etmi§tir • 

Halbuki, tneaeUi 19!6 sene
einde, ayni i§Zer için 615.113 
lira sar/ediliyordu. Be"lediye 
1926 aeneainde 1391 temizlik 

ame'leai kullanırken §imdi 1351 
amele kullanmakta.dır. 19!6 ae
aesinde Beyoğlu cU&etiftde ..... 
amele vtırmı§. ŞinuU 339 amele 
tHJT. Yani ekailmi§ .. 

O zaman, yani 1926 da ame. 
leye, sene de 439.635 lira ücret 
verilirken, şimdi 370000 Zira ve
riliyor ki, 69635 liralık bir aml

ma demektir. Buna mukabil, 

19t6 seneainde,5478 lira memur 
maaşı verilirken, bugün 18540 

lira veriliyor ki, 13078 liralık 
bir fazlalıktır. 

1926 senesinde riprü.n«Ueri 
fmha için aenede, 16000 Ura 
masraf ediliyormUf. Bugü11 ya
f"lan maara/ 39900 Zira., ya,a• 
iki mislinden fazladır. 

Buna rağmen, §ehir., ukirin
den daha piatir tJ6 gittikçe de 

pialemnektedir • 

d.caba neden.' 

Her halde bize, bunu pblikle
Pin üzerine konan sinekler izah 
•decek değUdw 

Sinan Paşa camii 963 senesinde bi
tfrlldi. Fakat Sinan Pa§A iki sene 
evvel 6lmUtttl ve öltlmtl tarihi töyle 
dll§tlrWmUfttt: 

Daldı rahmet denizine kaptan Yukarda: Camiin bugünkü ma~raıt ve tamir laali;yeti. 

Mösyö Mamboury aalen Belçikalı· 
dır. Fakat onu bir TUrk gibi telilkl 
edebiliris. Ve muhakkak ki, o, bura
da d<>Pıamıl olmuıma rafmen tam 
bir Jatanbulludur. Kendisi 26 eenedir 
burada bulunuyor, ve tarih, arkeolo-

fıntenlO ._,.. 

tufltı r...n jiıpılıılif. 6ir iUun.. ~-.,s • • • 
Bundan dört yUz seneye yakın bir 11aınbow7, bugtln aynı Udat Ye ben 

zaman evvel yapılmış olan ve bu ka- Dedim: ı san'atinh~b~dUteğill~i~3 .. ~irNlfte aös ve bundan tam 36 sene evvel, 2 Tetrini- S•lari pzelle,tirmelı i~in Bofa~ 
dar, zamanın bütün şiddetlerine mu- - Kim?. rey sa ı ı e erwr. asıl olur da sanide Istanbula geldim. Lv.l lıö .. d 

1 D d. K s· . '"'· annı mur epo arından 
kavemet etmiş olan bu güzel cami, e ı: . ~ ınan.~e Ka~tanı.deryanm bir Hakikaten h<>t bir tesadüf. Sevdi- kurtarmak l" d 
bugun.. berbat olmak üzeredir. Çün - - Evakf! ıkıncı defa olmelerıne lakayt kalı _ gı·· .,.h g 1. • . . • altm yıld"" azım ır. .. n ., .,.- re e ışının yırım cı o- . . . . 
kü ... tamir olmuyor. Bir Muhafaza! Asan;ıı.tika Ene • nır. . nUmUnde -bir asrın dörtte biri- o • ı tanbul gıbı tanhI hır tehre de tatbi· 

Evet, tamir olunuyor ve bu sebep- menimiz, bir MUze idaremiz, bir Ben, kendi h~abıma, bu Btıalin nunla Istanbulun istikbali, inkişafı ki ebemdir: ~ alnız, bu tatbikat, mem 
ten berbat oluyor. Güzel San'atlar Akademimiz, ve bir cevabmı veremıyorum. Sadece u- hakkında bir görüşme yapıyorum ve leketin turıstik menfaatlerine dokun 
. Evkaf idaresinin tarih ve san'at Belediyemiz var mı? Var. O halde, tancnn~~· mınldanıyorum: ilk sualim, ona, Istanbulun nasıl bir ma~~dır. Beyoğlunda, Maçkada, is 
kıymetini haiz binaları tamir ettir: niçin bu salahiyettar merciler, şeb • - Oluler katlolunuyor! karakteri olması icap ettiiine dair· ~~ği kadar ve müfrit bir şekilde 
mek için mühim bir meblağ ayırdıgı rin güzeliğine, imarına tarihine, F. A. dir. C-evap veriyor: asrilığe yol verilaiıı, fakat terakki 
ve derhal de faaliyete ıeçtiği ma • nlmma, memeı& biyoloji enstitüsl • 

k 1 lSTANBUL VE BEYOGLU nün Silleymaniyentn manzarasını ka 

lrıı;:~~k yerinde, çok JUzumlu. Galata u esine asansör -Sualinize verilecek cevabm bir pattığı gibi, tehrin siluetine dokunul-
çok medeni karan alkışlayan!~ kıymeti olabilmesi için evvell, Istan- mamalıdır. 
biri de bis olmuştuk. Yalnu bu ış k dan o•• nce bulun bugün, muayyen ve mütecanis LlMAN GENlŞLETlLMELI 
için para ve hüsnüniyet kifi de~ - on m a . . karakterlere eahip olup olmadığını 
di. Zira, tamir edilecek daha dogn_ı- Galata yangın kulesine kendi kendlmiae aormamız limndır. 

"resta edilbk olan eserlerm b'l latanbulda Anadolu laymmdakiler 
:1imarial, ~~yetıeri, tarihi kıy - sey~a~~arıb~ kolay .. çıka :

1 
- "' de dahil dıf mahallelerini bir tarafa 

t1 ri muhafaza edilmek gerekti. mesı ıçın ır asansor yap - hlrakll'll&k, gittikçe ~ amudu fı-::U:U için de, bu if, muhakkak su - rılmasına belediye karar kariai olan Halicin iki tarafında bU-
rette, mUteha.ssıslarm teşkil edeceği vermiş bulunuyor. ytık iki mahalle vardır. Marmara ile 
bir heyetin kontrolü altmda yapıl • Bu karar çok yerindedir. Değil aey- Haliç arumdald mahaJJe, ulı 3000 

Mösyö Mamboury, bu sözlerden 
sonra uzun uzun turizmin lstanbulun 
hayatında ve inkitafmda oynıyacağı 
rolleri anlattı. Kendisine aordum: 

- Şehrin bugünkü deniz ve kara 
methalleri muvafık yerlerde midir, 
yoksa bqka yerlere mi kaldırılma • 
lıdır? mak gerekti. .. yahlar, fakat şehir halkından bile ku aeneye kadar çıkan bir tarih mahau-

Halbuki, bugün, Sinan Paşa camıı, leye çıkmak istlyen nice kimseler vsr ltldtlr. Oteld mahalle de, Galatanm - İstanbul, şüphesiz dünyanm 
tarihi lbideleriıniz için mel'un ve dır ki, sa~ saymak ktılfetine kat- mazl8i 2000, Beyoğlunun 300 sene • en güzel, en tabii limanlarından biri-
katil bir madde olan çimento altında lananlan bile ı&fJJ'tac&k kadar çok lik Ye Taladm, Maçka tarafian da • dir. Binaenaleyh onu deAtirmek 
harap olmaktadır. _ olan _m~ivenl~. ytlzUnden. gözleri ha birkaç lellelittir. doğru olmaz. Fakat genişletilmesi ıa 

Cami, üstüste konmuş Uç sıra tug- yıldıgı ıçm, on dort penceresınden ~- Şehrin bOttln bu lmmılarmm her zımdır. 
la ve kesme taşlarla yapılmıştır. Bu- tanbulun çok güzel manzaralan go- Kalafat yerleri ile, depo gibi kul-
gün camiin Beşiktq karakoluna ba- rWen bu kuleye çıkamıyorlar. blrlnin kendine göre birer pbsiyeti !anılan mavnalar kaldınlmak Şartile 
kan' cephesinde, tuğlaların kazma • Fakat, kuleye asansör yapıhrk~: vardır. Balicin sağ sahilindeki ma - iç liman ve k1ft derecede geniş olan 
rak üstlerine çimento vurulduğunu, belediyenin, kule etrafındaki ptslıği hallede mağrur surlar, eski kiliseler, dış liman ,ehrin deniz ticareti için 
çimentonun üzerine tekrar tuğla Je- ortadan kaldırması, kuleye giden ç.'>k muhte§em camiler, latif çe,meler, es yetifir. Fakat nhtunıar bir taraftan 
simleri yapıldığını görüyoruz ve bozuk yoll~ ~ir ettirmesini. de ki saray, tarihi malu.enler, sütunlar, Salıpazarma kadar uzatılmalıdır. 
"engtlet her dehanı hayret,, kalıyo- hatırlatmak ıstem. :Esasen 'beledıye- ve ~ire .. ve saire vardır. Galata da Dfler tal'aftan da, Sirkeci istaa • 
ruz. nin bunu düşUnmüı olacağmı dıı mazı kokar. Zira orada da sur par- yonu ortadan kaldınimahdır v 

Bunun 1ebebini anlamak için gidip tahmin ediyoruz. Biz, burada, bunu çalan, camiler, klliaeler, çeomeler nun yerine deniz ticareti için ~· 0 • 

bu tamiri "ika,, edenlerden sordum. sadece hatırlatmak istedik. ve eski evler vardır. Beyoğlu ne eski, in.pat yapılmalıdır. Yalnız b a~m 
Dedi: Çllnkü, Galata Kulesinin dibi cid- lıtanbııJun tarihi lbidelerinden biri: ne yenidir, fakat modası geçmiftir. ancak birer kat olarak ' un ar 
- Efendim, camlin bu cephesi şe- den berbat bir haldedir. Gelen aeY • Çemberlitat Taksim, Maçka, ŞJeliye gelince, inp- ğaçlarla kapatılmak sur ~ etrafı a-

daidi havaiyeye maruz olduğundan yahlar kadar ve muhakkak ki onlar- - atçılar buralara çok ur1 birer man- malıdır ki öblirl e e yapıl • 
dan ziyade ~.J.--bul b-,;kı ;..m cnıır.il- rağbetini celbetmek için icabeden b .. n .. - . •. ' erin hususiyeti ve nafi yalnız cepheyi kazıyarak .un.an ıu ·'S- e-.. bir zara vermeye çahfıyorJar. Şimdi, u ti~llıgı kaybolma . 

aynen, çimento ile inp. etmek iste - mez, pis bir yerdir. Şayet burası te- çok noksanların tamamlanması kadar muhtelif karakterlerle, bir ym manzarası bo sın ve eski sara-
.a:ı.. • d bu t .. :ı •. u .. __ zulmasm. 
U4&. mizlenıp Uzeltilıneden kuleye asan· ~ &rumda bulunuyordu. teJıre muayyen, bir tek karakter ve- Endüstri ti . 

Dedim: sör yaptmlırsa, o zaman, tam mana- O zamanlar ,büyük bir aJlb uyan- rlleblllr mi! Zamıedenem bu, sadece fi ve sair~ c~t, tunzm, demogra 
- l'a.kat" bu ldeta bir allık ve sile "kel başa şim§ir tarak" olur. cbraa. bu proje, tabii '-'"'- m--•- . ..nç AAM1 ım»neızdır. En iyisi, ge • ur ar nazan itibara alı-

___ _. ., .. ~ - ... --&Mf narak, lstanbulun iki istas 
pudra ıd1rmeğe benziyor. Ayni şeda· Kuleye asansör tesisatı yapı..u .. - BlDden. olacak, bir tttrltı tatblt edile- nif yollar yaparak f8hri havalandır. ması 11 dır yonu ol • 
idi havaiye bu çimentoyu da boZ • kararma gelince, bmıun çok eski bir medi. mak, bazı mahallelerde mkuıtıyı kal- Ungad::ım~:nlardan birincisi, 
maz mı? Niçin hiç olmusa bora • fikir olduğunu hatırlıyoruz. Ha.ttl. Belki de bizim bDmediğimis bazı dırmak, su yollarım ve !Ağım teşki- ve oralara antre 
san harcı ile, slliil ile olan harabe • bundan senelerce önce bu işe ait bir mahzurları vardJ. Fakat, ,tmdi, kule- lltmı asriJeftlrmek, münakalatı ko- :~r Jatılır. ikincisi, Kasım paşa v~ 
lerden toplamak imki.nı olan yassı proje hazırlıyarak belediyeye veren ye asaneör koymak tasavvuru tue • laylqtırmak gibi ~yler yapmaktır. nu 

1

01
U:,, urası Beyoğlunun istasyo-

tuğlalarla bu işi yapmadınız?. müteşebbis zat, aynca bazı teklifler lendiğine ,hattl bir karar halini aldı- lstanbul cihetinin bugllnkU karaırte-
Dedi: d h tı ğma ·· gazin ıes:-· d rtn d kun 1 Llngadan, tren Kasım a a yapmış gore, o ıeı m.eaelesinl e e pek o maya ge mez. Vakıa kaç yüz metroluk' b" tü Paşaya, bir 
- Biz emir kuluyuz. Bize böyle Mesela; kulenin tıst katında bir bO- gö7.den uzak tutmamak fena olmaz, terakki ile uriliğin her tarafta meş- ye geçtikten sonra 1~alafnelle Cibali _ 

emrettiler. yük gar.ino kurulması ve seyyahlarm kanaatindeyiz. ru bazı haklan vardır, ve bunlarını, [Lfltf • at Yerlerini 

en 18.)'fa11 §evlriniz 1 



8 _..,, 

Avrupa Matbu-· 
atı Son Ankara 
Temaslarının 
Akislerile Dolu 

[Başı 1 incide] 

Çekoslovakya telakkilerini kendiliğin
den kab~ etmiştir. Diğer taraftan 
Küçük ltillf ta Balkanların ve Bal -
kanlar ahvalinin, Balkan paktı ile 
derpiş edilen tarzda teşkilatlandınl -
rnasında hakiki menfaatler sahibi bu
lunmaktadrr.,, 

HOTGAM SiY ASET 
Belgratta çıkan "Politika,, gazete

si, Ankara. haberleri arasında Ata -
türkün, Yugoslav Başvekiline ve ga
zetecilerine iltifatlarını tebarüz ettiri
yor ve diyor ki: 

"Atatürk Orduevinde Yugoslavya 
Başvekilini ve Yugoslavyayı birkaç 
hararetli sözle selfunla.nuştır. İttifak
lardan bahsederken Atatürl<: iyi bir 
dış politikasının insanlığın iyiliğine 

matuf olması lazımgeldiğini ve bun
dan başkasının hotgimlıktan ibaret 
olduğunu söylemiştir. Türkiyenin ide
ali budur ve Türkiye bu idealin tahak
kuk etmesi için ölüme bile attlacak -

tır.,, 

KOÇUK iTiLAF 
Pragda çıkan ve Çekoslovakya 

Ctimhurreisi M. Benesin fikirlerini 
ne,reden "Çe~~o Slovak,, gazetesi, 
Küçük ltilaf devletleri arasındaki te

sanüdün çok sağlam olduğunu ya?: -
dıktan sonra şunları ilave ediyor: 

"Küçük Antanta dahil üç devlet her 
zaman kat'i bir itilaf halinde hare -

kete hazırdır. Son zamanlarda ise 
Küçük İtilafa yeni d06tlar kazandır -
mak için pek çok çalışılmaktadır. 

Bunun bariz bir delili deM.. Stoya -

dinovİçin Sofya. ve Ankara ziyareti -

dir.,. 

ROMANYA 
Romanya Hariciye Nazın M. An

donesko da §Unları söyl~iştir: 

"- Küçülk İtilaf devletleri a.rasm -
da küçük bir anlaşmamazlık mevcut 

değildir.,, 

dış tarafta bırakan bir köprü ile ge
lebilir. Cibaliden bir kol, hallere u -
zamr. Kasımpaşada, eski tersanenin 
arazisine depolar, garajlar yapılır ve 
böylece, derhal o taraf hayat bulur. 
Sonra, mantıki bir netice olarak, 
hat Kasımpa.şadan Şişli, Mac;kaya 
uza~ır. oradan Rumelihisa.rma gi
der ve bir köprü ile boğazı aşarak, 
denizyolile yeniden bir nakliyat icap 
ettirmeden, Anadolu ve Toros hat • 
lan ile birleşir. Böylece, bir iki sene
ye kadar yapılacak olan Londra. - İs
tanbul otomobil yoluna da. tabii bir 
geçit bulunmuş olur ki, bu yolla ge
lenler, Ana.dolunun içlerine kadar gi
debilirler. Şehrin ve memleketin mad 
dt menfaatlerini nazarı itibara alan 
Türkiye için gayrikabil değildir. 
lar, ı!inemalar, lokantalar, oteller ve 

. BEYOGLU EGLENCE 
MAHALLESlDIR 

- Beyoğlu tara.fma. hususi bir şah 
siy.et verilemez mi? 

_ Bu suali aorma.lda, oranın §im
diki halde bir karakteri olmadığı ze. 

habmı uyandınrBmIZ· Halbuki, Be -

yoğlu eğlence mahallesidir. Tiyatro -
lar, sinemalar, Iokantaar, oteler ve 
saire hep o taraftadır. Burası seyyah 

larm ve ecnebilerin oturdukları Koz-

mçıpolit mahallerdir. 
- BoğaziQi ile Haliç hakkında ne 

dü§ünüyorsunuz? x 

- Boğaziçi, Adalar gibi, şehrin 

ba~Jıca coğrafi iki güzellik unsuru 
olarak kalmalı, oralarda.. Makineye 
rnliteallik teşebbüsler ve endüstri iş
leri yapılmamalıdır. Yaz ve turizm 
endüstrilerini teşvik etmek, Boğaz -
daki kömür depolarını, petrol ta.nk • 
larmı, fabrikalan kaldııına.k, hiç ol
musa ağaçlarla kapatmak lizım • 
dır. Bunlar, tabiat i.şıklarmm bedii 
hislerini tahriş etmektedirler. Ha.ilçe 
gelince, haller, kalafat yerleri ve yu
karda söylediğim mutasavver istas -
yon ile müştemilab, hususi ve umu -
mi teşebbüsler ona, güzel şehrimiz 
de hakkı olan hayatı verecektir. 

Mülakatımız. burada bitti. 
Fikret ADTL 

Ruzveltin 
Kahir 
Galebesi 

[Başı 1 incide] 
kalan küçücük Maine ve Vermont hü 
kı1metleri hariç olmak üzere bütün 
Amerika Ruzvelt üzerinde ittifak et
ti. Ço'..c haris ve büyüklük düşkünü 
bir adam olan Hearst bile birdenbire 
değişti. Bir gün evvel ateş püsküren 
gazetesinde halkın iradesine riayet 
ettiğini ve bundan sonra parayı dü
şürmemesi şartile Ruzvelte zahir ola
cağını ilan etti. 

Kazanan ıiycuıet 

R uzvelt; Amerikada eskiyi yı
kan ,buhran neticesinde kor -

kunç bir hareketsizlik haline düşen 
Amerikayı evvela sun'i teneffüsle can 
landiran, sonra devlet hesabına mil
yarlar sarfedcrek tam hareket uyan
dıran adamdır. Devletin zaten kaba
rık olan dahili borcunu dört sen.-de 
hemen hemen üç misline çıkarmıştır. 
Her şeyin kendi kendine yola girece
ğine inanan nikbin ve tasasız An:eri
kaya dümenli ekonomi sisteminln bir 
çok kayıtlarını ve tazyiklerini sok -
muştur. 

İşte Amerikalıların ittifakla yerin
de tuttukları adam böyle bir adam
dır. Devamına hep birden r·ey ver
dikleri siyaset te böyle bir siyasettir. 

Gittiği yol millet tarafından bu ka
dar geniş bir ölçüde tasvip edilince 
Ruzvelt, Amerika hayatını talT\amile 
yeni e.~aslara göre tanzim hususunda

istanbulda 
iplik ihtikarı 
Dün de 
Devam Etti 

[Başı 1 incide] 
iplik dağıtıyordu. Fakat elliden faz. 
la tezgah sahibi yine işsiz, yani ka
zançsız kalmıştı. 

DlYORLAR Kl ... 

Bir dokumacı, buhranın, yahnt ih
tikarın içyüzünü şöyle anlatıyor: 
"- Vaziyetimiz çok acıklıtlır. Kaç 

haftadır tezgahlarımız işlemiyor. Ne
reye başvurduksa derdimizi dinlete
medik. Gerçi Kooperatif bize birkaç 
paket iplik veriyor, fakat bu, bizim 
ihtiyacımızın yüzde birini bile kar
şılamıyor. Biz de bu yüzden piyasa 

fiyatından çok pahalı iplik almaya 
mecbur oluyoruz ki bu da bizim ek
meğimizin kaybolması demektir. Fa
kat İktisat Vekili Celal Baya.rın. si

zin gazeteye gönderdiği telgraf bizi 
çok sevindirdi. Bizim iplik ihtiyacı
mızın en mühimmi 6 numaradan 20 

numaraya kadar olanlardır. Bu nu
maralar ise lstanbulda hükumetin 
tesbit ettiği fiyatlardan çok faıı:laya 

satılıyor. Çünkü, lstanbulda Ada.na 
ve Kayseri iplik fabrikalarının komis 
yonculan vardır. Bunlar oralardan 
muntazam surette iplik getirtiyor, 

bunlan 560 kuruş gibi fahiş fıyatla 

ki programına elbette daha büyük satıyorlar.,, 

bir şiddetle sarılacaktır. Geniş Ame- YABANCI UNSURLAR 
rika kütlelerinde sola doğı 11 öyle bir Bir başka trikotajcı da diyor ki: 
cereyan vardır ki muvazeneyi muha- "- tplik ticareti I.stanbulda ya.· 
faza etmek için buna zaten mec - 1 1. d . 0 1 · 

hancı unsur arın e ın edır. n ar ıs-

burdur. tedikleri gibi dalavereler çevıriyor-
Fakat acaba Ameri~alıların bir lar ve istedikleri fiyatla satıyorlar. 

buçuk a.sırdan~eri ~ sürmedikleri .v~ Şimdi piyasada 6, 8, 10 ve 20 nu
mukaddes bildıklen kanunu esa.sıyı maralı iplik bulmak bir mesele oldu'. 
değiştirmeye de teşebbüs edeeek mi- Iktisat Vekilinin bu işle alakadar ol
dir? Ruzvelt tam yolla yürümek için ması bizi çok sevindirdi. Ve buna mu
bunu yapmaya mecburdur. Yoksa a- kabil ihtikar yapanları da muhakkak 
zalan öl~n.ciye kadar yerlerin~ mıhlı ki endişeye düşürdü. 
bulunan alı mahkeme her dakıka. ar- '!!' k t 1 h . t · · lik .. . . "'a a mese e; arıç en ıııce ıp kadan hucumlar yapabilır. Bu mah- . . . 

-..a·M~· k;.:. ....... ~,, ü getırmekle halledılmez zannedıyoruz. k&!B9 icraatm ..,. .... 18 '"1, \H.1.Uuc;uıı &· . 

Yaln lt.ı?nrtru ~i •c tıyup Memlekette bulunan fabnkalardan 
ramaz. ız · ı ·k ld' ~ · .... 1·d· d b d bi 1 

d ~ b k p IA t t ıp ı ge ıgı ı.«LA ır e ve u a r e • uyma ıgma a ar. ar a.men o ara- . . ~ 

h • 'tt•f •. 1 k bul d.. den yanı kooperatiften satıldrgı tak-frndan atta ı ı al\ a a e uen . 
ed'b. k d' . tih d .. k dirde mesele kalmıyacaktır. bir t ır en ı ıç a ma gore a- . . . . 

. hal.f t .1b· . Vekilın, bu noktayı nazarı ıtıhara nunu esasıye mu ı se o ea ırı . . . 
k k 1• h. t' · h · d. N't k'm alarak bır formül bulmasını rıca ede

yı ma sa a ıye ını aız ır. ı ~ ı 

Ruzvelt.in ağır külfetlerle 'kurd~ğu riz.,, 

Nazillide 
Sulama 
Kooperatifi 
Açıldı 
Nazilli, (Husust muhabirimiz -

den- - Cümhuriyet bayramının ilk 
günü, pamuk istasiyonu asistanı Hü
seyin Balcının bir söylevile, Nazilli 
Sulama Kooperatifinin açılma töre
ni yapıldı. 

6 - 11 - ~31) 

SiVAS KÖYLÜLERi KAGNl
y A VEDA EDiYORLAR 

(Nazilli Sulama Kooperatifi) Na
zilli bölgesi için çok faydalı bir ku

rumdur. Bu kooperatif 26 Haziran 
936 da kurulmuştur. Ilk defa Bekir • · 
Dalcan, Hüseyin Balcı, Nuri San - • 
kahya, Hüsnü Ku\sal, Şemsi Bilgin · 

tarafından bu işe başlanmıştır. Bu - , 
gün kooperatifin 63. ortağı vardır. t 
Tahminlere göre ortak adedi 937 yı-

lı sonlarında 500 ü bulacak ve ser
maye miktarı 30 bin lirayı geçecek
tir. 

Kooperatif, Kuyucaktan Atçaya 
kadar uzanan tahminen 150 bin de
kar yerde sulama kanalları yaparak 
arazi sulamak ve bu suretle alınmak
ta olan hastlab üç, dört misli ço

ğaltmak maksadile kurulmuştur. 

Sarayköyden Sultanhisara kadar 

Menderes boyunca ilerde teşkil olu
nacak kooperatiflerle birlik teşkil e
dilecektir. 

Nazilli Sulama Kooperatifi, ilk iş 
olarak, sulanması kabil olan arazi -
nin ve su yollannın güzergah hari
tasını çıkarmak üzere hüktimetten 
bir su mühendisi istemiştir. 

Şebekenin haritası yapıldıktan 

sonra açılacak kanallar, su yolları 
senelere taksim edilerek buna göre 
ya ılacaktır. 

Kırkağaçta Bir Ci"'layet 
Kırkağaç, 5 (TAN muhabirin -

den) - Burada feci bir cinayet ol
du, Çarşı içinde bir genci bıçaklad ı 
lar. 

Swaata köylüye yarı liatına ıatıliın arabalardan 6ir lumn 
Sıvas, (Tan) - Husu.si mulıasebe tarafından 8 yıl ~vvel açılmıt olan 

Srvas San'atler E'inln deınlr, nğaç ve halı at.elyelerl mamulltı, cidden 
takdJre değer derecede inkişaf f!tmiştlr. 

l\füessese, köylüyü lrağmdan kurtarmak lçbı dört tekerlekli nlimUJle 
arabalar yapmıştır Bunlardan 50 tanesi cümhurlyet bayra.mmda halka 
teşhir edilmiş ve 25 liradan Eoatılmıya başla.nılmı,tır. Arabacılar 50 JJ.raya 
mal olınaıkta, yarı bedeli nıü~t eridtn ,yansı da hususi muhaaebeden alm· 
maktadır. Bundan maksat, kağnı kullanılmasma nihayet vermek olup 
yeni arabalar halle tarafından büyük rağbet görmektedir. 

Kayseri fabrikasının 
ilk altı aylık 
Verimli mesaisi 

Kayseri, (TAN) - Pamuklu endüstrimiz sanasında 
bir seneyi aşan bir müddetten beri büyük bir muvaff akı
yetle çalışmakta olan Sümer Bankın Kayseri Bez Fahri· 
kası, daimi bir inkişaf içinde iyi bir randımanla f aaliy_eti· 
ne devam ediyo:F. 

Fabrika, kendi ihtiyaçları için bu ki pamuk Mltihl&ki, bu miktardan taz• 
senenin ilk altı ayı zarfında yekunu ladır ve mevcut ham madde stokla • 
892 bin kiloyu bulan yerli ham pa.n•uk rmdan temin edilmiştir. Filhakika se• 
cuıhn Rlmıştrr. En yüksek alını 296,- ne başından itibaren Ha.ziran ayı 80'" 

542 kilo ile Haziran ayında yapılmış- nuna kadar fabrikanın istihlak ettiği 
ı Lır. !t'abrikanm ayni müddet zarfında pamuk yekfınu 1.211.229 kiloyu bul• 

birçok büyük işler, fili mahkemenin ------------------------------------------ muştur. Şubat, Mart ve Nisan ayla· 
rmda nisbeten düşük olan istihlalC bir tek kararile yıkılmıştır. Mahke -

me kendisine hücum edenlere diyor 
ki: "Biz elimizde ölçüye , yere göre iş 
görüyoruz. Ölçüyü deği§tirmek size 
aittir." 

Ruzveltin intihabı, Ameri'kanm dün 
ya işlerine dönmesine yol açaca!c mı
dır? Bu hususta nikbin olmak güç
tür. Şimali ve Cenubi Amerikaltlar 
iki kocaman Okyanus arasında, Av
rupa ve Asyadan ayrı ve kendi baş
larına bir müşterek varlık kurmaya 
kat'i surette meyletmişlerdir. Avrupa 
işlerine karşı alakadar bir seyirciden 
başka bir gözle bakmaları beklene • 
mez. Ancak Ruzveltin sarfettiği mil
yarlarla, sun'i surette in'ki§af eden 
iş faaliyetleri azalacak ve Amerika 
hariçte iktısadi faaliyetlere ihtiyaç 
duyaca.k oluna dünya işlerine esaslt 
eurette karışması ihtimali husule ge
lebilir. Bu ihtimal de zayıftır. Ameri
kalılar harice }'ara ve Amerikan te-
9ebbüsü halinde ikraz ettiği yiı_-mi 
milyar doların 3, 4 milyar derecesıne 
indiğini görmUşlerdlr. Az çok tehli
keli ve harici işlere karışmaya bu • 
günkü zihniyetleri müsait değildir. 

Her halde şurası muhakkak ki ısol 
gidişin Amerikada kazanması, Kana
da ve A vustralyadan ba•lıyara'k BU
yUk Britanya İmparatorluğunda te -
~lrler ya.pacak ve A vrupanın sol cep
hesini m&nen az çok kuvvetlendire
cektir. 

Ahmet Emin Yalman 

Almanya bir İngiliz meb'u· 
ıunu protesto etti 

Londr&, 5 (A.A.) - Alına.nya BU
yUk Elçisi Von Ribbentrop, bugün 
Dıf I'1eri Bakanlığın& Ciderek, A • 
va.m Kamarasmm per§embe gilnkü 
içtimamda komünist Galueer'in Al • 
manyaya karşı yaptığı şiddetli hü -
cumlar Uzeriııe lngiliz hükumetinin 
nazarı dikkatini celbet_miştir. 

B. Eden, bu taarruzlardan dolayı 
müteessf olduğunu, fakat bu kabil 
tenkitleri menetmek salahiyetini haiz 
olmsıdıJbnr elciye bilnirııı.Lc;t,. 

Memlekette Cümhuriyet Bayramı Tezahüratı l Mayısta 205,041 kiloya ve Ha.zinuıd:ı 
· 283,000 kiloya çıkmıştır. 
! Pamuk ipliği imalôtt 

Ayni müddet zarfında fanrika 
1.099.018 kilo pamuk ipliği imal etmif 

1 - Trabzonda CUmtıuriyet Bayramı şenlikleri. 2 - Balıkesir Tayyare Cemiyeti şubesinin temel atma me
rasimi. 3 - Tokatta bayram 9enllklerl. 4 - Aydında CUmhuriyet Bayramı resmi geçidinde Biçki Yurdu tale
besi geçerken. 5 - Sındırgıda bayram. 6 - Zeybekler ve rvıUzikacılar Cümhuriyet Bayramında Tire bele-

diyesi nniindı;. 

tir. lplik lmaalA.b da tedricen yüksel· 
miş Mart ayında 145,865 kilo iken Ni 
sanda 152, 023, Mayısta 181.243 ve 
Haziranda 260,008 kiloyu bulmuştur. 
En fazla imal edilen iplikler 12 ve 16 
numaralı olanlardır ki 12 numaralı ıp· 
lik umum imalatın 56 % sinı ve 16 nu 
maralısı da 41,70 % ni teşkil etmiştir· 
Hususi fabrikaların piyuada kuteıı 
ihdas ettikleri iplik buhranı yüzünden 
fabrikanın piyasaya iplik çıkarması 
le ima.IS.tın Haziranı takib~en aylar· 
de daha fazla yükselmiş olduğu mu· 
hakkaktır .. 

Bu yılın ük altı ayında 
1936 yılmm ilk altı ayı za.rfmd5o 

fabrikanm imal ettiği -bez mlktarl 
6,844,495 metredir. !malltm en yük· 
sek olduğu aylar ıunlardır: Şubat 
1,276,442, Mart 1.138,557 ve Hazi.raJI 
1,477,405 metre. İmalA.tta en fazla 
mevki işgal eden bez nevileri şertın:; 
ve drildir. Filhakika ~erting umum i· 
malltm 44 % unu ve dril de 36,20 % 
sini te§kil etm&ktedir. Bunlardan ıoı:ı 

ra imalatta ehemmiyetli bir yer tu· 
tan bezler diyagonal, karamandol '18 

kazalinadır. 
Fabrikada bilfiil çalışan işçi saytS! 

da tedricen yükselmiştir. KA.nunsarıl• 
de Qalt•an i•çllerin yekunu 2147 i'kell 
Şubatta 2334, Martta 2367 ve a11t• 
randa 2.438 olm111tur. 

İşçilerin büyük bir ekseriyetini ld51 
Jü kadın '1e çocukları teşkil ettifi ~ 
bunların köyleril'ldeki işlerini terket· 
tikleri g~rüldiljtlnden ltc;Uerl.nl dalı• 
sabitlettirmek ve bu suretle kalitlY6 

işçi yetiştirmek için pansiyoner oJ•• 
rak başka vilayetlerden işçi tedari1' 
etmek için tedbirler alınmıştır. Bu ted 
birler neticesinde iıııçi miktarı kaıtt~ 
sinin gitgide inkişafa. doğru gid0eeğl 
ve kısa bir zaman zarfında fabrikatııtl 
özlediği müstekar ve kalifiye el eıneği 
ne kavuşacai{ı muhakkaktır. 
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Yazan: Stephan ZWEJG Çevıren: Rezzan A. E. Y A~M Alv 

" Hayır! Artık Hiçbir Şey Benim 
Canımı Acıtmaz,, 

Karamanda 
Bir hırsız 
Kumpanyası 
Tutuldu 

1 A N 

Karaman, (Hususi muhabirimiz -
den) - Bilhassa son iki aydan beri 
şehrimizde oldukça büylik hırsızlık -

Saatler çok yavaş geçiyordu. Ku - dam kararı yiyeceğine emin idi. Çün- lar yapan ve izlerini belli etmiyen 
lenin demirli pencerelerinden c:ocuk kil Conciergerie'ye giren sağ çıkını - bir hırsız şebekesinin bütün efradı, 
gitti gideli artık ışık girmiyordu. Dı- yordu. zabıtannı tedbirleri sayesinde, gcce
uardan bir haber almak imkanı kal - Gelen adamlara, ne birşey sot·du, leyin saat 14 te cürmü meşhut ha -
mamıştı. Dostların hepsi yabancı ne münakaşa etti, ne ynh·ardı. Ge- Jinde yakalanmıştır. 
memleketlere gltmigti. Bu Uç zavallı ce yansı onu uykusundan uyandı - Osman, Mehmet, Ali ve Durmuş 
kadın, kraliçe, kızı ve madam Elisa- np götUren bu canavarlara bir söz Aliden ibaret olan hırsızlar, bilhassa 
beth artık aralarında konuşacak söz bile söylemedi. Ustilnü başını aradı - k 
bile bulamıyorlardı. lar. Yalnız bir tek meadil bıraktılar koyun ve sığır aşırarak bunları e-

Korkuya alışmışlar, ümit kesmiş - 'Iekrar vedalaşmak zamanı gelmiş sip etlerinden pastırma ve sucuk 

Alman yanın Yeni Donanması 
6 - 11 - 1l36 

~-,• SAYAnLAR .-~ 
Kıe mevıimi yaklaştı, yakında 

kürk manto giyinmeye başlıya· 
caksrnız: BEYKO ticarethanesi 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 
KURK MANTOLARI satmak-

tadır 

lerdi. Onlar için ayrılan ve hava al- ti. Kızına, görümcesine veda etti. yapmakta ve satmakta olduklarını Donanmaıt""'l takviyeye büyük bir ehemmiyet veren Almanya 
maları i"in tahsis edilen bahçeye bi- Onları bir daha göremiyeceğine emin itiraf etmişlerdir. Hırsızların sene • 

"' 'd' lerdenberi bu işe devam ettikleri an- Yeni zırhlılar yapıyor. Burada en modern Alman •allı harp ge- Anadoludan ayni şeraitle kabul 
le inmiyorlardr. Bahar gelmioti. Fa- ı ı. l 1 kt dır H zl llerı'nde milerı'nclen Şle•vı'ng • Hol•tayn'i aörüyorıunuz· Bu aemi aylarca edilir. d ·dil ki F'akat ayrılmag~a o kadar alışmıcı aşı ma a · ırsı arın e .. Y e o 
kat onlar o erece yorgun ı er ' ., b k k 11' kil k pas •Ürecek bir seyahate çıkmıf bulunuyor. B E Y K Q kımıldamak bile istemiyorlardı. idi ki, ötekiler en fazla bir teessUr uunan ır e ı o sucu ve • 

Mari An~an~inyli~n~~ W- ~~adı.~ka~na hl~ ~km~~ brma ıle~difilğrr, ~i d~a.bk == = ========================= M~m~pqaKfuk~hani~~ 
tiln güzellikler birer birer aönUyor, dimdik ve metin odadan çıktı ve mer- merkep, ve henüz kesilmeden kurta- il•• sinde Telefon: 21685 
manası kalmıyordu. Son zamanlarda divenlerdenindi.Nebaygınlık.neıstı- rılmış ve bunlar sahiplerine geri ve- Kaoıköy Vawıflar Direktorıüöü i anları 

rap duymuyordu. Bu Son aylarda O rilmiştir. Hırsızların muhakemelerimeçhul bir ressam tarafından yapı -
lan resmine dik.kat edilecek olunsa, es kadar çekmişti ki, artık ıstıraba alış- ne yakında başlanacaktır. 
ki Rokoko devrinin parlak kraliçesi- kındı. Şimdi onu bekllyen şey bütiln 
ni, o güzel ve sevimli kadın' tanımak geçmişlerden daha basit idi. Olmek. ~~.......-. 
imkansız olurdu . hazan daha kolaydır. Adeta sevine -

Felaket haberi rek ölUme gidiyordu. Müthiş hatıra- BORSA 
t b larla dolu olan bu kuleden acele çık-Bu tabloda, Mari Antuane e- ... -.. ... ~..,..,.._~..,.. 0 ., 

yaz saçlı, mustarip yüzlU bir ihtiyar mak istiyordu. 5 İKİXCtTEŞRİ.l\' PERŞEl\IUE 
kadındı. Halbuki o zaman tam otuz. Gözleri yaşla dolu olduğu için ö- P 
sekiz y&§mdaydr. nündeki bir direği görmedi, başını 4 r o l a ' 

Alış Kıvılcım gibi parlak gözlerinde hiç vurdu. Muhafızlar yanına koşarak 
. a b' canının acıyıp acımadığını sordukları 

bir fer kalmamtftı. Elleri bıt P ır k' ğ bi d ·ı ı Sterlı'n 61~.-zaman sa ın ve ma rur r e :ı ı e: .. halde dizlerine dUfmüş oturuyordu. ı Dolar 125,-
- Hayır, artık hl,.bir Aey bP..ninı 20 L' f 113 Yüzünün tatlı manası yerine şimdi, ... "Y rransız r. .-

canımı acıtamaz, dedi. 20 Liret 125,-derin bir hürun gelmişti. Bu resme 20 Bclçıka fr. 8Z,-
bilmeden uzaktan bakılacak olursa OTUZ SEKiZiNCi BAP zo Drahmı zo.-

20 lsvıçre fr. 565,-
dünyagından vazgeçmiş, adeta bag- Conciergerie zc Leva 21.-

b' • 1 b' h'b · 1 Florin 63,-ka ı.r a eme . ~ensup . ır ra 1 en~n . O gece bir kadın daha uyandırıl • 20 Çekoslovak ku- 70,-

Satıı, 

-61'4,-
125,-
117,
'30.-
85,-
"3.-
!ı~S.-
23-
66,-
76.-

re~mı zannedılır. Marı Antuanetın mıştı. Bu da Conciergerie gardi anı- ronu 
eski güzelliğinden, kuvvetinden ve nrn kansı Madam Richard idi. y t ~~!~~a 201-escil ,.a;Jaa:~:;tır 
guru:undan eser . b~:. ~al.mamıştı. Geç vakit ona Mari Antuanet için I Mark 2'4,- Z6,-
K~al1çe tahtından ındıgı .gı?1 kadın - bir koğuş hazırlaması için emir gel - i t!~~o ~~:= ~~.50 
lıgından da feragat etmıştı. Artık mişti. Birçok prensler dükler kont- 20 Ley 12,- 1'4,-
hayret bile etmiyen bomboş, mana - lar ve asillerden sonra' Frans~ krali- :°v~~nar <4f·;;cil edilme~'~ıı 
sı.z ı:navi gözleri dalgın ve mütefek- çesi de bu ölüm ocağını ziyaret ede- Ruble .. 
kırdı . cekti. Madam Ri,.hard korkuvordu. ı hviçre kuronu 30.-

"Y Altın 978,-Birkac: gün sonra yine gece yarısı Bu halk kadmı için( kraliçe) kelime- Banknot 240,-

" 32.-
980,-
242.-

kapısı şiddetle vurulduğu uman yine si kuvvetli b1t'" çan sesi gibi hürmet Ç e k / e r 
bir felaket ha beri alacağından emir:, telkin eden bir kelimeydi. ~fayerıce ----
hayret bile etmemişti. Elinden ço- muharebesi kahramanı General Londra 

Nevyork cuğunu, kocasını, işıkını, tahtını, Custine kilçilk hUcresinl kraliç~ye Paris 
615,-

0,7948 
17.10'40 
15,1056 
4,7070 

89,2682 
3,'46 

55.0'4 
1,48 

615,-
0,7935 

17.10'40 
1$,1056 
'4,7070 

89,2682 
3,'45 

6~.0'4 
1,'4792 

,erefini ve hürriyetini almışlardı. terketmeye ve ölilmU bacıka bir hlic- Milano 
......, Bruk~el 

Bir canı kalmı~tı. Ona da hiç ehem- rede beklemeye hazırlanıyor. Bu ka- Atina 
· t · d Cenevre mıye vermıyor u. ranlık yeri •imdi Mari Antuanet l"in 

v -.. Sof ya 
Sükunetle yerinden kalktı, giyin - dü7Jeltiyorlar, Kraliçe gelecekti. Bu • Amsterd. 

dl, gelen murahhaslar ona bir kağıt rada kraliçe oturacaktı. Madam Ri- ~f;:na 
okudular: Yeni bir cürüm ile itham chard telh içinde didiniyor. Bn beyaz Madrit 
edilen dul Capet'in Conciergerie ha - ve ince keten çarşafını yatağa seri • Berlin 

?2,'4682 
'4,2470 
7,3820 
1,9764 
'4,Z375 
4,3090 

22,'4682 
'4,2470 
7,3820 
1,976'4 
'4,2375 
'4 ,3090 

Varııova 
pishanesine naklini istiyorlardı. Bu - yor. Bu hücrede esasen yatıl!ctan baş Budape$te 
nu dinledikten sonra Mari Antuanet ka iki sandalya ve y~anmak için Bükreş 

Belırat cevap bile vermeğe lüzum görmedi. bir kaptan başka bir şey yok. Eski Yokohııma 
,08,6175 
3'4,715'4 

2,781'4 
2'4,75 
3,1536 

108,6175 
34,715'4 

2,781'4 
2'4.75 
3,1536 

Bu yeni cürmünün ne olduğunu bir kilim parc:ası duvarın '"lltubetini ~~~~~r~ 
bilmiyordu. Yalnız arkasından bir i- örtüyor. Herkes şimdi dört gözle bu 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 
Zaafı umumt, kansızlık ve ke
mik hastalıklarına şifat tesirleri 
çoktur. Çocuklar, genc:ler, genç 
kızlar ve ihtiyarlar her yaşta 
istimal edebilirler. Hasan depo
su: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

1936. 937 
ba,mahsulü 

Norveç Morina 
BALIKYAGI 
Halis Morina. bahğmm ciğerle
rinden çıkarılmıştır. lçmesi ko
lay ve nefistir, mideyi bozmaz. 
Gayet temiz ve muakkam ve ye
ni Hasan markalı şişelerde sa
tılır. Taklitlerinden sal<ınınız. 

ı~ litre 40, 3h litrelik 60, l lit
relik 100 kuruştur. Hasan depo
su: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

karanlık ve rutubetli yerde kraliçeyi T a h v i l Ô t 
bekliyor. >< ınıırr tO •O 

43,
'43,
'40.10 

Anadolu ı ve II kupon kesik 
Sabahın saat üc:Unde bir araba gü- ,, m 

M ümesaıl •!ı 90 rültüsü işitiliyor. Ellerinde meşalelcr " 
olduğu halde jandarmalar önde, ka- I • t İ k r o z l a r 

ranlık koridorda yürüyorlar Diraye- Türk Borcu 1 
,, lI 

23.725 
21675 

21,675 
96,75 
09.2!ı 

99.i5 
1111,!ıO 

ti sayesinde Batz meselesinden sıyrı- .. .. III 
•1 "f tt' . l Ergani A. B. C. lan ve ha a hapishane mu P. ışı o an latikrazı Dahili 

O '' · Sıvaa - Erzurum 1 Michonis arkadan geliyor. nu .ı.•ıarı u 
Antuanet takip ediyor. Yanında E, ham 
ktiçük köpegı~· var. Yegane beraber 
gelmesine mUsaade edilen ve ondan 

ayırmadıkları canlı mahluk bu kö -

pektir. Gece yan.sını geçtıği için bir 

çok muameleler yapılmadı. Mari An
tuanetin ismi ve hüviyeti sorulma -
dan hücresine girmesine müsaade e
dildi. Orada hizmet eden bır köylü 
kızı Rosolie Lamorliere idi. Bu, oku
mak yazmak bilmiyen basit kız Ma
ri Antuanetin altmış yedi gıinltik ha-

lt Bankası 
N 

h • H•mltlne 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
:)ırketı Havrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
S~rk Merkez Euanur 
% 7 Sivas 

Mısır tahvilleri 

it.-
ıo
ıo-
25,20 
41,
l6-
20 50 
lı
\1.-
13,85 
81J ,SO 
29.-

3.!IO 
99,50 

pis hayatını pek canlı olarak tarihe 1903 u ııı.- 112.-

nakletmiştir. Siyah elbiseli, mahzun _ı9•1•ı•T•Il---·1•0•2.=---=-'o.J ... -_ 
yüzlü kraliçeye acımış. ona soyun • 
ması için yardım etmek istemişti. 
Mari Antuanet ise: "Teşekkür ede -
rim kızım. Kimseye ihtiyacım yok. 
Kendi işlerimi kendim görüyorum .. 
diyerek hizmet etmesine müsaade et
memişti . !Ik iş olarak saatini duva
ra asmıştır. Bu hareketile, pek kıs:\ 
olacağını tahmin ettiği bu son ıstı
rap günlerini ölc:mek istiyordu. Ri -
raz sonra soyundu ve yattı. Kaptda 
süngillil bir nöbet<;i bekliyordu. Fnd
anm son perde.~i oynanıyordu. 

Pariste ve bütün dünyada herkes 
bilirdi ki Conciergcrie en tehlikeli ve 
azılı siyasi adamların hapishanesiy
di. Oranın kayıt defterine geçen bir 

Istanbul 2 nci lflas Mcmurluğ'un
dnn: 

Müflis Bozüyüklü Yumurtacı Emir 
Zade Alinin iflasına ait yenileme işi 
ile Süreyya ve Mustafa Hayri. Nec
meddinden mürekkep Haseki Zade 
Mahdumlan Kollektif Şirketinın iflas 
işi Masa. memurları tarafından takip 
ve yenilemeleri ikmal edilmediğin -
den 16 • 11 - 936 pazartesi gür.ti saat 
11 de alakadar alacaklılann mUr:ı.ca
atla yenilemeyi ikmal ve bu iş hak
kında bir karar vermeleri ak~i halde 
dosyalann saklanacağı ve gele<'~'de

rln ellerindeki yenilemeye yardım e
decek vesaik ve vekillerin vekiill'tna-

isim ölUm vesikası almış demekti. melerini getirmeleri ilan olunur. 
r Arkası var l (271 ~8} 

Üsküdar· da büyük Selimiye ile İhsaniye camiinin 41çık 
imamlıklarile Suadiye Camiinin müezzinliği için Teşrini
saninin On İkind Perşembe günü saat On dörtte Kadı
köy Vakıflar !vlüdürlüğünde imtihan yapılacağı ilan olu-
nur. "27V8,, 

lstanbul Defteı darll~ından: 

Mahmutpaşa Çuhacı han 2. kat 13 No. lu 
dükkan 
Mahmlltpaşa Çuhacı han 2. kat 5 No. lu 
dükkan 
Balıkpazarı Nevşehir hanı zemin kat 80 N o. 
lu dükkan 
Balıkpazc:\rı N ev<jehir hanı zemin kat kahve 

Senelik M. 
İcar Bedeli 

Lira 

24 

36 

.80 

ocağı 36 
Balıkpazan Nevşehir hanı zemin kat Bodrum 180 
Galata Bereketzade M. Yüksek kaldırım S. 
46 No. hı dükkan 207 
Galata Bereketzade M. Yüksek 
48 N o. Iu dükkan 
Galata Eereketzrtde M. Yüksek kaldırım S. 
50 No. lu dukkfın 207 

Yukaı ıda yazılı mallar hizalarında gösterilen muham
men senelik icar bedelleri üzerinden icar bedelleri Dört 
müsavi taksit1e ve taksitler peşin verilmek şartiyle 20/ 
1 1/ 19 3 6 Cuma günü saat 14 te açık arttırma ile bir sene 
için kiraya verılecektir. Taliplerin Yüzde 7 ,5 pey akçele
rini vakti muayyen inden evvel yatırarak Defterdarlık 
Milli Emlak MüJürJüğünde müteşekkil satış komisyonu-
na müracaatları. ( M.) ( 2 719) 

Kapalı Zarf usu1iyle eksi1tme ilanı 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltml'Ye konulan iş: (İzmitte yapılacak kırta

siye deposu inşa~tıdır. İnşaatın keşif bedeli (30450) Lira 
( 7 3) kuru~tur. 

2 - - Bu işe ait şartnameler ve P.Vrrlk şunlardu ~ 
A - E!tsiltme şartnamesi. 
B- :Mukavele projesi. 
C - Nafia ~şlcri şeraiti umumıyesı. 
D - İnşaata dair fenni sartname. 
F - Keşif cedveli. 
G-Proje. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 15 3 kuruş bedel mu

kabilinde Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlü
ğünden, İstanba~da Dolmabahçe Kırtasiye deposundan. 
1zrni t def terdar11ğından ala bilirler. · 

3 - Eksiltme 20/11/1936 tarihinde Cuma günü saat 
t 5 te Ankarada Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek~iltmt'"ye girebilmek için 2283.80 lira Muv'\k

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve-sikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafia Vt-kaletinden alınmış yapı müteahhit!iği 
ehliyet vesikası. 

B - En aşagt 8 gün evvel müracaatla 30.000 liralık 
bir inşaatı yapabileceğine dair Nafi~ '1 ek~lPtirıce t:ls<likli 
vesika. 

C - Ticaret Odası Vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarıda lıçüncü madded~ ya

zılı saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdürlü~ü
ne getirilecek Eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde veraecektir. Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihıyet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması Iazrmdlr. 

Post~da 01ac;.ık gecikmeler kabul edilmP.z. (2704 

..,. Bu akşam: Hepiniz; 
Beyoğlunda yeniden açtlan 

TOKATLI 
PASTAHANESiNE 

gidiniz, mükemmel bir 

BALALAiKA 
ORKESTRASI 
icrayı terennüm etmektedir 

Birinci sınıf lokanta ve 
pastahane 1111-• lTtNALI SERVIS __ .. 

ROMA'fl~MA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan TESKIN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

Istanbul Kadastro Mahkmı!sinden: 
Küçükpazar kurbinde Deınirtaş 

mahallesinde Hayri Mehmet camii 
arsasına viki tecavüzden dolayı Ev· 
k8.f idaresiyle Beyazrtta Tiyatro cad· 
desinde 1 No. lu hanede mukim Ha• 

tice Şerife arasında mtitekevvin da· 

vaya ait istida ve davetiye ikamet
gahı meçsul olduğu için ilanen teblt· 

gat yapılmış ve cereyan eden muha· 
keme neticesinde gıyap kararının meli 

bureye tebliğine ve muhakemenin 

30 - 12 • 936 çarşamba gUnU sa.at 14 

de lcrasma karar verilmiş olduğun· 
dan ayni gUn ve saatte Sultannh'llet· 
te Tapu dairesinde Kadastro mah • 
kemesinde hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi ilanen tebliğ olu • 
nur. (2i134) 

Kolaylık-Şıklı.I<. 
Her t•rdıft ••••' kolar••I• .,,. 

, ... , ......... klıaı e.,.ftı.,, °"''' 
lçlft Jıpıl"''f olaft lıu UftlDl'-.. D• 
lıtla" ,ı,,,.~ ,.~1111 •• ıuıı,. ıt• 
''"' elurler H•tulM lftCllllr VO• 
cu•u• ı .. uOO•O •Oultlr •• •• 
•••ı• h• .. ~•11•1'4• 1111. bt'in•• 
hJMU 

l"IJall 1 7 1/ I 11,.lllan ftlbaN•, 

..... ,.,, ........ 1 •• 

IST alllUl, hyıfl11 
. To .. ı .,•r•••• 12 "•· ..., 

Mtl•t•M••• •• .,.,., ·-···· ••:"9 
'1J M•.I• t•riftfl'llll •e1e7•RIL 
P•1•tıer11tuıd• ~•,o• '•"'•Utt. 

ZAYl - Galata Ithalat gUmrılğiin· 
den 26 - 11 - 33 te aldığım 65237 No. 

lu makpuzu zayi ettim. Y cnisini ala· 

cağımdan eskisinin hükmü olmadı • 

ğmı ilan ederim. - M. Süleyman 
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Cumur Başkanhğı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

O. No. Semti ve mahallesi Sokaiı E:mlik No. Cinsi ve Hisseye göre 

1 1 =-===-== 

KANZUK 
SaCj eksiri 

1 - Orkestra için seçme smaviyle şu Mil7.isvenler alr-
nacaktır: 

A ·-Bir Flüt ve küçük Flüt çalan, 
B _ Birinci ve ikinci keman çaJ arı tar' 
C - Viyola çalabilenler, 
ç - Bir kontrbas çalan, 
D- Bir üç.üncü Trombon çalan, ' 
E _Bir obuva ''Koran~le,: çal~n: . . " 
2 _Seçme sınavları İkıncıteşrının 23 - 27 ıncı Pa

zartesi, Sah, Çarşamba, Cuma,. günleri saat 1 O da Gala-
tasaray Ljsesincle yapılacaktır. ''2736,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan· 
Şişli Çocuk hastanesi Tıp Fakültesi çocuk ha~talıkla:ı 

ve bakım seririyatr için lüzumu olan 68 kalem alatı tıbbı
ye açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 25/11/ 
1936 Çarşamba gt!ni.i saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 76 7 Lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 5 8 Liradır. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda 

göre bilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 

2490 sayılı kammda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakk:ıt garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 2 7 4 3) 

Liseler Alım Satım Komisyo-
nu Başkanhğından: . 
Komisyonumuza bağlı Erenköy, Kandilli Kız ~ısele

rile Erkek Öğretmen okuluna alınacak Kömür mm?-~ka
sa günti sehven ] 9/11/936 olarak ilan edilmi__ştir. Muna
kasa 9/ 11 / 936 Pazartesi saat 15 de yapılacagmdan key-
fiyet tashih vlunur. "2 703,, 

inhisarlar lstanbul Başmü
dürlüğünden: 
Hükmü İkinciteşrin 936 sonunda bitecek olan içki sa

tıcılığı tezkerelerinin yenileme muamelesi Beyoğlu. mın
takalarındaki ~atıcılar i in 9--.§.6 kincite tin on bcsınden 
Yirmi ilffsine, Istanbul ve diğer mıntakalardaki satıcrlar 
için de ayni ayın yirmi ikisinden otuzuna kadar yapıla-
caktır. ı · 

936 Birincikanunun birinci gününe kadar te~k~re crı
ni Yenilemiyerek içki satanlar hakkında kanunı ıcaplar 
tatbik edileceğinden muayyen günler~e satı~ıları~ kon
turatları, eski tezkereleri ve birer fotograflarıle muracaat 
ederek Yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. "2562,, -

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 
İdaremizce bundan evvel gümrüklü ve gümrüksüz diye 

iki büyük grup halinde satışa çıkarılmış iken bedeli layı~ı 
bulunmadığından dolayı satılmamış olan hurda eşya, yı
ne gümrüklü ve gümrüksüz diye ayrılmış olarak, fakat 
cins cins ve kü~ük gruplar halinde yeniden ve pazarlıkla 
satışa çıkarılmrştrr. . .. 

Satış 16, 17, 18 İkinci teşrin ı 936 günlen s~at on uçten 
on yedi buçuğa kadar İdaremiz levazım şubesınde yapıla
caktır. İstekliler şeraiti öğrenmek için her gün levazım 
şefliğine müracaat etmelidirler. "2666,, 

1317 BUyükada. Maden E. Aya Nikola E. 44 
Y. Yılına.ztürk Y. 68 

Ada 71 
Parsel 2 

2470 Edirnekapl KanveJ E. Balıçevan Y. 9 -27 
atik Alipa.şa oğlu ve Cami E.11- 21 

Y. Kariye bostaru 
2546 Ktız&'Uncuk E. Arnavut E. 3 

Y. Ayçiçeği 
302:5 Boetancı Çatal çeşme Çatal çefI11e E. 16 Mü. 

Harita 24 
3208 Kurt ulu~ E. Kandilli 32 

Y. Dev•irmeler 
339l " Kurt.oğlu E. 28 

Y. 48 
3481 Beyof lu HUseyina.fa. Gölbafı :59 
3487 il " Tavşanta.J}ı l 
348~ " •• E. Sultan çeşmesı E. 7Y. 9 

Y. Takıim Çefme&i 
4334 Usküdar Murat Reis E. Yenimahalle E. 138 

Y. Allame Y.12S 
5793 J(uzguncı•'lc E Hacı Kaymak E.110 

Y. Icadiye, hamam Harita 537 
ve tenekeci 

6:551 Beyoğlu Büyük E.Çayır E. veY. 
Pangaltı Y. Harbiye çayırı 2-4-6 

ve EJmadağı 
8310 Aksaray Katin Kacrm E. Langa bos- E. 24 - 26 -

tanları 28 
Y. yeni açıla- Ada 39 
cak Parlak Harita 
sokağı 836/ 3 ve 4 

8439 Ak~aray Molla GUrani E.CamH E. ve Y. 2 
Nuri Dede şerif Ada 202 

Y. Ahmet Vefik H.arita 2350 
Paşa ve Millet ve 5231 
caddesi 

408& Beyof'lu Hüsevina~a Tarlabaşı ve E. 12 ve 

hissesi · muhaınınen K. 
304 7 metre al"R& 1830 l{apalı 

zıırf 

6~149 metre arsa 150 Açık 
arttırma 

Z-.:S metre aı1!a 50 
" 

199 metre arsa 140 
" 

108 metre arsa 110 ,, 

110 ,, 330 
" 

57 metre ., 180 
" 69 

" " 280 
" 129 130 il .. .. 

138 metre arsanın 30 ,, 
6 132 his. 
Kagir hane ve arsanın 
1/ 2 his. 675 

" 
285 metre arsanın 300 .. 
3/ 15 his. 

65,30 metre arsa 400 • 

l 80,:50 metre arsanın 190 .. 
l /2 lıia.. 

Altında dükkanı olan 3000 Kapalı 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendı 

·ır. Dökülmesine manj olur. Ke 
oekJerl izale eder. NeşvUnUmasını 
kolaylaştırarak hay.at ka~iliyetı 
ni arttırır. Lltif rayihalı bır ıac 

eksiridir. 
lNGILlZ KAN'ZUK ECZA?lı'ESt 

BE\'OOLU - tSTA~'BUL 

Motorlu vasıtalar 
Adnan Halet Tatpınar 
Otomobıl kullananlara ve şoför• 

lere, motör ielerinde çal11anlara ll• 
zım bir kitaptır. Kitapçılardan a.ra
yınız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat ve 
Ikbal, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

Hacı Ahmet 33 kagir hanenin 4 75/ 1920 his. zarf 
Y. 16 - 33 

Sultanahmct 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Şefika ve Muhiddin 
ve Kadrinin şayian ve müştereken Yukıu·da ewafı yazuı gayri menkuller on gün milddetle satışa çıkarıimıştrr. !haleleri 18 - 11 • 936 tarihine mutaaarnf oldukları lstanbul Gedik-

dUşen çarşamba günü saat 14 tedir. Satı9 münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. paşada Tiyatro caddesinde Saraç 

ı.------•••••••••••••••••••••••••••••••• !shak mahallesinde Tatııkuyu soka

ğında !marn Hamamına bitişik eski Ista.nbul ı inci Hukuk Mahkeme· ı ıstar. bul Defterdarlığından: 16ve18 ve yeni 26 ve Çıkmaz ıoka.k· 
sinden: 934/ 109: Bir borçtan dolayı ta 28, 30 numaralı maa. bahçe ahşap 
merhun olup tamamına yeminli üç Muhammen hane iki bölükten ve 28 numaralı kı· 
ehlivukuf ta.rafından tamamına 29 · değer sım 6 oda ve bir sofa ve iki koridor 
bin lira kıymeti ta.kdir olunar, Gala- Lira K. Uç hela ve bir bodrum ve 26 numara. 
tada Karaköyde Kemanke§ Ka- Kadıköy: Rasim Paşa mahallesinin Uzun lı kısım önilnde ufak bir bahçe 
ramustafa mahallesinde Hav • Hafız sokağında eski 1 yeni 81 sayılı evin ve üç oda ve ayrıca camekanla 2S 
yar hanı sokağında eski 1 - 3 numaralı kısımdan bölünmüş bir oda 
yeni 9-11 numaralı dükkanları müşie 1 

/ 6 pay~1~· ~-.M ZOO ve bir ı.:ıer v,.•bir 
13
ota ve bir be'iyı ~ · satıl a•ına amerhatun: J aliaUesfnin Fıçıcı sokağında >r~ "" mı anın " ıeseıunın m "' vf' bahçede kagir ve harp bir mutfak hk Ce karar Verilmiş olclu•~n- eski yeni 1 sayılı evin 1/2 payı. 960 

ma eme ., \'o eşcarı mtismirc ve gayri mUsmıre-dan bu hususa dair şartnamesi 9 Kadıköy: Cafer ağa mahallesinin Divardibi yi havi mezkur gayri menkul ile Ru· 
Mart 936 tarihinden itibaren nıahke- sokağında yeni 2 - 4 sayılı dükkan ve ev 3 700 melihisarında Ali Pertek mahnlleöin. 
me kaleminde herkes tarafından gö· Kuruçcşme: Kır sokağı yeni 12 • 16 sayılı de Çeşme sokağında esiri 16 ve yeni 
rüleccği gibi 

7
. - ~.2 : 936 :~~ih;n~ ~ü~ arsanın 4 hissed~ yarım hissesi. 13 5 3 8 1 numaralı 9 oda 3 sofa 4 heıa ve ı 

sadif pazartesı gunu saa an Büyükada: Karanfil mahallesinin Daskalos mutfak, ı ahır, ı hamamlık ve orl ın, 
kadar mahkeme kaleminde açık art- k d kömürlük ve 1 sahrmç ve 1 tavar. &· A tt b so ağın a yeni 52 sayılı ev. 300 00 tırma ile satılacaktır. r ırma c- rasını ve bahçe ve elektrik ve terkoı 
deli muhammen kıymetinin yhzde 75 Yukarıda yazılı mallar 20/11/936 Cuma günii saat tesisatını havi hanenin izale! şüyuu 
bulmadığı takdirde en son arttı- 14 te peşin pare ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış be. zımnında filruhtu takarrilr ederek 
ranın taahhüdü baki kalmak Uzer• deline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de ayrı ayrı müzayedeye vazolunmu,. 
22 - 12 - 936 tarihine mUeadif eah kabul olunur. Taliplerin <fo 7 ,5 pey akçelerini vakti mu. tur: Gedikpaşadaki 26, 28, 30 :ıuma. 
günü saat 10 dan 11 e kadar m11hke: ayyeninden evvel yatırarak defterdarlık Milli Emlak Mi.i- rah gayri menkulün heyeU umumiye
me kaleminde yapılacak olan 2 ncı dürlüğiinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatla- sinin kıymeti muhammincsi 4500 ve 8rttırmMından gayri menkul en !OD Rumelihisarındaki eski 16 ve yeni ı T J'ple rı. (2717 > ''M,, 
~branaThale~il~~ti~ aı ·-------------------------- num~lıp~menkulhheyeU u-
rin muhammen kıymetinin ytlzde mumiyesinin 3250 liradır. Birıncı a-
7,50 nisbetinde pey akçesini veya mil- T N lııf' çık arttırması 9 • 12 • 936 tarihine mil 
li bir banka teminat mektubunu ha- • • f' sadif çarşamba günii saat 14 ten 16 
mil bulunmaları lazımdır. Müterakim a üvu', K ya kadar icra kılınacaktır. Kıyrnetı 
vergiler ile Vakıf icaresl ve Be<"diY• muhamminesinin I< 75 ini bulduğu 
alt tenvirat ve tanzifat rüsumu mal takdırde o gün ihalei kat'iye•i yapı-
sahibine aittir. 2004 numaralı icra lacaktır. 

ve lflb kanununun 126 mcı maddesi- ::l:,:.:,İ Bulmadığı takdirde en son arttıra-
nin dördllncU fıkruına tevfikan bu .e::::;7 n~~ taahhüdü baki kalmak üzere 1~ gayri menkul üzerinde ipotekli ala· '' '"""'"" f \ gun mUddetıe temdit edilerek 2 ci 
caklılar ile allkadaranın ve irtifak 

1
,11,,..,. aç.~k arttırması 24 - 12 - 936 tarihi:ıe l•R••••••••••••••••• ••••••-. bakkı ıahlplerinin bu haklarmı ve ~ 4',':" '(f:; ~ ınusadif Perşembe günü saat 14 ten İstanbul Belediuesi illn ları 1 hususiyle faiz ve masarife dair olan , '/11""' \ ·-···,. t/U~ 16 ya kadar icra olunacak ve o gtin 

"' • iddialarını ilAn tarihinden itibaren 
20 

. • en çok arttırana ihale edilecektir. I-~-~---•••••••••••••~-~-~~ ı~nk~~~r~ımU~ttcleri~e~- Pl~NGO ~~ksah™aıa~kldarlad~er ~~ 
Adet Beherinin fiatı W. dlrmeleri akıi halde h&ldan tapu 111· J , ill./ kadarların işbu gayri menkuller Üze. 
600 32 25 Ampül cllleriyle sabit olmadıkça satıf hede· , , ~ . rindekl haklannı hususiyle faiz vs 

20 so 1
00 

.. ı1nın payı~ma•ından hariç kalacak· z • •, • • e l M ~"''\.M f 'f ı:: m~r~fa d~ir oıan i?.di~ıarını evrakı Zührevi haıtahaneıi için Iüzwnu olan yukarda miktarları yazı· lan cihetle alikadaranın ı,bu madde· W W WW ., • J- muıbıtelenyle 20 gun ıçinde bildir _ ı k 
'k .. ı .. 1 ... k nin mezkur fıkrasına göre hareket 2, e e e e e M' -. ~~t~T ~~~ ' melen lazımdır. Aksi halde h kl 

1 
ele trı ampu u pazar ıga onuhnuttur. Şartnamesi encümen h f 

1 
" t al \J ~- . ·ıı i 

1 

b' a arı 
t etmeleri ve da a az a maluma • ı.npo sıcı er y e sa ıt ol.ınadık" kaleminde görülebilir. .atekliler 15 lira 60 kurutluk ilk teminat H ' ~a satı, 

mak istiycnlerin talebiyle Birinci U· , ' bedelinin paylatmasından hari k 
makbuz veya m•ktubile beraber 6/II/938 Cuma günü saat 14 de kuk mahkemesinin 934/109 dosya nu • : (1 IC 1/ 1)1 .M •ı'• ~ caklardır. Müterakim vergil ~ ala-
daimi encümende hulwımalıdırlar. (B.) "2712., nıaraaiyle müracaatları ilin o.unur. -• • .,....,.. n nlabetlnde hiBSedarJa er orcla-

-------------------- - - ---- (27143) a : ~.... ~ • Si ,,,,~ . ve vakıflar kanunu ra ~e tclli.Uye 

• • . M 'il ., A ,, meai 11.t.ırngelen 2 ınuci.bınce veril-S ıh hat ve ı çtım aı uavenet Veka- ZAYi - lstanbul ltlıallt pmril· .. : <U ~ .. , '50 ~~ deli ve ihale pulu ~·es:pelık taviz be-u fUnden aldığımız 22 - 6 - 193tS tarih 4 mUfteriye aittir. Artt o masra!lan leti iskan mum Müdürlüg" ünden ve 254906 numaralı. ve 20. 2- 93e : q~ ı --,IO /~ ınesi işbu ua.n t . . nına ,artna-
tarih ve 353074 numaralı iki kıt'a • , mahk . arıhınden itibaren 1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmen - makpuz senedi zayi olmuştur. Yeni· • 'I ~ Al •o ~~ enıe dıvanhanesine talik k 

1 t ., & '~ ,, mıştır. Talip ol""'ların kıun..c•~ ı ın-ler için fenni şartnamesi dahilinde ( 5000) adet pulluk ıt a.Immak Uzere gUmrUk mUdUriye- & • h ..... , ., ••• "' ın 
imali eksiltmeye konulmuştur. tine müracaat edileceğinden mezkftr l "" ~ a q •ınınınelerinln % 7,5 u nlııbetin~ 

makpuzların htikmü kalmadığı ilan - - pey akçesini hamilen o gün Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada olunur. • EnıinönUnde GUlbcnkyan v~ saatte :İskii.n Umum Müdürlüğünde ve İstanbulda İskin Mii. Dilber Kardeşler Müesse .. tı ~ Suıtanahmet birine! sulh h k •nında dlirlüğiinde mevcut olup talipler resmi tatil günleri hariç Tuhafiye TUrk Anonim Şirketi kemesi başkitabetıne 9

36 

~2~k Inah-

olmak üzere hergün saat dokuzdan on yediye kadar bu - .. --... ··-·--·-·,--- h Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran ~ ll_e mUraeaauan ve hissedar~':.:;'•· Şartnameleri alabilirler. Sahibl:Ahınet Emin YAL.'llAN - eba olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin et- edıkpaşada ınezkUr 26 
28 

an 
2 - Pazarlıkla ihalenin 10/11/936 salı günü saat 15 Umumı NeeriyatJ idare Eden: miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur- ma~ı hanede ••kin iken ~ly~v~ .~•· 

b k h " k · d 1 s. SALIM sun B ·· 1 · d b. · · d · 1 metgahı meçhul Kad · h 
1 

a-uçu ta Sıhhat Vekfıletinde ususı omısyon a Yapı a- Ga.teteclllk ve Neşriyat Tilrk Limite! • u yuz erce zengın en ırının e senın o mıvacaihnı fiyet tebliğ makamın •kk_ında key. cağı. ( 2 6 2 
5 

) • Şirketi-Basddığı yer TAN matbaası kim iddia ede bilir. üzere ilim ol un ur na kaını olmak 

. (27135) 
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HASAN ZLU u LARI 
Vitamin - Kalori -Gıda -Kuvvet - Sıhhat 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf -
( Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Unları 

ı(l \ Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırnuyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mil-

\ 

kemm~ı. özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv-
vetlemr, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatltlarm ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 

J 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Dalına tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakmmız, 

_ ~ .-• Başka marka verirlerse a.lmaymu; ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA DlKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, 1STANBUL, 
~ BEYOGLU. .. 
~ 

, 
GAYET 

• 

KIŞLIS KÖMÜRÜN·ÜZÜ 
ALDINIZ MI? 

Kömürün cinsinden, tartısmm doğruluğundan, fiyatmm ucuzluğundan 

EMiN OLMAK iSTERSENiZ, 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATif 
ŞiRKETiNiN 

Halis Alman Teshin Kokundan alınız. 
Adres: Sirkeci, Mühürdar Zade Han No. 32, Telefon: 23074 

Deposu: Kuruçeşme, Defterdar caddesi, Altm Çapa Kooperatif Deposu, 
Tel. 40456 

..- DiKKAT: miktarı çok az kalmıştır. -. 

I, 
HER YERDE SATILIR 

HEıtfUll HMULATIDtR. 

Türkiye için yegane mümessili: BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
1ST ANBUL, ANKARA, lZMlR 

imtihan 25/ 11/ 1936 Çarşamba gÜnÜ yapılacak· 
tır. Matbu izahnamenin Ankara'da umumi müdür· 
lükten İstanbulda Sümer Bank Şubesinden ve diğer 
mahallerde Sümer Bank müesseselerinden istenmesi 
ilan olunur. 

'I TACETTiN GÜ~TAN 
\ BüYüK HOBiLYA MAGAZASI 

birdefa 
gelip 
görü
nüz. 

Elektrikle suyu verilmit 
yoni MAVİ JİLET biçak· 
tarının imalinde, en son 
fenni teki.mü.tat tatbık 

edilmi~tir. 

Çektiği ıshrap
ların mes'ulü 

kendisidir! 

KB.felerini tecrübe etmit olsaydı 
ona cehennem hayatı ya~ataıı 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

GRiPiN 
Bütün ıstırapları dindirir, bat ve 
dif ağrılarile ÜfÜtmekten müte• 

I vellit ağrı, sızı ve sancılara kartı 
bilhassa müesairdir. 

GRiPiN 
N. ideyi bozmaz, kaJbi ve 

böbrekleri yormaz. 
Radyolin diş macunu fabrikasmııı 
mütehassıs kimyagerleri tarafından 
yapılan GRIP!N kaşeleri her ecza· 

nede satılrr . .. 
... - Dr. İHSAN SAM1 -

G 0N0K0 K ASiSi 
Belsotukluiu ve ihtilatlarına nrıı 

pek tesirli ve taze aııdır. Divan:yo

tu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarına maliki· 

yeti Krem Pertevin bugün

kü şöhret ve şümulünün 

b9riz ıielilidir. 

ülKTöD -
ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

.HORMOBiN 
Tabletleri .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 


