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Uluslar konseyi bugün toplanıyor Mısırda 

Nahas Pasa yeni 
kabineyi teşkil etti 

Habeşistanın 
münakaşalara 

ilhakı 
yol 

büyük 
açacak Kahire, 10 (Tan) - Kabineyi 

Veft Partisi lideri Nahas P~a teşkil 

Bitaraflar Fransa ve lngilterenin kararını bekliyorlar, Fransa 
zecri tedbirlere devam etmek kararında ısrar ediyor 

etnektedir. Bü
tün bakanlar 
Veft Partisinin 
azasıdır. Dış Ba 
kanı, son Veft 
kabinesinde Dış 
Bakanı olan Va 
sıf Gali Paşadır 
K binenin Par
lamentoda hiç 
bir muhalefete 
maruz kalmıya
cağı limit edil -

Romada yeni Habeş 1 

Statüsünün tekrar de- j 

ğişebileceği söyleniyor ! 
. 1 

Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler 'j 
Cemiyeti mahafilinde konseyin ya- I 
tınki içtimamda en mühim mesele
lerin, yani Habeşistan meselesi ile 1ı Ren meselesinin müzakerelerinin, 
tehir edileceği hakkındaki tahminle- : 
re muhalif olarak konseyin bu iki ı 
mesele ile meşgul olacağı söylenmek j 
tedir. Aloisi'nin Habeş imparatorlu-, 
ğu ortadan kalkmış olmasına binaen 
Habeş murahhası Volde Mariaın'm 
çekilmesini talep etmesi muhtemel
dir. Konseyin ltalyanlarm taleplerini 
reddedeceği muhakkaktır, Bilhas.cua 
lngiltere, ltalyarun harolr<::tıni kat'i 
surette protesto cdece3'tir. ·ğer dev 
letıerin ise, Frıın.:5<1. da dahil olduğu 
halde dah:t htiyatkarane bir hattı ha 
rekct ltnoul etmeleri ihtimal dahilin
dedir. 

Cenevrede ille temaslar 
Cenevre, 10 (A.A.) - Eden, Bru

te, Tevfik RüştU Aras, Rene Massig
li bu sabah Cenevreye gelmişlerdir. 
Pol Boncour, Beck ve Litvinof yarın 
geleceklerdir. Madariaga, Bunch ve 
Rivas Vicuna ise iki gUndenberi Ce
.n bulumnaktlldırlar. Eden ile 
~!ligli, bu satiah görUşmUşlerdir. 

litaraflar da Fransa ile ln
gilterenın kararını 
l>elcliyorlar 

Cenevre, 10 (A.A.) - Bitaraf dev 
letJer murahhasları, dün saat 15 den 
19 a kadar devam eden bir toplantı 
~aparak Milletler Cemiyeti konseyi
nin yarınki içtimamda takip edecek
leri müşterek hattı hareket hakkın
da görüşmUşlerdir. Bitaraf murah
h~.Iann Fransa ile İngilterenin ne 
gıbı bir hattı hareket takip edecek
lerini öğreninceye kadar verecekleri 
kararlan tehir edecekleri beyan cdil
lnektedir. 

Necaıi hemen Cenevreye 
9İdecelc 

RudUs, 10 (A.A.) - Necaşinin et
~fında bulunanlar, Haile Selasienin 
uabeş davasını müdafaa etmek üze
~~ ?emen Cenevreye hareket edece
&ını beyan etmektdirler. 

Hegüsün beyanatı 
bu l{udUs, 10.(A.A.) - Negiis mat-
01 ata yaptığı beyanatta, teessürle 
bl~akla beraber, mUsavi olmıyan bir 
leıt cadelede devam etmemeye ve mem 
datetin menfaatlerini Cenevrede mü
ı:ı.u ~a etmeye karar vermiş olduğu-

lıahtan sonra demiştir ki 1 

[Arkası 3 Oncüdel 

...... o . . .. -.-.-............ 
:•un dünya büyük cilimin 

O hinci yaıını kutluluyor: 

Sigmund Freud 

ı -
1 
1 

Nahas Paşa mektedir. Veft-
lerin kabineyi yapması Mısırda bü
yük bir m;mnuniyet tevlit etmiştir. 

ispanya CümhurreisliCji 
Madrit, 10 (A.A.) - Azana. bugiin 

milli meclis tarafından cumurbaşkan
lığına seç.ilmiştir. 

Bulgaristanın sil&hlanması 

Maşmetlü imparalvrun Habeşistan- Haşmetlu ltalya Kralı ve Habeşistan 

Atina. 10 (A.A.) - Bulgaristanm 
tekrar silahlanmak için vaki olabile
cek talebini Yunanistanın kabul etme 
ye amade olduğu hakkındaki gılya 
Metaksas tarafından yapılan beyanat 
hakkında Bulgar matbuatının verdiği 
haber kat'i olarak yalanlanmıştır. daki Veki li Mareşal Badoglio imparatoru üçüncü Emanuel 

Seltinikte grev korkunç bir şekil aldı 

Şehir asker tarafmdan işgal edildi 
işçilerle kanlı çarpışmalar oldu 

Nihayet asker 
sükunu tekrar 
iade edebildi 

Atina, 10 (Tan) - Tütün, şimendi 
fer ve tramvay amelesinin grevi dola 
yısile dün Selfuıikte pek kanlı çarpış
malar olmuş ve şehir korkunç bir gUn 
geçirmiştir. Şehir, asker tarafından 

işgal edildikten sonra sükunet temin 
olunmuştur. 

Uçilncü ordu kıtaatı §ehrin her ta
rafına yayılmışlardır. Sokaklara mit 
ralyözler yerleştirilmiştir. Süvari as
kerleri, caddelerde dolaşmaktadır. 

Kanlı çarpışmalara sahne olan Selanikten bi r manzara Dün saat on bir raddelerinde, evvel 
ki~h~d~el~~kar~~~erle~"ı~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yapanlar polis ve jandarma tarafın - lng·ıı·ız harp gem·ııer·ı 
dan dağıtılmıştır. Bu arada jandarma manevra 
kuvvetlerine yardım etmek üzere ge-
tirilen zırhlı bir polis ot6mobm. grev- il! in Cebelittarikte toplanıyorlar 
ciler tarafından zaptedilmek istenil - 3' 
miş ve şoför öldürülmüştür. Bu mü
sademe sırasında ameleden ı O kişi ya 
ralanarak ölmüştür. Amele ile jandar 
ma kuvvetlerinin çarpışması öğleye 
kadar devam etmiştir. Hükümetin ver 
diği emir üzerine üçüncü ordu kıtaatı 
polis ve jandarma kuvvetleri yerleri
ne ikame edilmiş, çarpışmalara bu 
suretle son verilmiştir. 

Askeri krt'alarm şehri işgal etmesi 
üzerine amele, şehrin ahalisi ile bir
likte, büyük bir kütle halinde ordu ku 
mandanfığı ve adliye dairesinin önün 
den geçerek nümayiş yapmışlar ve ya 
şasm asker diye bağırmışlardır. 

Selanikteki bütün dükkan ve mües 
sesat kapatılmıştır. Her türlü nakil 
vasıtası işletilmemiştir. 

Mefaksasın beyanatı lngi liz filosu seyir hali nde 

Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya alt tafsilM 11 incide] 

Halk Partisi ve devlet 

Teskilatı Esasiyede yeni 
mühim değişiklikler · 

1 

ve 
Cümhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçdık devlet· 

çilik, laiklik, inktlapçdık, devletin va'sıflarıdır 

Dünkü sayımızda Cümhuriyet Halk 1 siye kanununun değiştirile~ck Halk 
Partisi Sekreteri Recep Pekerin An- Partisinin ati vaziyetinin, devletin 
kara Halkevinde bir İnkılap dersi ı vaziyeti olarak kanunlaştırılacağını 
••erdiğini ve bu derste, teşkilatı csa- [Arkası 5 incide] 

T. Hava kurumunun raporu 

Hava tehlikesini uçaktan 
başka silah y enemez! 
Doğu Afrikasındaki büyük facia gökleri kanatsız mil

letlerin ölüme mahkum olduklarını göstermeğe kafidir 

[Yazısı üçüncü sayfamızda] 

1 Fenerbahçe 2 · ~üneş 

Fener, senenin en güç 
galibiyetini dün elde etti 

'<arın 
~ 
ln tının .en ya.kin dostu meşhur 
wU:a.rnr Stefan Zweig'in bu bü 
~ ınsan hakkında yazdığı bir 
akaıesini neşredeceğiz: 

Ayrı · 
ret 1 ~~r_rıanda arkadaşım ız Fik-

Atina. 10 (Tan) - Tütün amelesi
nin patronlar ile uzlaşması kabil ola
mıyacağı anlaşıldıktan sonra Başba -
kan Metaksas gazetecilere beyanatta 
bulunmuş ve ~evcilerin ğ'Üttüğü yo
lun iktisadi bir yol değil, bilakis siya
si bir yol olduğunu söylemiştir. 

Ccbelittarık, 10. (A.A.) - "E" sı 
nıfma mensup 9 Ingiliz torpito muh
ribi Ingiltereden buraya gelmiştir. 
"Dodney,, büyilk deritnotunun pazar 
tesi günü buraya vasıl olacağı sa
nılmaktadır. 

tiklerinin umumi surette silahlandı
rılmasına mı başlanıyor ? Her hal
de lngiliz amirallığının karan gös
teriyor ki A vrupanm üzerinden aş
makta olan dalga yeni baştan silah· . 
lanma dalgasıdır. 

t e Aı l ııı Freud nazariyelerine 
le~~ eden ve "Müphem hik! ye
ti ;;. ısrni altında top ladığı bir se-

ıkayelerin i neşre baş lıyacağız. 

~ ll'"ıJcret Adil yarmdan itibaren 
altQı:a sayfada Notlar serlevhası 
ı.ııuıı:.ı her gün mühim hidlselerin 

...... Yapacaktır. _..,.._ -

Metaksas hüklimetin intizamı yeri
ne getirmesinin muhakkak olduğunu. 
bundan sonra grevi ancak müstahak 
olacakların yapabileceğini ve umumi 
intizamı, ve asayişi bozmak istiyenle 
rin dağı.tılacağınr da ilave etmiştir. 

Gece saat ikide Selanikteki ordu 
kumandanı şehirde sükunetin iade e
dildiğini Başbakan Metaksasa telgraf 
la bildirmiştir. , 

[Arkası 10 uncuda] 

lngiliz posta vapurlarına 
konacak toplar 

Berlin, 10. (A.A.) - Bahriye ma
hafili, Ingiliz amirallığının Cunard 
Line'e posta vapurlarına lngiliz dev
leti nam ve hesabına toplar koyması 

ITALYA INGILTERE iLE 
HARBi GÖZE ALMIŞ 

GÖRÜNÜYOR 

için mezuniyet vermiş olduğuna dair Akdenizdeki ltalyan - lngiliz rekabe
olan haberi heyecanla karşılamı§- t ine dair Sphere' mecmuasından al-
lardır. dığımız şayanı dikkat bir yazıyı al-

Berliner Tageblatt, diyor ki: tıncı sayfamızda bulacaksınız 
Aceba bütün lngiliz transatlan- - - - - - - - - - - - - - - -

W~MZWUMZAUW<aW 

... 
Beykoz - Galatasaray maçından heyecanlı bir an 

[Yazısı yedinci sayfamızda) 
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HERGON BiR FIKRA 

Agct.I*I"1 
egl~rıiyor 

Bahar meze olup rna.<oasma kadar gelmes«"ydi korkanın ağam ba -
harın ~elip ge~mekte olduğunun farkında bile olmıyacaktı. Çünkü ağamın 
bek~lliğini yaııtığı depo ile her akş&m kafayı ~ektiği meyhane arasmda 
iki adımlık bir yol nrdı. Bu yolwı kısır kaldırımlarında bir tutam ot ~ 
lirseydi, bu yolun üstü kirli dükkin saçaklarile kapalı olmasa da ılık bir 
) ağınur ona baharın geldiğini fısıldasa idi ağam daha g~en pazar Kah
tan eye gidecekti. Fakat o bahan ancak dün gece, kenarlannda kırmı7J 

gWler açan tabağın içerisindeki marulda gördü. 
Ağam rakısını i~iyor, hem de bütün bahan, bütün bir bahçe yeşilliğini 

marulda bulmu,., kokluyordu. Ertesi gün pazardı. Ağam Kihtane~·e gidip 
manılla rakı h;erek eğlenecekti. 

Ben onun Kahtanede nasıl t-ğlendi_iini gördüm: 
Ağam e\'veli yapayalnız bir ağ~ dibinde u lu uslu marulunu temide

di, rakısmı içti, sonra amudu f akarisindeki kemikleri inkar eden bir yü
rüyuşıe yüzlerce insanın yeryer, kurduklan kır sofralanna yanaı tı, ağ
zından çıkar çıkmaz pos bıyıklan ara.smda kaybolan sesle: 

- Parasile değil mi be! Deyip rakı istemeğe başladı,. 
Bazı sofralardan birkaç kadeh rakı ,·eren oldu, ona boş §işeler fırlatan

lara: 
- EynJJah .. Diyordu. Her boş l'l§eden tam 18 damla rakı çıkar. İnan

mazsan gel de ay .... 
Güne batıyor, bütün kır sofralan yava5 yava5 toplanıyorclu. lstanhul

da neka<lar yük araba.'iı ,·arsa Kihtane:re ü~üşmü~Jerdi. Hepsinin içeri
ıinde çılgın bir neşe kayniyor, araba içerisinde hora tepenler, göbek atan
lar çıkıyordu. Ağamı bu arabaların birisinin önünde durmuş: 

- Parasile değil mi be?. Derken gördüm ... Sonra onu arabaya alı.Iılar. 

Daha onra para vermek istemediği için olacak. müthi!;i bir gürültü ile 
giden arabanrn bir köşesinde ilişen Ağamın kaba<·a itildiğini, ve onun boy
lu boyunca, otlann üzerine serildiğini gördüm, k~kln bir ot kokusu Ağa
mın neşrettiği rakı kokusunu boğuyor. Ve o, taze otlann üzer inde mı~ıl 
mışıl uyuyordu. 

BEDRi RAHMi 

Normal mi, anormal mi ? 
Dün kil lik maçlarının en mühimi, Bilginizi yoklayınız 

,uphesiz, Fenerbahçe - Güneş maçı i-
~ -

Dün bir sabah gazetesi aşağı yu- Sorular 
kan diyordu ki: "BugUnkU Fenerbah- (Paris muahedeleri üzerine) 
çe - Güneş maçı neticesi, Hakova 12,,,9 p is h d ı i · im . . - ,, ar m ua e es n çın -
maçlarında alınan netıcelerın normal __ 1 ı ., 

1 1 d - d k k c.aaanmışnr . 
~ up 0 ma ıgmı mey ana çı araca - - 1763 Paris muahedesi hangi de\' 

rB.,, U 
1 

w h Gü . letler ar&.9mda aktedllml tir? 
u c m e, uemen emen, neşm 

Hakova ile berabere kalmış olmasını - Kırlm muharebesine nihayet ve 
biraz anormal telakki eden bir düşü- ren Pa.ris m uahedMI hangi tarihte 
nüşUn ifadesi idi. • lmzalanmıştır'f 

Güneşin tam takımının Hakova kar - 1229 Piirls rnuahooesinln netke-
§ısında aldığı neticenin, pek te, zanne- si ne olmu~hır? 
dilmek istenildiği kadar anormal ol- - 30 ma),S 1814 Paris muahede i 
madığını, dün Güneşin Fenerbahçeye Fransa.ya ne kazandımu~tır. 1 

son dakikilarda yediği bir gol üzerine Dünkü soruların cevapları 
2-1 yenilmesile sabit oludu. 

Hakovaya çikan tam Günes takımı (Parl"ln meşhur Eyfel kulesi UZerine) 
§Öyle yapılmıştı: 

Safa 
Yusuf Faruk 

!smail Rıza Daniş 
Rebii lbrahim Salihattin, Refii Melih 

DUn Fenerbahçeye 2-1 yenilen Gü
rıeş takmıı ise şöyle çıkmıştı: 

x 

Safa 
x 
Rıza 

x 
Daniş 

x x x x x 
x) işaretleri, Hakovaya karşı oyni

ran Güneş oyuncularından, dUnkü ta
kımda oynamıyanlan göstermektedir. 

S - Ey/el k'l.(lesi tıe münasebetle 
yapılmıştır1 

C - 1889 Arsıulusal P aris ser~isi 
mlinasebfot ile. 

S - Ey/el kulesinde gazete ne§
redilmiş midir 1 

C - 1889 sergisinin devamı mfül
detince Figaro gazet~i kulenin ikinci 
katında hususi bir nüsha basmış ve 
ne.5retmiştlr. 

S - Ey/el kulesinin dibinde?t en 
tepesine kadar olan merdive>ıler kaç 
basamakt1r 1 

C - Bin dokus yüz ylrml yedi. 
S - Eyfel 1cule3inin ağırlığı ne ka
dardır 1 

:T A N 11 - 5 - 936 

Baltkçıbk kanunu 

Bahk avcıhğı hakkında 

hükümler konacak 
Yeni hazırlanmakta olan balıkçılık 

kanunu mer'iyete girinceye kadar es
ki zabıtai saydiye nizamnamesinin ba 
zı mddeleri değiştirilerek yeni bir ni
zamname yapılması kararlaştırılmış
tır. Yeni nizamnamede balık avcılığı
m yoluna koyan esaslı hilkümler var
dır. Bunlara göre, balık avcılığı yal
ııız Türk vatandaşlara inhisar ettiri
lecek, eski nizamname ile menedilen 
avlama usullerinden mahzursuzları -
nın bazı kayıtlarla tatbikine imkan bı 
rakılacaktır. Ancak, bu usuller muh
telif mintakalara göre değiştiği için, 
bunların yerlerini ve avlama şekille
rini lktisat Vekaleti tayin edecektir. 
Bilhassa Boğazlarla Marmarada cari 
olacak memnuiyetin Akdeniz kıyıla -
rında aynen tatbik edileceği haber ve 
rilmcktedir. 

Polist e 

Eyüp Sabrinin yanında 
çahşanlar ayhkh imiş 

Eyüp Sabri çetesi hakkındaki tah
kikata devam edilmektedir. Eyüp 
Sabri kendisine isnat olunan suçları 
büyük bir soğukkanlılıkla inkar et
miştir. Mevkuf arkadaşlannın ver
dikleri ifadelere göre, Eyüp Sabri
nin yanmda çalışarak kendisine sir
kat ortaklığı yapanlar, muayyen bi
rer ücretle bağlıdırlar. Ve hepsi ay
da 150 şer lira almaktadırlar. 

Bu iddianın ne dereceye kadar 
doğru olduğu ayrıca tetkik edilmek
tedir. Emniyet Sandığında bulunan 
mücevherler hakkındaki tahkikat bu 
gün neticelenecektir. 

Yaralama hadiseleri 
Son yirmi dört saat içinde şehirde 

birçok yaralama vakaları olmuştur: 
1 - Köprü altındaki atelyelerae 

Çalışan Ahmet , bir borç meselesi yü
zünden arlfadaışr Danliki ile kavgaya 
tutuşmuştur. Bu sırada kavgaya, Ye 
şayeri adında biri de karışmıştır.Ah
met, masanın üzerinden aldığı bar • 
dakla Yeşayeri kafasından, Yeşayer 
de Ahmeai kol ve başından yarala
mıştır. 

2 - TütU- depolarında amelelik 
yapan ve bir müddet evvel işlerinden 
çıkarılan Suat ve Emin, buna muğ
ber olarak ustabaşıları bulunan Be
şiktaşlı lbrahimi Hayreddin iskele
sinde taşla başından yaralamışlar • 
dır. 

3 - Hırkaişerif Mimar Sinan cad
desinde oturan Arif, Nuruosmaniye 
camiinin avlusundan geçerken o ci
varda çalışan işçilerden Ferhadın e
linden düşen tahta ile başından yara 
lanmıştır. 

Yolcu tayyareleri Tarihi resimler Küçük Haberler 

Seferler yirmi T opkapı müzesinde 
Mayısta başhyor . . . 

Ankara - tstanbul hava servisi için yenı bır salon açıhyor 

• Anneler Birliği kongresi topla 
yor - Anneler birliğinin senelik ko 
gresi bugün saat 17 de birliğin me 
kezindeki salonunda yapılacaktır. 

• K~akçtlık vak'alannda muhbl 
ler - Kaçakçılık vak'alarındaki mu 
birlerin isimlerinin yazılması mahz 
lu görüldüğünden bu usul kaldırıl 

satın alınan ve evvelki gün lngiltere
den gelen tayyarelerle Türk pilotları 
dün sabah saat on ikide Ankara.ya ha 
reket etmişlerdir. 

Tayyarelerin kabul ve tesellümü bu 
gün Ankarada yapılacak ve hava ser
visine ayın yirmisinde başlanacaktır. 
Ankara - İstanbul hava hattının tari
felii, kat'i olarak tesbit edilmemiştir. 
Maamafih hattın rağbetini temin et
mek istiyen ha va yolları idaresi, çok 
ucuz bir nisbet kabul etmiı:;tir. Bunun 
22 liradan ibaret olacağı temin edil
mektedir. 

Yine kabul edilen bir esasa göre, 
gidip gelme biletler yüzde yirmi ten
zilata tabi olacaklardır. Bir hafta için 
muteber olan bu biletler 3550 kuruşa 
satılacaktır. 

Devlet hava yollan idaresi, yolcu
ların sigorta edilmesini de temin et
miştir. Bilet alan her yolcu, ayrı hiç
bir ücrete tabi olmadan, sigorta edil
miş bulunacaktır. Bu sigortanın mik
tan on bin liradır. Ankara - İstanbul 
hava servisi, her gUn için olacaktır. 
Tayyareler sabah saat sekizde !stan
buldan hareketle 9,45 te Ankaraya 
muvasalat edeceklerdir. Ankaradan 
hareket, akşam on sekizde olacak ve 
19,45 te yolcular Yeşilköye inmiş 'bu
lunacaklardır. 

Yeni tayyareler ı:ıaatte 215 kilomet 
ro süratle gitmektedirler. 

Sümer Bank fabrika müdür· 
leri arasında değişiklik 

Sümer P,ank fabrika müdürleri ara 
srnda yeniden değişikliklP.r yapılmış
tır. Kayseri fabrikası müdürü Mü
hendis Şevket Turgut, inşa edilmek
te olan Nazilli bez fabrikası müdür
lüğüne, Bakırköy bez fabrikası mü
dürü de Kayseri fabrikası müdürlli
ğüne tayin edilmiştir. Silmer Bank, 
lğdırda bir pamuklu fabrikası kurma 
ğa karar verdiğinden bu husustaki 

tUtler 1 r. 

Romen Milli Bayramı 
Romenlerin milli bayramı mUna

sebetile dün Romen konsoloshanesin 
de bir kabul resmi yapılmıf ve kon-
80los, Romanya tebaasının tebrika
tını kabul etmiştir. 

Topkaprsarayı müzesi direktörlü
ğU, Müze dahilinde yeni bir salon da 
ha açmağa karar vermiştir. Bunun 
için, eski ko~uşlardan biri tamir et
tirilmi~' =- Burada tarihi resim ve 
tablolarla tarihi mektuplar teşhir e
dilecektir. Topkapı sarayının tablo -
lan ve eski hükümdarlara ait mek
tuplan çok -engin olduğundan sa -
lon bu bakımdan ayrı bir kıymeti 
haiz olacaktır. 

Müze· •r i:iaresi, Arasta sokağında 
Profesör Bakster tarafından yapı

lan hafriyata ait projeler üzerinde
ki tetki' · ini bitirmiştir. Araştırma 
sahasında istimlal:ler yapılması hak
kındaki müracaata, Müzeler idaresi
nin belediye ile yapacağı temaslar
dan sonra müsbet bir cevap verilebi
lecektir. Alikadarların verdiği malü 
mata göre, belediyeye - ev sahipleri 
ile ani. ·ması şart.ile, istimlake müsa 
ade etmPk kararındadır. 

Maarif 

Üniversitede dll 
imtihanları baıbyor 

Universitede, bugiinden itibaren ya 
ba.ncı dil lmt.iha.nlarma başlanacaktır. 
Bütün fakülte talebelerinin devam fiş 
leri tanzim olunarak kimlerin imtihan 
lara girecekleri tesbit edilmiştir. Fa
kültelerin birinci sınıflarında bulun
duklan halde yüksek kurslara devam 
edenler de imtihana t.8.bi tutulacaklar
dır. 

• Malt sene sonunun yaklaşması 
münasebetile husust muhasebe, baş 

tır. 

• Türk - Fransız mahkemesi - lş 
ni bitirmiş bulunan Türk - Frans 
muhtelit mahkemesi faaliyetini tat· 
etmiştir. Faaliyetini tatil eden diğ 
muhtelit mahkemelerle Türk - Fra 
sız muhtelit mahkemesinde çalışa 

Türk memurları başka memuriyetle 
re tayin edilmişlerdir. 

• Jı~<lirne lisesinden yeti ·enler -
dirne lisesinden yetişenler, dün saba 
EminönU Halkevinde toplanarak kon 
gre hazırhklarile meşgul olmuşlar, e 
siklerini tamamlamak için tedbirler 
almışlardır. 

• Çocuk bakımevine miirac.aatlar 
Edirnekapıdaki çocuk bakmıevlne a 
nası olmıyan ve yalnız babası bulu 
nan kUçilk çocukların da alınması 
sas konmuştu. Bu yolda pek çok mU 
racaatlar yapıldğı için, isteklilerin v 
ziyetleri ayrı ayn tetkik edilecektir. 

• Tayin - Karasu kaymakamı Z 
ki Işık Gemlik kayına kamhğına tayi 
edilmiş ve bugün vazifesine başlamış 
tır. 

Memleketimize seyyah 
getirme çareleri 

•ru1·kiye Turing klübünUn Kahire 
acenteliği ""5rtasile, bu yıl şehrimi· 
r:e mühim mthd.qrda Mısırlı seyyah 
celbine çalışılmaktaaır. Turing kltip, 
ayrıca A vustucya ve MacaMntan gi· 
bi diğer bazı demiryollan idataletUıe 
müracaat ederek memleketimize ge• 
lecek seyyahlar için bazı kolaylıklar 
teminini istemiştir. 

.. 
muallimlerin müterakim makam ma- Esnaf bürosunun hesapları 
aşlarını vermeyi kararlaştırmıştır. Müşterek esnaf bilrosu idare heye-
Evvelce hazırlanmış olan Uç aylık ma 
kam tahsisatı bordrolar tasdik edil- ti salı gUnü toplanarak bir yıllık he-

saplan tetkik etlecektir. Bu arada 1s· 
miştir. Bunların tediyesine bugünler- anbulda eımar: !çm ~ır ifflihıy~ · kt:-
de başlanacaktır. Halen son iki aylık in lrunılmuı •mellelesi götüşUrecek· 
makam aylıklarına ail' oordrolar ha-
zırlanmaktadır. tir. Bu iş için bir bina tahsis edilecek 

burada doktor, dişçi, eczacı ve h!Uıtıt. 
Evvelce 10 haziran 932 den 11 ha- bakıcı bulundurulaca:kur. 

ziran 9333 çe kadar tecilsiz geçen müd ===========-===-==--
dete ait mesken bedellerinin verilmesi 
geri kalmıştır. ldarei hususiye, bütün 
hazırlıklara rağmen, bu mali sene i-

çinde 932-~~3 ~eneleri arasındaki ma· 
~am maaşlarının verilmesine imkan 
görmemektedir. 

Dün 100 bin kisi baharı kutluladı 

Senelerden beri görülmem iş 
kalabalık, KCiğıthaneye 

büyük bir 
taşındı 

Ne Dersiniz ? Bunun için, ecnebi bir takıma ka.r
eı elde edilmiş az çok bjr muvaff akıye 
ti bir tek cümle ile şüpheye düşürmek 
hevesinden vaz geçelim. Daha iyi ol
maz mı? 

Seyrici edebiyatı 
Bir futbol maçında, seyircilerin ne

reden bulup çıkardıklarına şaşılacak 
söilerin hepsini not etmek kabil olsa, 
'°k enteresan bir seyirci edebiyatı 
meydana gelir. 

C - Demirleri aşağı yukan 7 500 
ton; tahta kısımlan, temelleri, asan
ıörleri de dahil olduğu halde bütün 
ağırlığı 9000 ton. 

4 - Hcybcliadada oturan !sak a
dında biri kıskançlık yüzünden kan
sile kavga·ra tutuşmuştur. Kavga es 
nasında hiddetlenen !sak, elini cama 
vurarak camı kırmış ve bileğinden 
yaralanmıştır. 

- Şamandırada bağlı bulunan 
Bulgar bandıralı Burgaz vapuruna 
mal yükleyen kayıkçı Mehmet, Fın
dık çuvallanndan birinin altında kal . 
mıştır. Mehmet, sakatlandığından 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Şehrin temizliği 
Çok defa, caddelerin, sokaklann b' 

kmısızhğnıdan şikayet eder, bunlatO' 
mes'ulü olarak ta alakadarlann ali " 
kasızlığnu gösteririz. Fakat, dahO' 
vaziyetin böyle olmadığını unutına 

4 

mak lazımdır. 
Biz dün bunlardan bir ikisini not 

ettik: 
Galatasaray - Beykoz maçı oyna -

nırken hakem top dışan çıkmamışken 
avt çaldı. Bu yanlış hUkmUn hemen 
arkasından bir ses yükseldi: 

-Hakem! Düdüğünü ayar et! 
Bu "düdüğü ayar etemek,, tabiri 

düşünmekle akla gelecek şey değil! 
Fenerbahçe - Güneş maçı çok sami 

ini bir şekilde başladı. Ufak bir fa
vül olsa oyuncular el sıkışıyorlar ve 
her taraftan sesler yükseliyordu: 

- Samimiyet! 
llk golil Güneş yaptı ve bu golden 

11onra oyun biraz sertleşti. Yine ses
le yükseldi: 

- Hani ya samimiyet! 
Devrenin sonlarına doğru Fener -

bahçe beraberlik saynıı ya.pmca birl
ıi bağırdı: 

- lşte 11&D1imlyet yine teeuila et
ti! 

Bir masa baıındo 
DUnkU maçtan sonra ıta.dyomdan 

çıkarken birkaç kişi sevinerek konuou 
yorlardı : 

- Fenerbahçe - Güneş dostluğu 
lıııapı yuttu! 

Bunu RÖYliyenler, imklnI olup ta 

S - Ey/el 1...ıllesinin demir parça
ları kaçtanedir 1 

C - On iki bin. 

Güneş klUbUne gelselerdi ve Fenerbah 
çe - Güneş futbolcölerinin bir masa 
etrafında gülerek şakalaşarak çay iç
tiklerini görselerdi renkleri bir hayli 
değişirdi. Spor sahada yapılır ve 11a
badaki spor dostluğu bozmaz. 

Fikir köıesi 
Fransız ata söileri serisinden: 
93 - Her yol Romaya götürUr. 
(Dolambaçlı yollardan da istenilen 

neticeye varmak kabildir ) 
94 - Tabiat yalan söyliyemez. 
(Tabü hisler insanı aldatmaz). 
95 - Pislik karıştırıldıkça kokusu 

keskinleşir. 
(Fena bir i§ derinleştirildikçe al

çaklıklara tesadüf edilir) 
96 - Bal ile, sirkeden fazla sinek 

yakalanır. 
(Kalpler aiddetten ziyade tatlılıkla 

avlanır) 

97 - ~ acı çok \>alı bozar 
(Biraz münuebetaizlik en düzgün 

l§leri bozar) 
98 - Ayların cücesi tubat, bütün 

ayların en kötüsüdür. 
(Şubatın soğuğu bütün kışa taş çı 

kartır) 

99 - Ancak ddlar biribirlne ka. • 

Aksaray soyCJunculuğu 
GüpegUnclUz Aksarayda bir eve gi

rerek evsahibini bağlamak suretile 
birçok kıymetli eşya çalan ve i.ı bı 
rakmadan savu,an hırsızlar henUz 
yakalanamamışlardır. Esaslı bir ipu
clu bulunamadığı için, za.n altına alı
nan bazı kimseler sorguya çekilmiş
lerdir. Bunların yekunu on kadardır. 

Bir sandal devrildi 
Kadıköy iskelesinden kalkan İzzet 

kaptanın idaresindeki motör manev 
ra yaptığ ısırada iskelede bağlı bulu
nan Mustafanın sandalına çarparak 
devirmiştir. Mustafa, denize düşmüş, 
yetişilerek kurtarılmıştır. 

vuşmaz. 

(Dağ dağa kavuşmaz, ins"11 insa
na kavuşur) 

100 - Da.ğ doğura doğura bir fare 
doğurdu. 

(Dilimizde de ayni vardır) 
101 - Ovasız dağ olmaz 
(Herşeyin iki cephesi vardır: lyi 

ve kötU) 
102 - Ha erkek köpek mırmış, ha 

dişisi! 
(Fenalık nereden gelirse ıel11in fe

nalıktır) 

Baharı kutıuıayanlar 

DUn, Hedirelleıden sonra gelen 
ilk pazar olduğu için, ,ehrin yakın, 
uzak birçok mesire yerleri görülecek 
derecede kalabalık olmuştur. Bilhas
sa, Kağıthane ve civarında, son se
nelerde eıiine tesadüf edilmiyen bü
yük bir kalabalık toplanmıştır. Ha
liç vapurları, sabahın çok erken bir 
saatinden itibaren yolcu taşımağa 
başlamışlardır. 

Havanın biraz serin olmasına rağ
men, geç vakte kadar vapurlarla san 
dallarla, otomobil ve arabalarla bir 
çok aileler, kırlara yayılarak temiz 
havada ve toplu bir halde eğlenmek 
imki.nmı bulmu,lardır. DUn, bu ka
dar kalabalığı toplayan Klğrthane, 
ayni zamanda bir panayır ve pazar 
yeri halini almıf, kilçUk, btiyük sa
tıcı dükkanlarından tiyatro trupları
na kadar birçok eğlence yerleri ku
rulmuştur. Yapılan bir tahmine ıı:ö· 

re, dün, Kağıthane ve civarına 100 
bine yakın halk taşınmıştır. Sarıyer 
jandarma kumandanlığı, izdihamdan 
mütevellit herhangi bir hadiseyi ön
lemek için icap eden inzibati tedbir
leri almıııtır. Akşam Uzeri, bu muaz
zam kalabalığın dönüşü de oldukça 
mUhim bir mesele teşkil etmiştir. 

Haliç vapurları yolcuların nakline 
güç yetiştiği gibi, Karaağaç deniz 
yolunun motör, kayık ve sandallar
dan tıkanması seyri!ef eri de bir hay
li gUçleştlrmiftlr. Birçok aileler, bu 
bahar gezintisinden gece geç vakit 
dönmü,ıerdlr. 

ICdğıthanede bf r bfıf ldet 
kazası oldu 

Dün Klğıthanede bir kaza olmuş· 
tur. Aldığımız malilmata göre, hi.· 
disenin tafsilatı fUdur: 

Saat 14 sularında soseden Ca.ilı-

Şehrin temizliği ile alakadar olaO" 
tarın vazifelerini tam görmelerini ~ 
temek ve beklemek nasıl hakk~ 
bu l~lerln kolay ve zahmetıılzce görül 
mesinl temin '\'e teshil etmek te en 11' 
ıdt ıehirdaşhk \·azifemizdir. Bln.Sıt' 
aleyh, §ebrln temiz tutulması tçlJl: 
evvela klrletllmemesl lizımgeldiğl ~ 
nutulmamabdır. Yoksa, hiç kiın!le) 
söz söylemek hakkımız olmaz. 

Biz böyle dü.,ünUyoruz. 

Siz ne derslnls 1 
,,,,,; 

:.tr J 

yan mesire yerine doğru gelen 2:-! 
numaralı bisiklet, aksi istikamet~. 
gelen bir atlıya çarpmıştır. Bu .ÇeııO 
pışma neticesinde, bisikletteki ~· 1 .. 
yere düşmUş, başı taşlara geldifl

1 Jf• 
çin birçok yerlerinden yaratan~ 
tır. Hüviyeti benUz anlaşılaa:ı1 il' yaralı, lrndadı sıhhi otomob ·el'" 
hastaneye kaldırılmıştır. şosede~~ 
resiz şekilde atını sUrdilğü anla tLf1'1' 
Şükrü hakkında Sarıyer jand 1~· kumandanlığınca tahkikata b::u O' 
mıştır. Çarpışma eıraınnda, ŞU rsJ&Jl
bindiği hayvan da hafifçe ya 
mışlardır. 
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SON' 1-1.A.EJER 
T. Hava kurumunun raporu 

Hava tehlikesini uçaktan 
Habeşistan harekCitı başka SİIGh yenemez ! Uluslar Konseyi toplanıyor 

liabeşistanın ilhakı büyük 
ITlünakaşalara yol açacak 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

10J pare top 
1t Roma, 10 (A.A.) - Duçenin nut-
llndan sonra, Parti sekreteri, Vene

dik sarayının balkonunda halka hi -
tap ederek, büyük konseyin im.para -
torluğun müessisi olan Duçeye mem
leketin minnettarlığını bildiren bir ka
t-ar sureti kabul ettiğini bildirmiştir. 

BUyük konseyin toplantısından son 
t'a, Duçe, Londradaki Italyan büyük 
~Çisi Grandiyi kabul ederek kendisile 
llıuıı müddet görüşmüştür. 

Ve Venedik meydanındaki nutuk -
~ardan ve tezahürattan sonra Duçe 
~lllalıya ve Brezilya. büyük elçileri i-

.ı\ vusturya ve Macaristan orta elçi
lerini Arnavutluk işgüderini, yaban
cı ateşemiliterleri, Arnavutluk kralı
llnı yaverini Avusturya ve Alman he
l'etlerini, bakanları ve akademi azası
tıı kabul etmiştir. 

Bugün saat 10 da btitUn garnizon -
lal'dan 101 top atılmak suretile impa
t'atorluğun ilk günü tesit edilecektir. 

'ransanrn ihtirazi lcayıtlarr 
Paris, 10. (A.A.) - Hüktimet,dün 

lkşa.m ltalya hükiimetine yaptığı 
~bliğatta Habeşistanm ilhakı hak
«ı.ında ihtiraz! kayitlar bildirmiştir. 

ithale hertarafta hoınutsuz· 
lede uyandırdı 

Paris, ıo. (A.A.) - tutya Kralı
bn:ı Habeş Inıparatoru ılanı Fransız 
lılatbuatındıt hararetli tefsirata se
bep olmuıtur. Jurnal gazetesi diyor 
lti : 
Fransız hilkfımetinin Italyan hü

kfun.etine bir protesto göndermiş ol
b:ıas1 esefe şayandır. Bunun Cenevre re hoş görünmek için yapılan bir 
0ttnalite eseri olduğunu ümit ediyo
lı!ı. 

:mko dö Parl gazetesi yazıyor: Cu
~artesi günkü bakanlar meclisi, Ha
,lı:ı:taııın ilhakı takdirinde Cenevre 
~Cti tedbirlerinin kaldırılmamasına 
arar vermiştir. 

l ~\itün Milletler Cemiyeti azasının 
'I. "!n.ı hattı nan;koti kabul edecekleri 
tı atuıedilmektedir. Pol Bonkur Ce
~\>te için sarih talimat almıştır. 

ltssolinin vadine rağmen Habeşis
~tlda, diğer Italyan müstemlekele
tUde Yaptığı gibi yerli bir ordu teş
t .... edeceği Fransada ve Ingilterede 
..,lllanıen bilinmektedir. 
~Yeni Roma. Imparatorluğu Mri
blt da genişlemek istediği takdirde 
':ıı kı_~t yalnız Sudanı değil Fran
~aı trı1 u.ırtemlekelerini de tehdit edecek 

Yette olacaktır. 
)al?etit Jurnal gazetesi, Duçenin be
ltlt ll.atrnın her tarafta derin bir hoş
a\! tsuzI~k uyandırdığını bildiriyor : 
~e ~a~senin akisleri Cenevrede 
~dııı_ı gösterecektir. Yarın Cenev
~e e bilhassa Ingiltere tarafından şid 

8 .tıt beyanata intizar edilmelttedir. 

•foraflar hayret l~inde 
l'a;enevre, 10. (A.A.) - Yedi bita
•~tdıdevıet müzakerelerini bitirmiş-
11evl r. N~şredilen bir tebliğde bu 
'%ı etlenn Milletler Cemiyetinin lü
lb~~n~ kani ve fakat islahat yapıl
dı.tltl lüzumunu kabul etmekte ol-
1'ıaharı bildirilmektedir. Gerek bu 
let'iıı. atnı şekli ve gerek zecri tedbir
tal'la devamı meselesinde noktai na
lta~ başka başkadır. Buna binaen 
~~ nıeselesinde bir intizar si
l.il', 1 ta.kip etmeye karar verilmiş-

he. ~!~stanm ilhakı, acı bir inti
~a .aYret uyandırmıştır. Bu duru
hıtııu!llıldiden sarih bir hal çaresi 
~I alıdır. 

lcı::d•nin Bakanlar kuru
t>ar~ Verdiği izahat 

laıı ~ 8• ~O <A.A.) - !yi malumat a
lıı.l',.,. ahfiller, FJandenin dün bakan-

"1ecr · ~~lllığı ısınde dış siyasa hakkında 
tl~ğ-utıU beyanatın iki buçuk saat sür
~ iltereyı kaydediyorlar. Flanden, In
allt nı .. Fransa ile birlikte !talyaya 

":ıı,rlt i . Uşterek bir siyasa takibine 
d İ§ \>e ç~ ~aptığı gayretleri izah et -

11 kara gilterenin bunun için vaktin
~ lcayd:t v~~emiş olduğunu teessüf. 
,_~an d ~l§tır. Fransız hükfuneti Ro 
'"'4~aYI a~a itidal tavsiye etmiş ve 
: içltt k ~etler Cemiyeti ve !ngllte-
llle irrt~ ul edilebilecek bir barış ak
~ltd eye Çalışmıştır. 
hıcıtbt ~il hundan sonra, BoğazJarm 
ll'll.rı8a akloııdaki Türk talebine kar 
lb'-11 Yı lllfüıait bir hattı hareket 

a Ae\·ketnıJs olan sebepleri an 

latmış ve nihayet kü~ü.k anlaşma mü 
zakerelerile alakadar olarak ~ vusutr 
yanın t ekrar silihla.nması ~elesin

den ve Balkan Antantı konleransı ne 
ticelerinden bahsetmiştir. 

Heryo'nun fikri 
Paris, 10 (A.A.) - Herriot, Cenev 

re gazetesinde harici vaziyetin bir tas 
!ağını yapmakta olduğunu beyan et -
mektedir. Mumaileyh, diktatörlük re
jimine tabi olan memleketlerin libe -
ral memleketlere tahakküm etmekte 
ve bunlara meydan okumakta oldukla 
mu ilave eylemektedir. 

Herriot, diyor ki, Mussolini, Habe 
şistanı kayıt ve şartsız ilhak ve ayni 
zamanda kollektif emniyet hakkında 
tekrar müzakerelere girişmek için 
Milletler Cemiyetinin emrine amade 
olduğunu ilan etmektedir. Bizi neka
dar da hakir görüyor.,, 

Milletler Cemiyeti prensiplerine sa 
dık bir surette bağlı olan bir ulus 
muahedeleri bozan bir devletin arzu
su ile haritadan silinemez ve silin
memelidir. 

Negüsün beyanatı, hakkaniyet za
yif ulusların kuvvetlilere karşı hi
mayesi yolunda bir hitabe ile bit
mektedir. 

S
. _..,_. •• 
u.,.,Hı l"C'(ım 

Roma, 10 (A.A.) - Roma slya~i 
mahafili, Habeşistanda dünkü ka
rarnamelerle tesis edilmiş olan şim
diki rejimin muvakkat olduğunu be
yan etmektedir. Bu rejim meselesi 
nihai surette halledildiği zaman, mer 
kezde Amhara mıntakasında kain bu 
lunan eyaletlerle, hudut mmtakala
nndaki eyaletler arasındaki başkalı
ğın hesaba katılması muhtemeldir. 
Ayni mahafil, İtalyanın Habeşistana 
karşı ileri sürmüş olduğu metalibin 
her zaman bu başkalık esasına isti
nat ettirilmiş olduğunu beyan eyle
mektedir. 
Zecri tedbirlerin kaldırıl· 
masına imkan yok ! 

Paris, 10 (A.A.) - Bu sabahki ga
zeteler, Habeşistanın Italya tarafın
dan ilhak ve İtalya Kralının Habeş 
imparatorluğu ilan edilmesinin dip
lomatik neticelerinin ne olabileceğin
den bahsetmektedirler. Pertinax, E 
cho de Paris gazetesinde yazıyor: 

Dün sabah, Fransız nazırlar mec
lisi, Habeş meselesi ile meşgul ol -
muş ve Flandenin teklifi üzerine Ha
beşistanm ilhakı takdirinde zecri ted 
birlerin kaldırılmasına imkan olma
dığı mtitaleasmda bulunmuştur. Ce
nevrede bütün devletlerin İngiltere 
hükumetinin hattı hareketini takip 
etmeleri muhtemeldir. Yarının Baş
vekili addedilmiş olan Leon Blum ·un 
da mtitaleasmı almış bulunan Paul 
Boncour'un elindeki talimat bu şe -
kildedir. Fakat İngiltere hük\lmetin
den ne gibi bir hattı hareket bekleni
lebilir? Şimdiye kadar bu suale ce
vap vermek imkansız değilse de müş 
kül olmuştur. Baldvin, kabinesi, her 
zaman olduğu gibi, muhtelif cere
yanlar arasında çırpınmaktadır. Ma
amafih zecri tedbirleri tatbik eden 
devletlerin dünkü hadiseden kendi 
davaları lehine istifadeye kıyam e -
decekleri şüphesizdir. Fakat haliha
zırda bu tedbirler, prensiplerin inti
kamını alabilir mi? Habeşistan mağ
lup olduğundan mesele, onun bu 
mağl\lbiyetinin umumi siyaset üze
rinde hasıl edeceği akisler hesaba 
katılmak suretiyle halledilmek icap 
eder. Lucien Bourguee, Petit Parisi
en gazetesinde diyor ki: 

Cenevre divanı, son derece müşkü 
lat içinde kalacak ve bu müşkülleri 
kararını bir başka zamana talik et
mek suretiyle iktiham edebilecektir. 
Çünkü artık bu defa zecri tedbirleri 
ne kaldırabilecek, ne de şiddetlendi
rebilecektir. Eğer zecri tedbirleri kal 
dıracak olursa evvelce almış olduğu 
tedbirleri inkar etmiş, fazla olarak 
fütuhatı mükafatlandırmak gibi bir 
tavır takınmış olacaktır. Eğer zecri 
tedbirleri siddetlendirecek olursa 
harp bittikten sonra galip devlete 
karşı herhangi bir ceza tertibini der 
piş etmiyen Milletler Cemiyeti muka 
velenamesi ahkam hilafına hareket 
etmiş olacaktır. Binaenaleyh Cenev
redeki murahhaslar, işleri olduğu 
gibi bırakmakla iktifa edeceklerdir. 

Humanite gazetesi, "Faşizmin 
meydan okuması,, ünvanı altında 

Mussolini'nin kararnamelerini neş -
retmekle iktifa ediyor. 

Cenup ve Simai 
ordufan çok 

yakında birleşecekler 
Roma, 10. (A.A.) - Habeşistan

dan gelen son haberlerde Badoglio 
ve Graziani kuvvetlerinin pek yakın
da birleşecekleri bildirilmektedir. 

ltalyanlar, şimdi Adisababa ile 
Fransız Somalisi arasındaki demir
yolunu baştan başa kontrollan al
tında bulundurmaktadırlar. 

Kayser oğlundan Mussolini
ye tebrik 

Kürdan ! Tarak ! 
lnanmak lazım ki, memlekette kar 

nı tok adam, yani doyasıya yemek yi 
yen adam çolrtur. Çünkü hangi kala 
bahk caddeden g~sem: 

-Kürdan! 
Diye bağıran ve paket paket taht 

çöplerini burnuma sokan bir sürü sa 
tıcı görüyorum. Bunlar, alıcı bulma 
salar bu mallan satmazlar. Kürd 
diş temizJemeye yarar. Dişle yeme 
yenir. 

Hem kürdan et yiyenlerin işine y 
•rar. Kuru fasulye, sakız kabağı yi 
yenlere değil. Bunu bir hayra alamet 
saydım ve içimden: 

- Buhran g~iyor ! diye sevindim. 

* Şu günlerde ikinci satılan matah da: 
taraktır. Tarakla saç, sakal, bıyık ta
ranır. 

Roma, 10. (A.A.) - Eski Alman 1 

Veliahdı Frederic Guillaume Habeş 1932 de paraşütte atlamada dünya rekorunu kıran Rene Machenot 

Sa.kal ve bıyık, lıanidir tarihe ka 
nştı. Sokakta sakallı bir adam görün
ce herkes dönüp dönüp bakıyor. Pala 
bıyık, gümrük hamallanndan başka
larında görülıniyen sfü;lerden oldu. 
Çene ve dullakta artık tüy bitmiyor. 
(Eskiden dilimizde tüy bitmesini çok 
söylemeden kinaye sayardık. Şimdi 
çoğu azı olsun da dilimizde tüy bitıni
yor, neden acaba?!) Eskiden kalma 
bir söz vardır. 

muharebesinin muzafferiyeti ile so- 12.000 metrodan atlıyarak yeni bir rekor tesisine çalışıyor 
na ermesi J'Yliinasebetiyle Mussolini~ 
ye bir tebrıı~ telgrafı göndermiştir. 

Dehalet edenler 
Roma, 10. (A.A.) - Italyanlar ta

rafından işgal edilmiş olan mmtaka
larda dehaletlerin devam etmekte 
olduğu haber verilmektedir. 

Biroutan reisi Decaz Mesfuh Deb
ra - Tabor'da bulunan Ceneral A
chille Starace'ye dehalet etmiştir. 

Adisababa'da Neccaşinin esiri bulu
nan eski Godjam valisi Ras Hailou, 
dehalet etmek üzere Italyanlara mü
racaat etmiştir. 

Romada Habeşistan imparatorlu
ğu tahtına meşru olarak veraset id
diasında bulunan iki kişinin Italya
nm tefevvukunu bu suretle tammış 
oldukları ehemmiyetle kaydedilmek
tedir. Bu iki kişiden biri •:igre ko
lunun müddeisi olan Kral Yean'nın 
sülalesine diğeri de Bodjam kolunun 
müddeisi bulunan Neccaşi Teclai 
Manot sülalesine mensuptur. 

Adisababada faıist 
teılcilatı 

Roma, 10. (A.A.) - Mussolini, 
Roma faşist teşkilatı federal sekre
teri Vegro-Orazi'yi Adisababada bir 
sivil faşist teşkilatı vücUde getirme
ğe memur etmiştir. 

Alessandrini, vali Bottai namına 

Adisababadaki ecnebi sefarethane
lerini ziyaret etmiştir. 

Posfa fayyaresf 
Adisababa, 10 .(A.A.) - Asmara 

dan buraya ilk posta tayyaresi gel
miştir. Bu suretle gündelik posta 
servisi a<;ılmış oluyor . 

1600 kilometrodan ibaret olan me
safe, gidip gelme, altı saatte kate
dilecektir. 

Negüsün hakimiyetini 
kabul efmiyen kabileler 

Asmara, 10 .(A.A.) - Alman na
ber alma bürosunun hususi muhabi
rinden - Habeşistanın en mühim nok 
talannın işgaline henüz bitmiş gözü 
ile bakılabilir. Italyanlar şimdi mem 
leketin siyasi teşkilatına ve bir sis
tem dahilinde nüfuza başlamışlardır. 
Bu müstemlekeleştirmek vazifesi 
büyük zorluklarla karşılaşabilecek

tir. Zira Habeş imparatorluğunda 
öyle aşiretler vardır ki, Negüsün 
tahakkümünü kabul etmemişlerdir. 
Ve başka bir tahakküm de kabul et
miyecekleridir. 

Adisababada hayat normal mecra
sını tekrar almaya başlamıştır. 

Numan Rifat MoskovadaİI 
ayrıldı 

Moskova, 10 (A.A.) -Türkiye Dış 
Bakanlığı genel sekreteri Numan Me 
nemencioğlu Stalin otomobil fabrika
sını ziyaret etmiş, metro ile bir gezin
ti yapmış, öğleden sonra dış komise
ri muavini Krestinski tarafından ka
bul edilerek akşam üzerine Sovyet 
Rusyadan hareket etmiştir. 

Numan istasyonda Krestinski ile 
Türkiye büyük elçisi Zekai Apaydın, 
Romanya orta elçisi Ciuntu, dış komi
serliği yüksek memurları ve Türkiye 
büyük elçiliği memurları tarafından 
selamlanmıştır. 

Türk Hava Kurumu genel merkez 
kurulu, Ankarada Gaziantep saylavı 
Nuri Conkerin ba§kanlığmda toplana
rak merkez kurulunun ve mürakiple
rin raporlarını tasvip etmiş, bilanço 
ile 936 bütçesinj tasdik ettikten son
ra dağılmıştır. 

Raporu aşağıda neşrediyoruz: 
Türk Hava Kurumunun son altı ay

lık çalışmalarından elde edilen verim, 
bize 935 in, kurumun en hareketli ve 
zengin bilançolu yıllarından biri oldu
ğunu gösteriyor. 

Bütün arkada§larnnızın bildiği gi
bi, Türk havacılığınm gelişmesini ya
kın alakalarına borçlu olduğumuz, 
Türk Milletine hayat ve ışık veren en 
büyük şefimiz Atatürkün şerefli hi
mayelerinden ve fahri ba.şkanlıklariy
le kurumumuza kuvvet veren İsmet 
lnönünün altıncı Kurultaydaki tarihi 
söylevlerinden bütün yurda yayılan 
heyecan ve hararet bu feyizli duruma 
yol açan amillerin en başında yer al
maktadır. T. H. K. on iki yıldanberi 
üye sayısının 272 bini bulduğunu ilk 
defa kaydetmektedir ki, bu rakam, 
Türk Milletinin yurtseverliğini can
landıran parlak bir yekfuıdur. 

Senelik gelir 
Senelik vaziyet i gözden geçirecek 

olsak, 935 gelirimizin 1.028.599 lirası 
piyangoya ait olmak üzere 4.998.447 
liraya varmış olduğunu görürüz. Ku
rumumuzun geliri 930 danberi ilk de
fa bu kadar yükselmektedir. Bu başa
rının elde edilmesinde büyük rolleri o
lan başta İç Bakanlığı olmak üzere 
bütün idare amirlerine, her işimizde 
himaye ve yardımlarına dayandığımız 
genel kurmay başkanlığiyle M. M. Ve 
kaletine, C. H . P. teşkilatına ve şube 
yönkurullarında çalışan arkadaşlara 
minnettarlık duygularımIZI sunarız. 

Kanunlarla maliye vekiletine dev
rettiğimiz kesri munzam, kıymetli ev
rak, i<;kiler yüzdesi ve hava kuvvetle
rine yardım yüzde ikisi kaynakları

mızla ayrıca devlet büt<;esine her yıl 
6.300.000 liralık bir gelir temin etmiş 
oluyoruz. 

Dünyadaki havacılık yarı§ı 
Dünya milletleri arasındaki hava

cılık yarışının, 'bu yıl baş döndürücü 
bir hız almış olduğunu görüyoruz. 
Doğu Afrikadaki büyük facia, gökle
ri kanatsız milletlerin ölüme mahkum 
olduklarım, hava tehlikesini "tayya
re,, den başka hiçbir silahın yenemi -
yeceğini, acı bir hakikat olarak bir ke 
re daha ortaya atmıştır. Almanyanm 
yıllarca gizli gizli çalıştıktan sonra 
meydana kudretli bir askeri tayyare
ci çıkması da bütün dünyayı şaşırtan 
hadiselerden biri olmuştur. Bunun 
için devl~tlerin hava bütçeleri bu yıl 
daha çok kabarıktır. Bir misal olarak 
Ingilteı:e hava bütçesinin 31.042.100 
lngiliz lirasından 43.490.000 İngiliz li 
rasma çıkarılmış olduğunu gösterebi
liriz. Ordulann tayyare sayısı çoğal
tılırken tayyarelerin kabiliyet ve. va -
sıflarmm yükseltilmesi için de çok ça 
hşılmaktadır. Avcı tayyarelerinin 350 
den 380 e, bombardıman tayyareleri
nin 390 dan 420 ye çıkması uğraşma
larm nekadar canlı olduğunu göster
mektedir. 

Gençlik yığınlarının 
kanatlanması 

Gençlik yığınlarının kanatlandırıl -
ması dava~ına da bütün Milletler, or-

Mes'ut bir düğün du havacılığı derecesinde ehemmiyet 
D vermektedirler. Dört Alman planör-

oktor Kemal S~mer'in kızı Fahire cü gencin Almanyadan Çekoslovakya 
Somerle kıymetli tayyare mühendis- ya planörleriyle 504 kilometroluk bir 
lerimizden Necdet Eraslan'ın evlenme yol aşarak uçmanları, romörk uçuş -
töreni evvelki akşam Perapalas sa- lannda en ileri giden dost Sovyet Rus 
~onla.rm~a.mü~~llef bir süvare ile tes- yada planörle 11.000 metro yükseğe 
ıt edilmıştır. Suvarede her iki tarafın çıkılması ve 1,500 kilometroluk mesa
dostları ve akrabaları hazır bulun -. f e aşılması, Bulgaristan da 928 de baş
muştur. Genç evlilere yeni kurdukla- lıyan yelken uçuşu çalışmalarını daha 
n yuvada sonsuz saadetler dileriz. gen~letmek için bir yelken uçuşu mek 

tebi açılması ve Sofyada kurulan a
tölyelerde planör yapılmağa başlan -
ması, milletleri çekirdekten havacı ye 
tiştirmek meselesine verilen ehemmi
yeti gözlerimizin önünde canlandırıl
maktır. 

Dünyanın bu gidişine uymak için 
devletçe bütün tedbirler alınırken, 

Türk Hava Kurumu da daha bir yav 
ru halinde olan Türkkuşu teşkilatını 
genişletmek için bütün gayretiyle ça
lışmaktadır. Türkkuşunun lstanbul 
ve İzmir şubeleri 3 mayıs 936 da açıl
mış bulunmaktadır. Adana, Kayseri 
ve Bursa şubeleri bir iki güne kadar 
işe başlıyacaklardır. Bu şubelere kay 
dedilecek, en az orta tahsil görmüş 
üyelerden 120 kişi ayrılarak temmuz 
da, Inönünde açılacak kampta üç ay 
çalıştırılacaklardır. Bu üyelere bir 
yandan uçuculuk dersleri verilirken 
bir yandan da, askeri öğretmenler ta
rafından piyade talim ve terbiyesi 
gösterilecektir. Bu kampta muvaffak 

- "Saç safa.dan, tırnak cefadan 
uzar,, derler. Bu kadar çok tarak sa
tıldığma göre demek herkesin saçı 
uzayor. Saç ta sa.fadan uzar. Buna da 
sevinmeli değil mi~iz ! Çünkü safa, 
buhranın geçtiğine delildir. 

İşte biz gazeteeiler içtimai \·e ikti
sadi hadiseleri ancak neticeleri ile 
görmiye alıştıttımız içindir ki, sokak
larda çok h.-ürdan ve tarak sahlma..4!m 
dan iktisadi buhranın geçtiğini föezi
yoruz. Şüphesiz bu nimeti hepimizin 
birden tatmamız derhal kabil deiil
dir. Bir kısmımız buhranın ~eçtiğinl 
yemesi, içmesi \'e safasile, bir kıs
mı da bunlara kiirdan \'e tarak sata
rak anlar \ 'C bunun hepsi bir yola 
c;-ıkar. 

olarak yelken u<;uşu brövesi alanlar- 8. FELEK 
dan ihtiyat zabiti olabilecek derece- -============:::::::ııı=ıı 
de tahsil görmüş olanların, altı aylık 
muafiyet kazanarak doğruca harbiye 
mektebine girebilmeleri ve tahsilleri 
orta derecede olanların hava gedikli 
küçük zabit mektebine tercihan kabul 
edilmeleri için genelkurmay başkanlı 
ğınca Kamutaya bir kanun projesi su 
nulacaktır. 

Paraşütle atlayanlar 
Moskovada çalışan 6 Türkkuşu U

yesi haziran ortalarında yüksek tah
sillerini bitirmiş olacaklar ve b brö
vesini alan 5, a brövesini alan 6 üye 
ile Türkkuşu Ankara şubesinin ilk 
verimini teşkil edeceklerdir. Bu üye
lerden Bayan Sabiha ile Mustafa Es
kişehire, Raif de Kayseriye bir rö -
mork uçuşu yapmışlar, paraşüt<;ü 

üyelerden Bayan Yıldız da 2.100 met 
reden atlamağa muvaffak olmuştur. 
Talebenin paraşütle atlayış sayısı 

261 i bulmuştur. 
Türkku~·ma lazım olan planörler

le malzemeyi memleket i<;inden te -
min etmeğe çok ehemmiyet veriyo
ruz. Kayseri tayyare fabrikası. ıs

marladığımız muhtelif tipte 28 pla
nörden 8 ini bitirmiştir. Askeri fab
rikalar da iki paraşüt kulesinin de
mir kısımlırmı hazırlamaktadır. Bir 
tanesini Sovyet Rusyadan getirtmiş 
olduğumuz bu paraşüt kulelerini şim 
dilik Ankara, İstanbul ve !zmirde ku 
rarak gerçlcrimizi paraşütçülüğe a
lıştıracağız. 

Türk gençliği Türlckİl§unun 
lcanatlar1 altında 

Türk gençliğini Türkkuşunun ka
natları altına çağıran beyannamele
rimizin şu ~e açılac& ': şehirlerdeki 
mekteplere dağıtılması için bir yan
dan Maarif Vekaletince kurumumu
za yardım edilirken bir yandan da 
spor teşekküllerinin gençliği teşvik 
etmeleri temin ediln.iştir. Ankarada 
toplanan Türk spor kurultayının bu 
yolda vermiş olduğu kıymetli kararı 
şükranla karşılarız. 

Çalrşmalarımızın kolaylıkla yürü
mesinde candan yardımlarını gör
mekte olduğumuz Sovyct büyük elçi 
si Karahanla devamlı alakalanndan 
çok duygulandığımız dost Sovyet 
Rusyanm Ossoaviyahim kurumuna 
ve Sovyet uzmanlarına da teşekkür 
etmeği bi vazife sayarız. 
Türkkuşu, 24 Mart 936 da bir ö

llim acısıyle matemlenmiş, muallim 
muavinlerinden em' kli tayyareci 
yüzbaşı Kamil bir kazaya kurban git 
miştir. Bu vazife.sine aşık çalışkan 
arkadaşımızın !ıatırasmı saygı ile 
kutsarız. 

Bomba §eklinde sütunlar 
Hava tehlikesine· kar~ı halkımızın 

uyamklı;t günden güne artmaktadır. 
Görüşlerde ki bu hassayieti kuvvetlen 
dirmek için her vasıtadım istifade e-

diyoruz. Ankaranın 10 mevdanına 
bomba şeklinde sütunlar di.ktirrnek 
için tertibat aldık. Bu sütunlar hava 
tehlikesinin bir dakika bile unutul • 
maması lüzumunu halka anlatacak
tır. 

Ankara Sovyet elçiliği tarafından 
kurum··ınuza hediye edilen sekiz 
parça tayyarecilik filmi ile Türkku
şunun çahşmalarını gösteren 200 
metrelik bir film halka ve şube ac;ı
lacak yerlerdclri yüksek tahsil genç
liğine gösterilecektir. 

"Hava tehlikesi ve korunma" adın 
daki Almanca bir eser yakında bas
tırılacak ve şubelerimize parasız gön 
derilecektir. 

Havacılık ve spor dergimizle de 
aydınlatma ve öğretme vazifesini 
mümkün olduğu kadar başarmağa 
çalişıyoruz. Son altı ay içinde 45 şu
bemizin işle,.i ispekterlerimiz tara -
fmdan gözden geçirilmiştir. Hava 
tehlikesini bilen ve yardımcı üye sa
yısını artırmak için şube yönkurul
lan, id: e amirleri ve C. H. P. teşki
latı ispektörlerimizle kuvvetli bir 
çalışma birliği yaparak yurdun her 
köşesini harekete getirmek için gay 
ret etmektedirler. 

Tarihin bir eşini kaydetmediği bü
yük ve asil ulusumuzu saygı ile ana
rak yüksek heyetinize başarılar dile
riz.,, 

* 
Türkkuşu İstanbul şubesinde bu-

günden itibaren derslere başlanacak
tır. Dk ders, saat 16 da üniversitede 
verilecektir. 
Türkkuşuna girmek için yüzden faz 

la genç talip olduğu halde, bunlardan 
talebelik hakkını kazananlar henüz 
çok azdır. Buna sebep, bir kısım istek
Ulerin aranan evsafta bulunmamala
ndır. Bunun için, bugünkü derslere, 
evraklarını tekemmül ettiren sekiz 
genç iştirak edeceklerdir. Türkkuşu 
tedrisatı, şimdilik mekteplerdeki ders 
saatlerinden hariç zamanlarda yapı
lacaktır. Uye adedi tabii yekunu bul
duğu vakit, esaslı bir ders programı 

tatbiki kararlaşmıştır. 
Memleketin her köşesinde Türkku

şuna gösterilen alaka, kültür bakan
lığı ile hava kurumu merkezi umumi
sinin nazarı dikkatini çekmiştir. Mer
keziumumi, planörcülük dersinin lise 
programlarına ilavesi hakkında kül
tür bakanlığına bir teklif yapacak -
tır. Bu teklif etrafındaki tetkikat de
vam etmektedir. Hava kurumu elinde 
halen 40 planör mevcuttur. Planörle
rin sayısı yüze çıkarılacaktır. Planör
cülüğün lise programlarına ilavesi hu 
susundaki incelemeler müsbet şekilde 
neticelenirse, bütün liselere birer pla
nörcülük muallimi tayin edilecek ve 
memlekette uçuculuğa azami ehemmi 
yet verilecektir. 
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Celaleddin Arif Beyin riyasete 
hoşnutsuzluk uyandırdı • 

geçmesı 

Damat Ferit Paşa ile taraftarları 
da, yarım tedbirlerle bu büyük ka
anrgaya set çekemiyeceklerini idrak 
eyliye bilmişler; 

- Şu halde. zatı şahanenin bu
yurdukları gibi, hele beş on gün da
ha sabredelim. 

Demek mecburiyetini hisseyle
mişlerdi. 

Fakat, Hürriyet ve İtilaf Fırkası
nın taşkın bir zümresi, bu kararı 
hoş görmemişler; padişaha müraca
at ederek ve vaziyetin vahametini 
ileri sürerek Hürriyet ve ltilaf li -
derlerinden birinin ve ezcümle ~fi

ralay Sadık Beyin sadaret mevkii
ne getirilmesini istemişlerdi. 

Sarayda müzakereler devam edi
yordu. Anadoludan yağan telgraf
ların devam etmesi, fikirlere bir te
reddüt ve durgunluk veriyordu. Ka
bine riyasetine gelecek zat hakkın
da başlıca üç isim söyleniyordu. Fa
kat bunlardan Ahmet Izzet Paşanın 
riyaseti sureti kat'iyede reddettiği, 
Tevfik Paşayı da Anadolunun iste -
rncdiği, ancak dürüst, ciddi, bitaraf 
ve fikri selim sahibi bir zat olan 
Bahriye Nazın Salih Paşanın sada
reti kabule mütemayil olduğu riva
yet ediliyordu. 

Sarayda bu müzakereler cereyan 
ederken, mecliste de reis intihabına 
girişilmişti. Namzetler arasında baş 
hca iki kuvvetli zat görülmekte idi. 
Birisi, (Cami Bey), diğeri de (Cela
lettin Arü Bey) di... Nihayet, inti
hap bitmiş; riyaset mevkiini Cela
lettin Arif Bey ihraz etmişti. 

Bu zatın meclis riyasetine geçme
ı;i, muhalifler arasında büyük bir 
hoşnutsuzluk husule getirmişti. 

Tam bir fitne ve fesat kaynağı olan 
mahut (Serbesti) gazetesi, yeni 
meclis reisi ile milli teşkilat, arasın

daki vaziyeti şöyle izah eylemekte 
idi . 

[Yeni Meclisi Meb'usan Reisi Ce
lalettin Arif Beyi, herkes bilir. Ma
şallah, maruftur. Onun tedab1r ve 
telkinatmda şifa hassası yoktur. 

[ (Hükumet içinde hUkumct) lere 
boyun eğmek, sukutun esasıdır. 

[... Gömlek değiştirmekle, ltti
hat ve Terakki yılanı kendini gizli
yemez (1). Zchirini bu masum mil
}1>te isalcden nefsini menedemez. Bu 
ydanın başını ezmeli. Vücudunu 
gömmeli. Çarei selamet, ancak bun
d"dır. Bundan başka yol yoktur. 

f... Meclisi yaran (yani meclisi 
rneb'usan) bu derde çare bulamaz. 
Hakiki "felahı vatan" buna bağlı
dır.] 

Bu sözleri, (Mevlanzade Ri!at) 
denilen ve dünyanın hiçbir sUfli öl
çüsU ile ölçülmesine imkan görüle
miyen bir adamı yazıyordu. Bazı 

6ıuha'l1.f gazeteler de; Celalettin 
Arü Beyin Mısırdaki avukatlık ha
yatının birtakım şüpheli yollar ta
kip ettiğinden, gayrimeşru davalar 
takip eylemek yüzünden mühim bir 
servet kesbeylediğinden, şahsan ha
ris ve megalomaniye müptela oldu
ğu cihetle bu ihtirası yüzünden bir 
çok tehlikeli işlere girişeceğinden 
bahsediyorlardı. 

Matbuat aleminde bu dedikodular 
devam ederken, yeni Reis Celalettin 
Arif Bey mecliste ilk nutkunu ver
miş; Aydın, Maraş, Urfa, Antep 
cephelerinde (Türkler katliam ya
pıyorlar) diye (Atina Ajansı), (Bo

gos Nobar) ve saire tarafından, 

Türk milleti aleyhinde cihanı velve
leye veren propagandalardan bah
settikten sonra: 

- ..• Mademki; Allahm hakkını 
Allaha, Kayserin hakkını Kaysere 
veriniz; emri Incili şerifte muharrer 
dir.. o halde biz de, hakimlik vazi
fei ulviyesini ifa eyliyen zevata tev
cihi hitapla ve kemali vakarla: 
Efendiler!.. Bizim de bu gUneşten 
istifadeye hakkımız vardır; diyoruz. 

Sözlerile hitam bulan bir nutuk 
irat eylemişti ... Bu nutuk, meclisin 
büyük bir ekseriyeti tarafmdan al
kışlara gark edilmişti. Ancak; Cela
lcttin Arif Beyin böyle ilk nutkun
da doğrudan doğruya (İncili şerif) -
ten bahsederek (hakimlik vazif ei 
ulviyesi) nin, hiçbir zaman Türk -
ler hakkında insaf ve merhametle 
hükUm vermelerine imkan olmıyan 
yabancıların elinde olduğunu tasdik 
etmesi; ağırbaşlı zevatın hoşuna git
memiş: daha ilk gilnden itibaren ye. 

ni reis hakkında garip bir hoşnut
suzluk husule gelmişti. 

Aradan iki gün daha, böylece keş 
mekeş içinde geçmişti. VUkcla buh
ranı, daha hala devam etmekte idi. 
Padişah Vahdettin ise, kurnazlığı -
nın bütün maharetini göstermekte 
idi. 

Bu maharetin derecesini şundan 
anlamalı ki; adamlan vasıtasile ga
zetelere şu havadisi yazdırıyordu: 

[Amali milliyeye muvafık bir ka
bine teşkili maksadile Müşir Ahmet 
lzzet Paşa ile Bahriye Nazırı Salih 
Paşa sarayı hümayuna davet edile
rek kabinenin teşkili kendilerine 
teklif edilmiş ise de, bu iki zat, ta
rafından red cevabı verilmiştir. l 

Halbuki, ne Müşir Ahmet İzzet 
Paşa ve ne de Salih Paşa bu m üd
det zarfında saraya davet edilme -
dikleri gibi, kendilerine de kabine
nin teşkili hakkında hiçbir haber 
gönderilmemişti. Padişah Vahdetti
nin gazetelere böyle bir havadis der
cettirmekten maksadı: 

- Ben, kabinenin teşkilini amali 
milliyeye hizmet edecek zevata tek
lü ettim. Fakat onlar, kabul etme
diler. Ben ne yapayım? .. 

Diyebilmekten ibaretti. 
Bu keşmekeş esna.~ında. sabık na

zırlardan bazıları da parlak birer ha 
yale kapıhvermişlcrdi. Bunlar. sa
ray ile Itilaf Devletleri mümessilleri 
arasında bez çözmekteler; sadaret 
mevkiine geçmek i-;in İngiliz ve 
Fransız sefirlerine müracaat etmek
telerdi. 

Anadoludan yağan telgrafların 
tam bir fırtına teşkil ettiği gece; 
Padişah Vahdettin, Tevfik Paşaya 
haber göndermiş: saraya getirtmiş ; 

vaziyeti yarım saat kadar miizakere 
etmişti ... Fakat Tevfik Paşa, Vah
dettinin teklü ettiği şekildeki vazi
feye, mukabil tekliflere girişmiş: 

Vahdettinin bunları kabul etmemesi 
Uzcrine özür dilemiş, sadareti ka
bul etmemişti. 

Tevfik Paşa huzurdan çıkar çık

maz, bu sefer de Vahdettin derhal 
Damat Ferit Paşayı saraya celbet -
mişti. Padişah ile damadın başbaşa 
vererek uzun uzun dertleşmeleri, 

tam beş buçuk saat devam eylemiş
ti. Buna rağmen yine hiçbir karar 
verilememişti. 

Ertesi gün, cuma idi. Havanın 

soğuk olmasına rağmen, bütün mu
halefet rüesası, Damat Ferit Paşa
nın Baltalimanmdaki sarayında iç
tima etmişlerdi. Buradaki müzake
re de akşama kadar devam etmiş; 
yine bir netice verilememişti. 

(Arkası var) 

( 1) Buradaki (İttihat • Terakki) den 
ve kendisini cizliycn kuvvetten maksat, 
(Teekilatı Milliye) dir. 

Cild Güzelliği 

VENUS PUDRASI 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 
VENUS KREM! : 
lle beslenen bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğidir. 
VENUS RUJU: 
Kullanan bir dudakdan çıkan her 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı 
olur. 
VENUS RIMELI 
ile tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda: tanınmış Karlman N. 
Tarika, Şark MePkez Itriyat ve tu-

hafiye mağazalarında satılır. 
Deposu : EVLIYA ZADE NURED
DIN EREN, lırtanbul - Bahçekapı. 
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Okuyucu 
Mektupları 
Babasını arıyor 

Samatyada Sulumanastırda Mek
tep sokağında 27 numarada Oahi 
yazıyor: 

"- Muşluyan Ohanesin adresini 
üç senedenberi bilmiyorum. Kızı 

Armenoyi yanımdadır. Ohanesin ad 
resini bilenler varsa, bildirsinler." 

Cevaplarımız 

• lzmirde Birincibeyler sokağın -
da 63 numaralı evde İsmete: 
"- Devlet dairelerine gönderdi -

ğiniz mektuplar taahhütlü olmadık
ça yapılan iddialar muteber sayıla
maz. Mektubu alan makamın imza
sını taşıyan resmi bir vesika eliniz
de mevcutsa tekrar başmüdürlüğe 
müracaat ediniz. Herhangi bir mü
vezziin mektubunuzu imha ettiğini 
ispat etmeniz, tah!dkatın açılması 

için şarttır. İddialarınızı tevsik e- I 
den delil ve vesikalarmız varsa da
ha yüksek makamlara da baş vura
bilirsiniz." 

• Kandilli Lisesindeki okuyucu -
larımıza: 

"- Saydığınız mahzurları do~
ran sebeplerin başında bolluk geli
yor. Maamafih, arzu ettiğiniz şekil
de çıkanları da yok değildir. Mek -
tubunuzda yazdığınız isimlerle inti
şar eden mecmualar, beklenilen kali
tede hazırlananlardır kanaatinde -
yiz." 

TAN 
\bone ve ilan şartları: 

Türkıye ic;in Dışarı ıçı ı 

Lira K Lira K 
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ı so ı• -
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MEML1!KET MA NZARALARINDAN: Ante bin umumi görünüşü 

j ......_ _M_E_M_L_E_K_E_T_T_E _'_' T_A_N_,,_I 
Birecikte çok kıymetli 

bir mozaik bulundu 
Birecik, (Tan) - Bireciğin şarkında ve yarım saat U?.ağında, Urfa

Birecek yolu üzerindeki açık su mevkiinde arkeolojik kıymeti yüksek bir 
mozayik bulunmuştur. Mozayiğin eski bir saray zeminine ait olması muh
temeldir.San 'at bakımından değeri.fa zladır.Mozayik,çimento üzerine renk 
li taşlarla örülmüştür. Mozayiğin 3 metro murabbaı kadar olan sahası 

açılmıştır. Bu kısımda el ele rakseden üç çıplak kadın resmi vardır. 

Birecik, meşhur yedi katlı kalesile Etilere kadar uzanan bir tarihe sa
hiptir. Kasaba, kalenin haklın bulunduğu bir çukurda toplu bir §ekilde ku
rulmuştur. Mozayik, 10 santim gibi az bir derinlikte bulunmuştur. Mozar 
yiğin orada yaşıyan bir hükümdarm yazlık sarayına ait olduğu anlaşıl

maktadır. Bu değerli eserin arkeoloğlar tarafından bozulmadan meydana 
çıkarılarak etüt edilmesi tarihi tetkik bakımından faydalı olacaktır. 

.Siirt belediyesinin 
5 ydhk programı 

Siirt, (Tan) - Uray, beş yıll 
bir çal~ma programı hazırlamı§t 
Program, ~ehirin güzelle~ 
sağlık durumuna uygun bir 
getirilmesine yarıyan kayıtlar"la 
~udur. Bu programa göre, §61' • 
ıçtttdc bulunan tıe temizlik, ~ğl 
bakınurnfon zararlı olan tabak1uın 
lerin iki yu ~nde kaldırılm.CJM 
bul edilmi§tir. Taou1cJı.anclerin 

dırılma"1M ~lanmı.1tır. Şehir 
büyiik, geniş caddeler açiliicak, dlJ( 

geç;lmez sokaklar imk4n ni8betifıt1ı 
düzene sokulacaktır. Belediye fi' 

Belediye meclisi içtima/arı bitti ~~~~~:ıv~~~tir~ ça~U:::~ l Balıkesir, (Tan) - Yeni yıl bütçesini belediye Meclisi 130 bin lira ber- likler ya~lmaktadır: .satıcılar .~ 
kiterek onaylamış ve toplantılarına sonuç vermiştir. nıparına gore yerleşt~r~lecek tıe diÜ" 

1700 900 

nan tçin tlancıtık Şirketlenm
nüracaat edilmelidir. 

KUçOk llA.nlar doğrudaD doğ 

'"Uya idaremizce alma bilir. 
Küçük illinlarm 5 satırlığı bır 

jefalık 30 kuruştur. 5 satırdaı 
fazlası için satır başına 5 kuru~ 
alınır Bir defa<Jao fazla için ye 
l<findan % 10 kurue indirilir. 

ADEMi 
iKTiDARA 

! Bu yıl bütçesinde şarbay muavinliği ihdas edilmiş ve bazı memuriyet- k<in!ar her satıcının t._.<tıne ya:ı~ 
ler de lağvedilmiştir. Bu yıl mesaisi geniş tutulmuştur. Şehre su isa- ş__ekilde . yaptınlacak~ır. Şehı~de lD' 
lesi, Hal i~ esbaba ·~aatı, Atati.irk par:kının ikinci .kıaım tn,aatı, Y'fm teataatı uilah. .edil.nuJktedu-. 1 
kaldırım inşaatı gibi esaslı ve mühim işler yapılacaktır. bır çocuk bah.ç~me apor me 

1 -- viicuda getirilmek üzeredir. 

Antep le Pazarcık arasında yeni Hendek köylerine 
bir şoşaya ihtiyaç var! Elektrik verilecek 

Izmit, (Tan) - Hendek beledtf 
meclisi, Hendek kasabası ile köyler· 
den bir kısmının elektrikle tenviriJS' 
karar vermiştir. Hendeğe 8 kiloıııei' 
re uzaklıkta bulunan Haraklı şelilt' 
. sinin yalnız Hendeği değil, HaraıcJlo 
Çanğıkuru, Camili, Sarıyer, suıef 
maniye, Çakallar, İkramiye, Teker' 
lek ve Şeyh köylerinin de eleırt.ri' 
ten faydalanacağı öğrenilmiş ve te' 

Narlı istasyonu 
Antep, (Tan) - Şehre 48 kilo- lan Pazarcık istasyonu, pompasız bir 

metre mesafede bulunan Narlı is - su mahzenine sahiptir. Gazianteple 
tasyonu, muntazam bir şose uğra- Pazarcık arasında muntazam bir şo
ğmdadır. İstasyonda henüz rampa se olmadığı için nakil işleri müşkü -
yoktur. Tahmil ve tahliyede zahmet !atla yürümektedir. 
çekilmektedir. Bu işlek istasyonun Malatya hattı üzerinde işlek bir 
en mühim ihtiyaçlarından biri de o- istasyon olan Haydarlı da sade yağ, 
teldir. fıstık, kuru üzüm ve çilek ihraç e -
Pazarcığa yanın saat uzaklıkta o- der. 

Sirin bir kasaba 
Mapavri yakında 
kaza merkezi oluyor 

Mapavri, (Tan) - Karadeniz kı
yısında yeşil tepeler üstünde, porta
kal ve mandarin ağaçları arasında 
yurduumzun §İrin bir kasabasıdır. 

Havası güzel, suyu temiz ve toprağı 
münbittir. Kasabanın toprağından 
layıkiyle istifade olunması için tet
kikler yaptırılmış ve bu incelemeler 
nihayet bulmuştur. Alman tedbirler 
kasabanın iktısadt yaşayışını tan • 
zim edecek mahiyettedir. Geçen sene 
inşaatı tamamlanan hükumet kona
ğı ve mektepler, Mapavriye, modern 

Sehir bütçesi 
Aydın ıar kurulunun 

son toplantısı 
Aydın, (Tan) - Aydın şarkurulu 

evvelki gün Nisan devresi son top -
lantısını yaparak 936 finansal yılı 
şar bütçesini çıkarmıştır. Bütçe 113 
bin 700 liradır. Masraf bölümünde, 
belediyeler ve emlak bankaları borç
lan için 25 bin, su tesisatına 20 bin, 
yedek elektrik motörü için 4600, ye
niden tesis edilecek elektrik hatları 
için 7000, muhtelü uray hizmetleri
ne 10 bin halkevi ve hayır kunımla
nna 2500 ve Türkspor kurumuna da 
700 lira ayrılmıştır. 

şebbüsata başlanmıştır. 

Küçük Haberler ) 
• Aydın, (Tan) - D içinde ıııU' 

takil bir dutluk olmamakla beratı" 
müteferrik, saçılmış dut ağaç!~ 
fazla.dir. Bu itibarla, ipek koza~ r 
ilerlemiştir. Ziraat dairesi, fakit j d 
teklilere 30 kutu cins Bursa tob~f 
dağıtmı~ır. Dutçuluk ve ipekçillfr 
inkipfı için dut fidanlığı yapıl~~ 
tır. lsteklilere fidan dağıtılacP .. ııl' 

• Bafra, (Tan) - Samsundan. ı' 
maç yapmak Uzere ilçemize ~il' 
Demirspor Klübü Gençlerbirligl , 
kımile bugün spor alanında k~~ 
laşmıt ve 1 - O ma.ğlfıp olarak • 
etmiştir. 

• Balıkesir, (Tanr - Diınise (t 
len Ekonomi Bakanlığı ispekt~~, 
rinden Bahir Kocabay, eczahaD ıı' 
rin ölçülerini muayene ettikten ~ 
diğer incelemelerde de bulUJl ~~· 
dün Izmire gitmiştir. Birkaç ~ 
denberi İç İşleri Bakanlığı is~;-.... il' 
!erinden Hikmet ve Hayri de jJW" 

de bulunmaktadırlar. gtl 
• Bafra, (Tan) - Soyadı ~ e • 

nunun tayin ettiği müddetin bıt~ ı.r 
sine az kaldığından nüfus daire'~ 
diham karşısında kalmıştır. nç ~( 
deki diğer dairelerden seçileıl ıf ~ 
murlar hergiln saat 17 den ~,:~ 
kadar nüf\18 işlerinde çalıştırıl 
tadırlar. ~/ 

• İzmit, (Tan) - İdarel Jıtl~ ~" 
birliği, Izmit - Derbent şoses trl '" 
KaramUl'8el - Yalova şoseJirıi!Jli t 
pılması için bUtçesinden tah9 0~ ıı' 
~ ve civar köy halkınlll ~ 
yatını yıllardanberl gliçteştire:'e 
önemli yolların yapılmasına ~ 

başlanmıştır. "'1~~ 

Tafaillt: Galata P.K.12M Hormobln 
3336 

bir çehre vermektedir. Yakında bir 
de halkevi kurulacaktır. Nahiye, sa
hile muvazi bir 'tadde ile Rizeye bağ
lı ise de şehre gidip gelen köylüler 

mesafenin uzunluğundan şikayet et
mektedirler. Mapavrinin kaza haline 
sokulması hakkındaki vait, lialkın 
beklediği en mühim bir dilektir. 

• Çanakkale, (Tan) - 1'-1 
mektupçuluğuna tayin ediletl 
gelmiş ve İ§e ba§lamr§trr. 
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Yazan: B . G. Wells - 18 - Çeviren: Nuri Mahmut 

Derebeyinin metresinin gözünden düşmek "Birşehir" 
halkından herhangi biri için büyük felaket demekti 
Kara tahtanın üzerinde beyaz ı . 

harfler belirmeğe başladı. 

Milli BUdiriğ 

1970 Mayıs 

ılastalığm önü alındı 

Onderimizin bütün dolaşanların 
6ldürülmesi emri üzerine "dokuj
tna hastal1ğı" nihayete ermiştir. iki 
<ıydanberi hiçbir hastalık vak'ası 
kaydedilmiş değildir. Onder dağZı
Zara karşı taarru.za geçmeğe hazır
lcınıyor. Yakın vakitte galebe ve 
e:ulhe erişeceğiz! 

Yazıcı tabancasını sağ eline aldı. 
Çanı tekrar çaldı. Onder otomobili 
g?cırdatarak indi. Yazının altına 
Strong imzasını attı ve tekrar oto
lllobile binerek: 

- Hangara, dedi._ 
Yüzü büyük bir itina ile boyan

b:uş, saçlar kıvrılmış, yirmi sekiz 
1aşlarm.da kadar güzelce bir kadın, 
beraberinde iki hizmetçisi olduğu 
halde sebzeci ve kasapların önünden 
acele acele geçti. Meydana en ya
kın köşede camekanında kumaşlar, 
elbiseler, boncuklar teşhir edilen 
bir dükki.na daldı. Gözde rörü.nen 
erkek ve kadınlara nisbeten bu ka
Wn çok daha iyi giyinmi,ti. Elbise
Bi daha temiz ve yamasl7 iuı • .K:u
lakla.nndan sarkan bilyük küpeler, 
boynunda beline klldar uzanan par
lak zincir servet sahibi olduğuna 
işaretti. Fakat bilhassa o azametli 
yürüyn.b., sert nazarları ve bilezik
lerini nazarı dikkati celbetmek için 
~ıkrrdatışı onun yeni nüfuz sahiple
rinden biri olduğuna hiç şüphe bı
ra.krnıyord u. 

Dtikkina girer girmez bağırdı: 
- Vadski, Vadski neredesin? 
Vadski o sabah yaptığı hafriyat 

Birisi gazet e vazifesini gören tahtanın üzerine o günün tebliğini yazıyordu 

Strong de Roksananın kaprislerinin -Hizmetçi başını eğdi. Hanımı-
e.siri idi.. nın her sözüne "peki" demeye alıştı-

Rokaano tahta tezgaha bir tek- ğı için elan sağdı! 
me kondurara.k ve tezgahın Valski Kadın devam etti: 
n1n Uettlne yıkılmasına kulak asmı - Evet, insan böyle bir muamele-
yn.:rah: 1.1agırnı~ı.. locuıılAdı. ye maruz kalacaksa Strongun sev -

- Sende güzel çiçekli bir kumaş gilisi olmak neye yarar? Neye ya -
varmış! Yeni öğrendim! Hani nere- rar? 
de! Benden sakladın ha.! Benden Vadski ricaya başladı. Boksana 
saklayıp senin o kadına vermişsin, cevab vermeye bile tenezzül etmiye
o kadın yeni bir elbise yapmış. Ye- rek: 
ni bir elbise işitiyormusun? - Haydi, gidelim, Strongu bula-

Vadskinin yüzU sap san olmuştu. lmı. Bana itaatsizlik etmenin ne de· 
Roksananm sözünü kesmeğe cesa me kolduğunu ona öğretsin. Benden 
ret edemiyerek elleri, kolları, omuz- kumaş saklamak ha! 
lan ile ~aretler yaparak doğru olma Dükkandan çıktılar. Merkez mey
dığını ifadeye ~alışıyordu. Kadın su- dana doğru yürümeye başladılar. I -
sar susmaz papaza günah anlatan lan direğinin etrafına bir kalabalık 
bir sesle: toplanmış heyecanla bir lafını diğe -

- Ooh Madam, dedi, size o kuma 
şı göstermiştim ! 

rine karıştırarak bir şeyler söyliyen 
bir adamı dinliyordu: 

Adam: 
- Kendi gözlerimle gördüm. Ye -

Necaşinin tayyarecisi 

• 

Halk Partisi ve devlet 

Döndü dol_astı yine Teşkilatı Esasiyede yenı 

Fransaya geldi ve muhim değişiklikler 
Versay, 10. (A.A.) - Necaşinin 

eski hava müşaviri olan tayyareci 
Drouillet, gayri kanuni ithalat yü
zünden müsadere edilmiş olan bir 
tayyare ile Fransızların gözleri ö
nünde havalanmağa muvafı~ık ol
muş idi. Şimdi kendisi Tuluz'a uğra 
dıktan sonra Villacoublay'e vasıl ol
muştur. 

Drouillet, müsadere edilmiş eşyayı 
çaldığından dolayi hakkında tevkif 
müzakeresi istar etmiş olan Ver
say adliyesine teslim edilmiştir. 

Bir çok emniyet müfettişleri 
Drouillet'nin tayyare meydanına gel
mesını bekliyorlardı. Tayyarede 
Drouillet'nin avukatı ile Romada tay 
yarciye iltihak etmiş olan bir gaze
teci de bulunuyordu. 

Tayyare, karaya iner inmez ve tay 
yareci dışarı çıkar çıkmaz komiser 
kendisine hakkında bir tevkif mü
zakeresi mevcut olduğunu söylemek 
istemiştir. Bunun üzerine Drouillet 
nin avukatı tayyareden inmiş ve 
şiddetle protestoda bulunmuştur. 
Tayyareci ise hemen mikrofona koş
muştur. Mümaileyh, iki jandarma re
fakatinde Versay adliye dairesine 
gitmeden evvel bir kaç kelime söyle
meğe muvaffak olmuştur. 

Tayyareci se rbest bırakıldı 
Versay, 10. (A.A.) Istintak haki

mi, tayayreci Drouillet'yi serbest 
bırakmıştır. 

Prens Pol'le Benesin 

Bükreşe CJİdecekleri 

teyit ediliyor 
\ 

Belgrat, 10 (A.A.) - Titülesko. 
Yugoslavya naibi Prens Paul ile Çe -
koslovakya reisicümhuru Bencşin Ro 
manya kralı Karolun davetini kabul 
etmiş olduklannr ve yakında Bükre
şe gideceklerini teyit etmektedirler. 

Titülesko, trenle Cenevreye hare
ket etmeden evvel, gazetecilere beya 
natta bulunarak Balkan antantı ile 
küçük antant konferanslarının elde et 
miş oldukları neticelerinin memnuni
yete şayan olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Cümhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devlet

çilik, laiklik, inkllapçllık, devletin vasıflarıdır 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

söylediğini telefon haberi olarak yaz çeşitli ve önemli iç ve dış meseleleri, 
mıştık. Recep Pekerin bu dersinin tıpkı bir siyasal partinin meclis gru
mühim parçalarını aşağı aynen ko- pundan başka bir şey olmayan Mü
yuyoruz: dafaai Hukuk grupunda gizli olarak 

Recep Peker, inkılap dersinde Cü- konuşulmuş ve siyasal partinin faa
muriyet Halk Partisinin ne gibi şart liyeti bu şekilde tebarüz ve devam 
lar içinde, nasıl doğ·duğunu, Partinin etmişti. 9 Eylfılde düşmanlar denize 
ana prensiplerinin nasıl açılıp geniş döküldü. 
lediğini anlattı. Recep ~eker, Lozan- Barış konuşmaları devam ederken 
la yeni bir devletin kuruluşuna esas Atatürk, Müdafaai Hukuku siyasal 
olan hükümleri eline almış olan bir bir parti yapacağım ilan etti, bunu 
milletin yepyeni ve ileri bir devlet kurmadan millet ölçüsünde bir bil -
kurmasındaki amilin, Cümhuriyet yük anket açtı, cevaplar gele dursun 
Halk Partisi olduğunu anlattı. Os- yurdun içinde halkla temas etti, u -
manlı idaresindeki particiliği çok zun münakaşalar yaptı ve partisi
canlı ve açık bir tablo ile çizdikten nin Halk Partisi ve kurulacak par
ve o zamanki particiliğin noksan va- tinin bütün halkın arzularının mu
sıflarını tebarüz ettirdikten sonra; hassalası olacağını bildirdi, daha ku 
yeni devlete ulusal, soysal, siyasal, ruluş esaslan üzerindeyken partinin 
ekonomik esaslarını veren Cümuri- halkçılık ana vasfı da böylece tesbit 
yet Halk Partisinin ana vasıflarını edilmiş bulunuyordu. 9 Eylül 923 de 
gösterdi ve bunların hadiseler ve i· Cümuriyet Halk Partisi meclis gru
caplar içinde doğup gelişmesini göz pu, partinin nizamnamesini kabul 
önüne koydu. Hakiki bir siyasal par etti; parti nizamnamesinin başına 
tinin programı bir masa başında o- gelen maddelerde, Türkiyenin asri 
turulup yazmakla meydana konamı bir devlet kuracağı, devlet idaresin
yacağmı, onun tarihle, milli hadise- l de, semavi, dini kanunlardan tama
lerle. devrin icaplariyle milli ihtiyaç men uzaklaşılacağı, hiç bir aileye im 
tarla ve ilerinin isteklerile mukayyet tiyaz tanmııyacağı açıkça yazılmak· 
olduğunu izah etti. la, ulusçuluk, cümuriyetçilik, halkçı-

Cümuriyet Halk Partisinin ergin- ırktan sonra, adı söylenmeden inkı
lik savaşının tozu toprağı içinde yuğ lapçıhk ve laiklik vasıfları da tesbit 
rulmuş olan Müdafaai Hukuk örgü- edilmiş bulunuyordu. 
tünün temeltaşı olduğunu söyle~i: Bu suretle, 923 de yeni TUrkiye, 
Partimizin ana vasıflarım bu hakıkı bir elinde istiklalinin beratı dış mu
kuruluş gününden beri aramak ge- kavele öbür elinde iç savaslarda ' . ' rektiğini, böylece belirttikten sonra kendini yaratma ve yapmakta yol 

tıeticeıd yıkık binaların altında kal
ın~ sandıklarda bulduğu eşyayı 
tafızim etmekle meşguldü.. Sanayi •e ticaret tamamile ortadan kalk
tnış olduğu için "Bir - şehrin" mah
dut nutu11u giyecek ihtiyacını harp
ten evvel imal eduip yıkıklık altında 
kalmış mallan kazrp ~ıkarmak ve 
tekrar kullanmak suretile gideri • 
) ordu. 

Roksana sesini daha yükselterek 
- Valski üstüne bir de yalan mı 

söylUyorsun ? Bu her zaman yaptı
ğın bir şey. Benden saklıyorsun. 
Güzel kumaşlan bana vermiyorsun! 

min ederim ki gördüm. Filistine lngiliz askel"i geldi 
Halk gülmiye başladı. Biri atıldı: 

23 Temmuz 919 da toplanan Erzu- gösterecek bir nizamname: Cümuri
ru_m, kong:esinin şark illerimizdeki yet Halk Partisi nizamnamesi. bliyük 
~~!ı .va~hgt korumak kararını ver- yarına adımını atıyordu. Saltanatın 
d~gını, bır buç.u~ a_y sonra toplanan yıkılmasına rağmen gene o günün 
Sıvas kongresının ıse Erzurum kon- icabı olarak hilafet bırakılmıstr. Her 
gresinin takip ettiği yolda ve fakat hanedan gibi tacından ve tahtından 
büt~~n .yurda ı;ıa~il m~lli bU: ~urtulu- başka hiç bir şey düşünmeyen, hila
ş~ Mısakr mi.~h v.esikası ıçınde ~e.s feti bir gün saltanata çevirip taç ve 
bıt etmekle, Cümurıyet Halk Partısı- tahtı ile milletin başına çökmek icin 
nin anası olan Müdafaai Hu:~rnkun bütün yurd menfaatlerini ayak altr
kendi öz hü~iyetini istiklal ve _ulus- na koymaya. daha halifeliğinin ilk 
çuluk vasfı ıle ortaya koydugunu, gününde, bu sakim arzuları belirt
~illi~etçilik vasf:nın pa.:tinin. tı:me- rnekten çekinmeyen halifeyi. parti 
lıne il~ t~ş oldugunu soylemıştır.. grupu bütün hanedan ailesile birlik-

Dersı dınleycn arkadıtşım:zm _ dı - te, memleket smırları dışına atmaya 
ğer an~ va~~~~rın ~asıl dogdugun.u karar verdi. 924 martında Şeriye ve 
ve genışledıgını belirten kısma daır Evkaf vekaletlerinin iJgası, tedrisa
hülasasmı koyuyoruz: tm birleştirilmesi ve 18.ikleştirilmesi 

Vadski bu hafriyatı kendine j.ş 
edlnmif ve bulduğu eşyayı toplıya
rak bir dükkln. açmıştı. Bilhassa 
kadınlara süs ~yası bulmaktaki 
tna.haretı yüzünden Valdski tema
)thı etmişti. Derebeyi Strongun 
tnetresi Roksana da. onu bugün bu
llun için ziyaret ediyordu. 

- Valdski, V aldski ... 
O bu ~ank, hirÇm sesi çok lşit

l!ft için pek iyi tanırdı. 
Tahta tezgihm arkasından fırladL 

terlere kadar iğilerek: 
- Buyrun. Emrinize ama.deyim. 
l>ecli. Derebeyinin metresinin gö -
~ dtişmek "Bir - şehir., de her
~ bir k:imse için mucibi felaket
~. Balk baSil Strongun esiri ise 

Vadski mütevaziya.ne: 
- ·Fakat Madam. Siz ben öyle 

hafif şeylerden hoşla.ıımaın demişti
niz. 

- Ne. Aylardan beri öyle bir şey 
arıyordum. Pamuktan üstünde çiçek 
ler olan yazlık bir kumaş. 

- Fakat, Madam!. .. 
Roksa.na. elini beline dayadı, bu 

jesti Strongdan öğrenmişti başını 

kaldırdı ve şahadet parmağı ile işa
ret ederek: 

- Demek buna cesaret ettin, 
ha?! 
"Bir ~hir" de beni hiç nüfussuz 
zannettin ha ! 

Diye tehdit etti, ve sonra hizmet
çisine dönerek sordu; 

- Çiçekli ince bir şey istediğimi 
hatırlayormusun? 

- Evvela içtin sonra gördün, de
ğil mi? 

Adam ciddiyetle; 
- Dk evvela bir ses işittim. Ba

şımı kaldırdım, yukarılara baktım, 
ve ova da semada, tepelerin üstünde 
idi. 

Eli ile garbe işaret etti. 
Bu arada Roksana yaklaşmıştı. A 

çılan halkın ortasında ilerliyerek 
sordu: 

- Ne gördün? 
Adam: 
- Bir tayyare. Şafak sökerken 

karşıki tepelerin üstünde uçuyordu. 
Kadın güldü. Sağa dönerek dikle

~n nöbetçiye bağırdı : 
- Strongun nerede olduğunu bili

yor musunuz? 
Nöbetçi: 

(Arkası var) 

Kudüs, 10 (A.A.) - Vaziyette sa
lah hasıl olmuştur. Dün bazı hadise
ler vukua gelmiş ise de ehemmiyetsiz 
dir. 

Dün Mısırdan buraya iki İngiliz a
layı gelmiştir. 

KaMIJapon kaymakamı 
idama·mahkilm oldu 

Tokyo, 10 (A.A.) - Harbiye ba -
kanlığı, geçen ağustosta askeri işler 
şubesi direktörü general Nagatayı öl 
düren kaymakam Aizava'nm divanı
harpçe ölüme mahkum edildiğini bil
dirmektedir. 

Leh kilisesindeki ayin 
Geçenlerde ölen Leh milli kahra

manı Mareşal Pilsudski'nin istiraha
ti ruhu için dün Dumpulski kilisesin
de bir ayini ruhani yapılmıştır. 
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.23 Nisan_9_20 de Ankarada .Bü~k kanunu Parti grupunda kararla tırıl 
Millet Meclısı açılmıştır. Meclıs, mıl- dı ş 
letin mukadderatına filen el koymak · 
milletin bizzat kendini idare etme- 927 birinci teşrininde toplanan 
sini açıkça ilan etmek ve milletin kongre, Sıvas kongresini birinci kon 
bizzat kendi varlrğma dayanması gre sayarak ikinci kongre adı ile, çe
prensipini yaymaktan başka da Mil- şitli ve derin çalışmaları, umumi re
let Meclisi Reisini o zamanki ulusal islik beyannamesile eserini verdi; 
devletin reisi olarak tanımıştır. Bu beş ana vasıf böylece tesbit edildi. 
suretle cümuriyetçilik ana vasfı da 
telaffuz edilmeden ortaya konmuş, Bu kongrenin büyük neticesi olarak 
hayata çıkmış bulunuyordu. Ders, 5 nisan 928 de teşkilatı esasiye kanu 
bütün milleti yurddan dış düşman· nundaki dine ait kayıtlar kaldırıldı. 
lan kovmak hedefine sevk için iç 5 Mayıs 931 de toplanan ilçüncü bü
meseleleri, esaslarını koymakla be- yUk kongre altı ana vasfı sıraladi; 
rRber isimlendirmeyen yüksek basi- devletçilik, ana vasıfla.rımızm biri o
reti kaydetti. 

23 Nisan 920 den 9 Eylül 922 ye luyor ve bu suretle altı ok remzi can 
kadar, yurdun kurtuluş davasının lanmış ve t<..mamlanmış oluyordu. 

Resimli romanı 

Partinin dördüncü büyük kongresi, 
bu altı ana vasfı, cümuriyetin devlet 
olarak vasıfları diye kabul etti. Cü
muriyet alk Partisinin ana vasıf
lan artık ' .r siyasal partinin dı~ üa
de.si değil, Türkiye cümuriyetinin ka 
nuni şekilde ifadesidir; Kamutayın 

önümüzdeki çalışma yılında bu vasıf 
lann "teşkilatı esasiye kanununda 
devletin vasfı olarak tasrihi mukar
rerdir; işte ders, yeni Türkiyenin 
kunıluşunda da Cümuriyet Halk Par 
tisinin amil olmuş, ruh olmuş oldu
ğunu, tam bir devrimci görUş ve gös 
terişi ile gözönUne bu suretle koy • 
muş oldu. 

Tayyare ihtifali 
15 Mayısta yapılacak olan tayya

re ihtifali için, bugün saat 16,30 da 
Tayyare Cemiyetinde bir toplantı ya 
pılacaktır. Bu içtimada ihtifalin son 
şekli teebit edilecek, İstanbul ku
mandanlığı, Halkevleri, Milli Türk 
Talebe Birliği namına birer murah· 
hasla İstanbul Kültür direktörü ve 
Tayyare Cemiyeti Reisi bulunacak
lardır . 

Tayyare piyangosu 
çekiliyor 

Yirmi birinci tertip tayyare piyan
gosunun birinci keşidesi bugün saat 
13 te Tepebaşrnda Asri sinema bina
sında yapılacaktır. Bu keşidenin ea 
büyük ikram.ivesi 25.0000 liradır. 
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Akdenizde İngiliz İtalyan filoları 

ussolini lngiltere ile harbı 

MEMLEKET MEKTUPLAR! • 

SAGLIK 
öGOTLERJ 

Ereğli dokuma fabrika
sında bir tetkik gezintisi 

göze almış CJÖrünüyor ! Acele zayıflamak ·~·" 
Sayın okuyucularımızdan biri, bo

yunun ölçüsüyle ağırlığı arasında 1 

on beş sayı fark bulunduğundan, a
cele zayıflamak için bir usul soru
yor. 

Ereğli fabrikası, bu sene Eyh'.il 

sonlarına doğru faaliyete geçecektir 

Bir İngiliz muharririne göre ltalganların gayesi 
Akdenizin cenuhişarkf kısmına h<ikimolmaktzr 

Şişmanlık ve zayıflık biraz da :.:en 
ginlik ve züğürtlük gibi olduğun -
dan, birinden ötekine geçmek, en çok 
defa, yavaş yavaş olur. Bunu zayıf
lamak veya şişmanlamak istiyenler 
de bildikleri için hemen hepsi sabre
derler. Hele şişmanlar, birçok i~le
rinde olduğu gibi, zayıflamakta da 
acele etmezler. Bu sayın okt•yucu -
muz umumi kaideye bir istisna teş
kil ediyor demek, çabucak züğürtle
mek istiyen milyonerler gibi. 

Bugün Avrupa muvazenesini teh-ı 
dit eden iki mıntaka vardır. Bu mın
takalardan biri karada, diğeri de
nizdedir. llkinin nerede olduğunu 

hepimiz pek ali biliyoruz. Ren hav
zasında. Diğerini kestirınek güçtür. 
Biz söy!iyelim. Bu denizdedir. Afri
ka ile Asya sahilleri arasındaki 
mmtakadadır. Bilhassa Habeşista -
nın istilasından, ve Italyanların bu
rada bir galebe tatmasından sonra 
bu hat büyük bir ehemmiyet ka
zanmıştır. Çünkü artık Mussolini 
bundan sonraki harbin Akdenizde 
olacağını söylemektedir. n Duce bu
nu açıkça söylemiyor: 

- Ne zaman ve ne vakit harbin 
başlıyacağı belli değil, fakat mu
kadderat çemberi hızlı dönıneğe 
başladı, diyor. 

Fakat doğrusunu isterseni7 sayın 
okuyucumuz şişmanlık bakımından 
pek de milyoner sayılmaz. Çünkü bo- ı 
yun bir metrodan yukarı santimet- ( 
rosuna göre kilo ağırlığı vasati bir 1 
hesaptır. Şişmanların pek çok defa 
omuzları geniş olur. Oyle olunca da 
vasati hesaptan on kilo fazla ağırlık 

Bütün tesisatı tamamlanmak üzere bulunan fabrikanın içerden görünüşü 

Bu sözlerle beraber Italyanın as
keri hazırlığını nazara alırsak har
bin nerede olacağını kestirmek güç 
olmıyacaktır. 

ltalya Hava Bakanlığı Müşaviri 

General Valle, ltaıyan Parlamento
suna verdiği beyanatta talyan hava 
kuvvetlerinin Akdenizin dört bir 
köşesine hakim olacak kadar kuv
vetli olduğunu bildirdi. Hava filosu
nu asrileştirmek işi büyük bir sür
atle devam ediyormuş. Avcı tay
yareleri hep yenilenmiş. Mayıs so
nunda ise bomba tayyarelerinin ye
nilendirilmesi ikmal edilmiş olacak
mış. Bu inşaat tamamlandıktan 

sonra ltalyan tayyareleri Akdenizin 
herhangi bir bucağına bir buçuk ton 
ağırlığında patlayıcı madde atmak 
kabiliyetini istihsal etmiş olacaklar
mış. 

Deniz Bakanlığı Müşaviri mira! 
Cavagnari ise ltalyan donanmasının 
kuvvetli düşmanlar nazara alınarak 
takviye lüzumuna işaret etmiştir. 

Donanma şimdilik herhangi bir ih
timali karşılıyaoilecek vaziyette o
labilmekle beraber yeni inşaat faa
liyetle devam etmekte imiş. Gerek 
ltalya, gerekse sömürgelerinin sahil 
müdafaa tertibatı temin edilmekte 
ve yakın zamanda bütün mübrem 
ihtiyaçları karşılıyabilecek miktar -
da petrol bulunacakmış. Akdenizde 
hali hazırdaki durum devam ettiği 
takdirde ltalya hiçbir devletle deniz 
silahlarını tahdit paktı imzalaınıya
cakmış ... 

Mussoliniye gelince bu hususlarda 
o da lazımgelen tedbirleri almıştır. 
Devletin muvafık gördüğü askerler 
için hava hizmetini mecburi kılmış
tır. Bütün milletin harpçi tek bir 
blok haline gelmesi lüzumunu ıııüte
addit defalar tekrarlamıştır. Ayni 
zamanda bütün mühim sanayii harp 
için seferber etmektedir. "Bütün bu 
sanayiin ferdi müstehlik için çalış
mağa vakit bulamıyacağı bir devre 
doğru gidiyoruz. Tamamile devletin 
silahlı kuvvetleri için çalışmalıdır -
!ar,, demiştir .Fakat her şeyden ev
vel Mussolini düşmanı göstermiştir 
ve her saat ltalyanlara o düşman -
dan nefret etmelerini öğretmektedir. 

Il Duce lngiltere ile harbetmeği 
göze almış görünüyor. Çünkü onun 
gayesi Cenubuşarki Akdenize hakim 
olmak ve bu suretle şark yolunu 
kontrol altına almak. 

1799 senesinde genç Bonaparte 
Ingiltereye vurulacak darbe Mısıra 
vurulınalıdrr dedi. Son harp vasıta
ları tahtelbahirler ve tayyareler sa
yesinde ayni şey bir, bir çeyrek asır 
aonra yapılamaz mı? 

Malta adasındaki tahkimat 

adeta bir kemik hakkı demektir. Geri Adanadan uzaklaşan trenimiz, To 
kalan beş kilo da şişmanlık denecek ros tepelerine sıkışan eteklerde yor
bir şey değildir. Bu kadarına balık gunluk a!İyor. Bu sayede mütemadi 
eti derler. Insan onu yavaş yavaş, tüneller arasında biraz rahat nefes 
bu güzel mevsimde, biraz çokça yü- almak fırsatını yakalayabiliyorduk. 

tarihi delil gösterebilirim. Son on 
senedir Mussolini Fransa aleyhine 
atıp sa vuruyordu. Bütün dünya 
Italyan silahlanmasının Fransaya 
müteveccih olduğu zehabına kapıl -
mıştı. Faşistlerin ilk gayeleri Fran
sız şimali Afrikası olacağı açıktan 

açığa söyleniyordu. Fakat ortada 
fol yok, yumurta yokken Fransa ile 
ltalya anlaşıverdiler. Laval'in bir 
Roma seyahati bu iki !atin devletini 
can ciğer dost yapıverdi. Zavallı Ha
beşistan tarihe karıştı. Mussolini
nin son on senedir Fransa aleyhine 
köpürüşü anlaşıldı ki, lngilterenin 
gözlerini boyamak içinmiş. 

Mussolini lngiltere aleyhine geç
mekte elinde büyük bir koz bulun
duruyor. Italya ile Afrika arasında
ki denize hakim olmak ve Akdenizi 
ikiye bölerek şark yolunu kapat
mak. !ki kıt'a arasındaki bu dar su 
parça•ının tahtelbahirler (bunların 
adedi yakında yüze iblii.ğ edilecek
tir), mayn tarlaları, torpito ve tay
yarelerin birlikte hareketi ile kapa
tılabileceğine ltalyan amiralliği tam 
bir kanaat kesbetmiş bulunuyor. 

Ingiltere mukabil silahlarla (me
sela, tahtelbahirlerin ziyaın in'ikiisı 

gibi yeni bir metotla yerlerinin bu
lunması ile) ltalyanların birçok si
lahlarına karşı gelebilir. Maamafih, 
satıhta hakim olan lngiliz donanma
sı için gerek deniz dibinden, gerek
se havadan birden hücuma uğramak 
'-u suları Inı?ilizlore oek tehlikeli 

kılacaktır. rüyerek, eritebilir de. Sağımızdan, solumuzdan akıp giden 
Malta, Italyanlara gülüyor. Hava Bununla beraber, insanın zayıfla- dereler, arada bir şelaleler teşkil edi-

merkezlerinden sade 70 mil uzakta makta acelesi olmasını da kabul e- yor. Adanada açık bıraktığımız pen
olan Maltayı kolayca tahrip edebile- diyorum. zaten zayıflık modası çık- cereleri, dağa tırmanırken birer bi
ceklerine inanıyorlar. Ayni zaman- tıktan sonra, acele zayıflatmak için rer kapamak mecburiyetini duyuyo
da adada oturan ltalyan halkının bir de ilaç bulunmuştur. Bazılarını ruz. Ne güzel bir yol... Bir saat için
çok büyük faydası olacağını düşü - bir hafta içinde iki üç kilo eritiyor, de iklim tamamen değişmiş, sıcaktan 
nüyorlar. Maamafih Ingilizlcr şim- bir veya bir buçuk ay içersinde de karlı mıntakaya çıkmıştık. Şimdi bil
di Maltadan bütün ltalyanları dışa- büsbütün zayıf _ modaya tam mu-. tün te!'6ler ben;beyaz ... Bun~arın .. ":." 
rı çıkarmağa başlamışlardır. vafık bir incelikte _ bırakıyor. sına gızlenen ıstasyonlar bile uşu-

Mussolini Ingiltere ile çarpışmağı Bu ilacın ne olduğunu tabii söy- müşler. Bu dağlar, biribi_ri ardı sıra 
göze aldığı gibi Fransa ile bir mü- lemiyeceğim. Çünkü onu kullanmak t~m beş ~aat devam ettıkten sonra 
cadeleyi ihtimal dahilinde bulundur- içni hekime muayene olunmak ve bızı Ereglıye ulaştırdı. Konya Ereg
maktadır. Bizerta ve Funistaki ondan bir reçete alınak mutlaka lü- !işi, eskiden c~.ğrafy~~-a oku~uştum. 
Fransız üssübahrilerinin kolayca zumludur. Hekimler de onun ne ol- 1050 metre yukseklıgınde bır kasa
tayyare bombardımanı sayesinde duğunu ne sizden sorar, ne de ben- ba. Ulukışlad~ :z-en~miz aşağı in~i 
müessir olmaktan çıkarılacağı zan- den öğrenir. amma, daha hala soguk var. Ustü
nedilmektedir. Bilhassa Tunusta nacın mahzuarları olmasa, adeta me paltoyu, ayağıma lastikleri ge -
55.000 Fransıza mukabil 100.000 ölçü üzerine dikilmiş güzel bir rob çirdiğim halde el'an üşüyorum. 1s -
Italyanın bulunması ltalyanların gibi , zayıflamağa niyet eden bayan- tasyonun üst tarafında medeniyet 
kalbine su serpmektedir. ların tam istedikleri şey olacak. Ya- abidelerinden biri, Sümer Bank men 

Maamafih ltalyanın bu sulara ha- zık ki bazı mahzurları var. Bir kere sucat fabrikasının bütün binaları 
kim olması ancak bir tehdit mahi- her şi•mana gelir ilaç değil, yalnız sıralanmış, Ereğlinin istikbalini si
yetindc kalır. Çünkli lngi.lte bu·- . t'C'n ıucı: ın Ll;~·n k n i 9 --. s<>rt...ya. koym.u bir vaziyette duru

rası kapandığı takdirde Umit Burnu manlıyanlara mahsus. Oyle şişman- yor. 
tarikile dolaşır ve Şarki Akdeniz ıar da çok defa tasasız olurlar, za- Şehre iner inmez, ilk işim, yakın-
M~sırla .olan irtibatın~. o suretle te- yıflamağı pek de aramazlar. da bacaları tüttürecek 'an bu kom-
mın ettıkten sonra Suveyşı kapata- Daha başka mahzurları arasında binenin iç'~; ::.:irmek oldu. lstasyon
rak Habeşistandaki ltaıyan ordusu- bir de insanın burnunda koku almak dan ~ - sap~ım. Muntazam bir 1-

nu yardımsız bırakabilir. Ayni za- hassasını azaltır. Mesela, insan bu deye iki sıra dizilen memur evlerinin 
manda müfrit sosyalist bir lspanya ilacı kullanırken, esansların kokusu- arasından ·eçerek biiyii' bir binaya 
faşist aleyhtarı olacağı veçhile Gar- nu alamıyor, onları biribirinden a - yaklaştım. Kapu~ıı kolt. \Jantlı bir 
bi Akdenizde de ltalyanın durumu yırt edemiyor. Bu da buçuk bir adam iR· imi sordu ve sonra yanıma 
pek muhkem değildir. Hayır. Bu mahzur mu ? geçerek beraberce içeri girdi. Uzak-
Musso!ini hattı ancak bir tehdit ma- Lokman llEKIM tan parmağı ile bir kalabalığı göste-
hiyetindedir. ltalyanın pazarlık etme rerek "müdürümüz orada,, dedi. 
kabiliyetini arttıracaktır. * Kısaca boylu, ateş gibi bir adam, 

Trabzondan mektup gönderen bir mühendislerin arasında çalışıyordu. 
okuyucu da, başka bir gazetede o - Yanındaki başmühendisi takdim et
kuduğu bir yazı hakkında benden ti: 
bazı şeyler soruyor. Başkasının işi- - ~·""dürümüz Bry Celal. 
ne karışmak gazeteler arasında da Müsaade aldık ve bütün paviyon-
ayıp olur. Onun için sayın okuyucu- !arı yanC'Ilıza verdiği bir rehber ile 
muzun o yazıyı hangi gazetede gör- dolaştık. Arkadaşımız anlatıyor: 
müşse, merak ettiği tafsilatı da ora- - Sağ tarafımızdaki şık bina, ti-
dan sorması daha münasip düşer. yatro ve sinemamız, yakında filmler 

L. H. getirtilerek gösterilmeye başlana

================ cak. Bulunduğumuz meydanın solu 

Sigorta şirketleri için 

mühim hükümler 

futbol ve sağı tenis sahalarile dola
cak. 

Tanzim edilmekte olan bu kısmı 
geçiyoruz. 

- Kapıdan girdiğiniz bina müdi
riyet. Şimdi karşımıza gelen kısım 
da fabrikadır. 

Cebelitarıktaki lngiliz donanması 

öğrendiğimize göre Iktısat Veka
leti Föniks de Viyen Sigorta Şirketi
nin iflasından sonra memleket •':or 
tacılığı hakkında esaslı tedbirler al
maya karar vermiştir. Bundan son
ra, şirkPtlerin mürakabesi şiddetlen
dirilecek, ecnebi sigorta kumpanya
larının ' ' ""<fa topladıkları primleri 
harice r.öndermemeleri kanuni hü -
kümlerle temin edilecektir. Bu arada 
sieorta kanu'lunda ye iden mühim 
bazı değişiklikler •pılması ve kanu 
na mürakabe ve kontrol işlerine ait 
bazı hükümler ilave edilmesi ıuhte
meldir. ?,füesseseler'- · ""1nçolarında 
~österdikl • ; bina -...,,etlerinin bu
günkü piyasa •· aykırı lınamasma. 

milli ad taşıyan sirkctlerin sermaye
sinin de "'i olmasına azami dikkat 
edilecektir. Föniks ve Türkiye Milli 
Sirgorta şirketlerinin muamelelerini 
devretmek yolundaki teşebbüsleri he 
nüz tamamile neticelenmemiştir. Di
ğer sıl!;lam sigorta şirketleri, bu 
müesseslerle anlaşmaktansa sigorta
lılarla uyu~mak fikrindedirler. Her 
iki şirkPtin tasfiyesinden ne netice 
alınacağı şimdiden tayin edilemiye
cektir. 

Büyü: bi. kap·daıı girdik.. Göz 
alabildiğine uzanan bir koridor ve 
bunların iki tarafına dizilmiş bü
yük boşluklarda yüzlerce işçi maki
neleri kurmağa çalışıyorlar. Bura -
dan sonra ve onun gerisinde kalmış 
elektrik santralına girdik. Santra
lın temelleri henüz yeni atılmış. 
Ereglinin aksam ile beraber çıkan 
acı soğuğu da canımızı yakmağa 
başlamıştı. Rehberimden ayrıldım. 
müdiriyet binasının merdivenlerini 
çıkarak Bay Celale veda etmek is
tedim. Kendisini odada uzun bir ma
sanın önünde Malatyaya kurulacak 
dördüncü mensucat fabrikasının 
projesini hazırlamakla meşgul bul
dum. lşini bıraktı ve yorgun! uğumu 
almak üzere kahve ısmarladı. Çalış
maktan gerisindeki şehri bile layikıy 
le gezmemiş bu fen adamı anlatıyor
du: 

feni Nesil Mektebinde müsamere 
Muıısolini adasına çekilmiş, gör

müş geçirmiş, paraya hakim lngil
tereye karşı her halde müttefikleri 
olmasını ister. Bu hususta onun 
müfrit hayali ltalya, Fransa ve Al
manyayı birleşmiş Ingiltereye karşı 
taarruza geçmiş görınektedir. Pu 
taarruz neticesi mahvolan Ingiltere
nin denizler aşırı sömürgeleri üç 
devlet tarafından taksim edilecektir. 
Bu gayenin istihsalinde Fransayı 

kendi noktai nazarına celbetrnek
hususunda ümitsizliğe düşmüş de
.ğildir. Ayni zamanda Hitlere de ne 
tekliflerde bulunduğu belirsizdir. 
Bu hususta Kari Radek'in iddiaları
nı pek boşa atmağa gelmez. Sovyet 
muharriri Almanyanın Rusya aley-
hinde silahlandığını bağıra bağıra temsil edilmiş, milli danslar gösteril-
ııöylemesi göz boyacılıktır diyor. miş ve manzumeler okunmuştur. Bu 

- tkmali yakınlaşmış olan bu fab 
rika iplik ve bez çıkaracaktır. İplik 
kısmı 15 bin iğlik, dokuma kısmı da 
300 tezgahlık olacaktır. Bunlardan 
bPşka bir de boya ve ayırma kısmı 
bulunacak ve boyahanemiz Türkiye
de birinci derecede olacaktır. 

Berlinin nihai hedefi Londradır id- müsamereyi hazırlayan mektep mü-Dünkü müsamerede temsil veren talebeler ve muallim Bahriye • il all" B · · · diasını ileri sürüyor. dürü Talat e mu ım ahnyeyı gcis-
Bazılan bu fikirleri pek müfrit Dün Yeni Nesil mektebinde ders J mere verilmiştir. Müsamere pek par- terdikleri itinadan dolayı tebrik ede-

bulacak!ardır. Maamafih size bir senesi sonu münasebctilP bir müsa- lak olmustur. (Tarih Utandı) Diyesi riz. 

Arada duraklıyor, paketinden si -
gara veriyor ve tekrar devam edi -
yordu: 

- Fabrikamız senede dört, beş mil 

yon arasında bez imal edecek ve bun 
!ar da patiska, mermerşahi, salaşpur 
tübent, seten olacaktır. Ayni zaman 
da satışa ham beyaz, tek veya çift 
kat bükülmüş, boyalı veya merseri
ze iplikler çıkaracaktır. Türkiyede 
en ince ipliği bizim fabrikamız yapa
caktır. Yekiınun 600 - 700 bin kilo 
arasında olacağını da tahmin ediyo
rum. lplik numaraları 24 den 50 ye 
kadar çıkacak ve dikiş ipliği bile ile
riki senelerde hazırlanacaktır. 
Fabrikamız mevaddı iptidaiye mem 

bat olarak Ziraat Vekaletinin Sakar
ya vadisinde köylüye dağıtarak ye-
.--

l 

Fabrikanın makineleri indirilirken 

tiştirttiği Akala cinsi uzun telli pa
wuklar · •imal edecektir. Teşkilatı
mız kuvvetini 'l'oros dağlarından çı
kan lvriz kaynaklarının verdiği su 
kuvvetlerinden alacak, 15 - 17 kilo
metre uzakta bir santral kurulacak 
ve elektrik oradan havai hatlarla fab 
rikaya getirilecektir. Ayrıca suyun 
az zamanlarında buhar turbinlerin· 
den istifade edilecek v~ fazla kuv
vetle geceleri buhar istihsal edilip 
kazanlara ithal edilecek, ayni buhar 
gündüzleri boyahane ve teshin yer
lerinde kullanılacaktır. Bu şekil şi.Xl1 
diye kadar memleketimizde ilk defs. 
tatbik edilmekte ve Avrupada blle 
pek nadir tesadüf edilmektedir. 

Müdüre teşekkür ederek ayrılmak 
istedim, elini sıkarken ilave ediyor
du. 

- Bu anlattıklarım bir malflm~t 
olarak kalsın, sakın gazeteye geçir

meyin. 
Evvela kendim için dinlediğim b11 

malflmatı gene malümat olarak bıl'll 
kıyordum. Fabrikada geceyi yaP'" 
mıştık. lstasyondan şehre uzanan ge 
niş caddede sıralanmış elektrik Jıiıll' 
balarını birer birer geçerek yeıııe1' 
yiyecek bir lokanta buldum. 
Topladığım malümata göre, fabı"i 

kanın eylül nihayetlerinde açJ!ıll11 

merasimi yapılacaktır. Bundan son
ra yanıbaşına ikinci bir temi!! daıı• 
atılacak ve bu da Sümer Bankın ı:rıell 
sücat ve kağıt fabrikalarına nişıısl$ 
ve diksetrin yetiştirecektir_ 

Sait ÇELEBi 

ıa· 
(1) Fencrbahçeli baş mühendis, G~ef 

tasarayb Ziya elektrik mtihcndisi, fC' o· 
oyuncularından Muzaffer fen merruır\J .,a· 
larak bu fabrikada bulundukça •P°" i~ 
balarının da her zaman fevizli otaca. 
itimat edebilirir. 
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Fenerbahçe Güneşi güçlükle yendi 

Galatasaray Beykozu 5-0, Süleymaniye 
istanbulsporu 2 - 1 mağlup etti 

Beşiktaş stadındaki oyunların te
hir edilmesi üzerine lik maçlarına 
dün, Taksim ve Kadıköy sahaların
da devam edilmiştir. Taksim stadın
da ikinci küme klüplerinden Altm
Otdu - Feneryılmaz karşılaşması her 
iki tarafın canlı çalışmalarından son 
l'a şampiyonluk yolunda yürüyen Al
bnordululann 3 - 5 galibiyetile ı;ıi
hayetlendi. 

Gala t asaray 5 Be ykoz O 
Günün mühim karşılaşmalarından 

alan bu oyuna takımlar şu kadro ile 
Çıktılar: 

Galatasaray: Avni, Suphi, Reşat, 
Suavi, Hüseyin, Salim, Bülent, Hi
~rn, Gündüz, Eşfak, Necdet. 

Beykoz: Nihat, Bahadır, Halit, 
'l'urgut, Mehmet, Sadettin, Şahap, 
Sait, Kemal, Mustafa, Turhan. 

B:akem. Cafer. 
Oyuna rüzgarı lehine alan Galata 

la.rayın seri bir akıniyle başlandr. 

ldUdafaada kesilen bü hücuma sağ 
açıklan vasıtasile mukabele eden 
Beykozlular derhal Galatasaray ka
lesine iniyorlar. Sağ içlerinin tered· 
düdü yüzünden ilk fırsatı kaçırdılar. 
llüzgarla oynayan san kırmızılılar 
Necdet vasrtasile Beykoz kalesini 
tehdit ediyorlar. Sağdan soldan çe
kilen şiltler her an gol olmak ihti -
trıali içinde, topu oradan oraya götü
tilyor. Kalelerini bu sıkı çem herden 
kurtarmak için canla başla çalışan 
~ykozlular bir türlü oyunu açamı
~orlarsa da Galatasarayın genç 
~YUnculardan müteşekkil forvetleri 
de kale önünde toplanan Beykozlu
ların bu şaşkınlığından istifade etme 
8ini bilmiyorlar. Fırsat kaçırmakta 
hepsi biribirile anlaşmış vaziyette ... 
Bütün toplan öldürmekte sanki söz 
'eımıişler.Beykozluların bir an için a
tız olan şaşkınlıktan kurtularak mu 
kabil akınlara başladığını görüyoruz. 
lızun vuruşlarla oyunu açarak Ga -
lata.saray kalesini tehdit ediyorlar. 
Sait, kaleye çok yakın bir mesafede 
buıunmaz bir fırsatı kaçırdı. Beykoz 
tuıarın canlı hücumları A vninin fe· 
dakar kurtanşlarile bertaraf edile -
l'ek Galatasaraylıların mukabil hü
tUrnlan başlıyor. Kale yakininde o· 
lan bir favlden çekilen ceza vuruşun 
da liaşimin ofsayt diye duraklaması 
Yüzünden Emin bir vuruşla Galata
~ym ilk golünü yaptı. Devre bu 
"aziyette 1 - O Beykozun aleyhine 
kapanacağı tahmin edilirken sağdan 
l'apııan bir Galatasaray hücumunda 
0rtaya geçen topu Gündüz nefis bir 
Çıkış yapara!• ufak bir kafa vuruşile 
ikinci defa Beykoz ağlarına taktı. 
vlı.e top ortaya gelirken ilk devre 2-0 

itti. 
İkinci devrede rüzgarı lehine alan 

~Ykozun neticeyi değiştireceği ü -
:ı:t ediliyordu. Netekim oyun başla-
tgı zaman yaptıkları bir iki akın bu 

~tninleri kuvvetlendirdi ise de Ga
~tasarayın tatbik ettiği müdafaa ta 

1/Y~~ ve Beykoz forlarmm becerik
l lıJıgı bu düşünceleri altüst etti.Ga-
o~ta.s_:ıraylılarm rüzgar aleyhlerine 
k dugu halde hesaplı paslarla Bey
~ o~ kalesine indiklerini görüyoruz. 
t ~akınları durdurmakta müşkülat 
de en san siyahlılar kalelerini gol -.ü: kurtarmak için nihayetsiz bir 
he ışrne içinde bocalıyorlar. Kaleleri 

r .an tehlike geçiriyor. 
ttı ~~ayet beklenen gol Gündüzün 
l>u~ıt vaziyette sağa geçirdiği to
~u ecdetin yakın mesafeden kaleye 

"arlarnasile oldu. 
au sayının Beykozlular üzerinde 

. 
- ' 

~ 

~ 
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Fenerlilerin neticesiz kalan akınlarından birinde topa sıçrayan üç Fenerli 

büyük bir tesir yaptığı derhal gözü
küverdi. Manasız bir düşünce ile ta· 
kımlannda yaptıkları tadilat yüzün
den tist üste hemen iki gol yediler. 
Ve oyun da nihayet.qiz bir mücadele 
halinde bu netice d<>,:rişmeden Gala
tasarayın 5 - O galh::'!-;etile nihayet
lendi. 

Fenerbahse 2 Güneı 1 
Saat 17 de iki takım sahaya gel

diler. 
Güneş: Safa - Alaeddin, Asım -

Daniş, Rıza, Hıristo - Tevhit, Meh· 
met, Kemal, Cambaz, Keyger şeklin 

rile neticesiz kalan müteaddit hü
cumların birinde, Ali Rıza Naciden 
aldığı pası durdurmadan şüte tahvil 
ederek kaleye gönderdi. Günün bu 
ilk güzel vuruşunu Safa çok güzel 
bir plonjonla kurtardı. Bu tehlike -
den birkaç dakika sonra Bülendin 
kuvvetli bir kafa vuruşu direkleri 
yalayrak avut oldu. Fenerliler sağ -
dan kazandıkları iki korner atışın -
dan istifade edemediler. Vakit geçi
yor, fakat sarı lacivertliler rüzgarın 
yardımile oynadıkları halde bir türlü 
sayı yapamıyorlar. Buna sayı yapa
mıyorlar değil, Güneşlilerin canla 

Takımını fedakarane müdafaa eden Güneş kalecisinin bir kurtarışı 

de ve mutat kadrosundan dört beş 
oyuncu noksan olarak çıkmış. 

Fenerbahçe de: Necdet - Yaşar, 
Fazıl - Cevat, Esat, Reşat - Niyazi, 
Naci, Ali Rır.a, Bülent, Fikret şeklin
de ve Şabandan mahrum bulunuyor. 
Hakem: Sadi Karsan. 

Oyun, rüzgarı arkasına alan Fe -
nerin akmiyle ba~ladı. Bu hücumu 
uzun bir vuruşla uzaklaştıran Gü -
neşliler derhal Fener kalesine indi -
ler. Yaşarın müdahalesile ortaya ge
çen top Fenerlilerin ayaklarından 
Güneş nısıf sahasına intikal etti. Sa 
n kırmızılıların enerjik müdahalele-

başla kalelerini müdafaa eltneleri sa 
yı yapmalarına imkan vermiyor de -
mek daha doğru olur. 25 inci daki
kada Fenerin tazyikından kurtulan 
Güneşliler ortadan Fener kalesine 
indiler. Küçük bir çalımla Fazılı at
latarak çok enfes bir şüt çeken Ke-
mal, topu kalenin üst sağ köşesin -
den ağlara taktı: Güneş: 1 - Fener
bahçe: O. 

Bu golden sonra Fenerlilerin çıl
gın hücumlarla Güneş kalesini sağ
dan, soldan zorladıkları görülüyor. 
Fakat başta Safa olmak üzere bil -
tün Güneş müdafaası fevkalade çalı
şarak gol fırsatı vermiyorlar. Sağ -
dan bir hücum esnasında Glineşli 

Tevhit Fazıl ile çarpıştı. Biraz sonra 
Mehmet çok tehlikeli bir şekilde yu
varlandı. Bütün bunlar oyunun çok 

1 sert bir şekil aldığını gösteriyordu. 

Fenerin birinci golü Cünes kalesinde 

Güneş antrenörü, sağdan sola, sol -
dan sağa yaralananlara yardım için 
koşuyor. Devam eden oyunda da sa
n kırmızılılar çok canlı çalışarak 
kuvvetli hasmına göz açtırmıyorlar. 
Vakit geçtikçe Fenerliler bozuk ve 
asabi oynamağa başladılar. Tehlike
li bir favl yapan Esadı hakem dışarı 
çıkardı. 10 kişi kalan Fener takı -
romda Bülent orta haf oynuyor. Bu 
sırada zoraki bir gayretle Güneş ka
lesine yaptıkları bir hücumda Ali Rı-

zanm karışıklık arasında yaptığı bir 
golle beraberliğe kavuşmuş oldular: 
Güneş: 1 - Fenerbahçe: 1 

Golden sonra yapılan bütün gay
retlere rağmen vaziyet değişmeden 
takımlar birer sayı ile beraberlikle 
sahadan ayrıldılar. İkinci devreye 
17,50 de bir Güneş hücumile başlan-
dı. Haf hattında kesilen bu hücum
dan sonra akına geçen Fenerliler 
Bülendin Rıza ile çarpışarak sakat
lanması yüzünden dokuz kişi oyna
mak mecburiyetinde kaldılar. Orta 
hafa Fikret geçti. Sonra bu şekil de
ğişti. Fikret ileri, Ali Rıza hafta oy-
nadılar. Maç çok sert bir mücadele 
şeklinde devam ediyorken Güneşten 
Kemal de sakatlandı ve çıktı . 

Fenerden Bülent sol açıkta sakat 
olduğu halde seke, seke yine takımı
na faydalı olmağa çalışıyor. Vaziye
ti kendi lehine çevirmek için !'larfet
likleri sert enerji sarı lacivertlileri 
oyun üzerinde ha~im bulunduruyor. 
Eksik oynadıkları halde Güneş kale
sini zorluyorlar. Bir aralık santra -
dan kendisine has bir ayak numara
sile topu kapan Fikret bütün oyun
cuları peşine takarak kaleye indi. 
Go! sesleri arasında çektiği şilt Sa
ranın kucağında ... Artık oyunun son 
dakikalarını yaşıyoruz. Fenerin bu 
vaziyetini görmemek için sahayı ter 
keden seyirciler var ... Takımda tek
rar değişiklik ... Naci sağ açığa, Ni -
yazi sol içe geçtiler. Fikretin derin 
pasını muvaffakıyetle yakalayan Ni
yazi ka:eciden evvel topa yetişti. Çek 
tiği hafif şütü rüzgar çevirerek Gü
neşi golden kurtardı. 41 inci daki -
kada Fikret, önündekileri çalımla 
geçrek çok müsait vaziyette bulunan 
Naciye güzel bir fırsat hazırladı. 
Dört metreden sert bir şiltle Naci bu 
bulunmaz fırsatı gole çevirerek Fe
neri şampiyonluk yolunda çok müş
kül vaziyete sokabilecek olan bera
berliği bozdu: Fenerbahçe: 2 - .Gü
neş: 1. 

Bu golden sonra top ortada dolaşır
ken hakemin düdüğü oyunun nihaye
tini ilan etti. 

Dün Fener takımı Güneşin zaif kad 
rosu kar§ısmda büyük bir tehlike at
latmış oldu. Bu hafta Beşiktaş gibi 
en zorlu bir rakip ile karşılaşacak o -
lan sarı lacivertlileri hiçte iyi bulma
dığmıızı söylemek mecburiyetindeyiz. 
Ali Rıza, hücum hattında sönük kaldı, 
Naci ~ok çalım yapıyor. Takıma yeni 
giren Bülent, oynadığı müddetçe fena 

değildi. Esat. hakem tarafından çıka
nlmadan evvel çok diriplinğ yapıyor

du. Fazılı çok sert bulduk. 
Güneşlilerin hepsi vazifelerini mü

kemmel yaptılar. Başta Safa olmak 
üzere Rıza, Alaattin, Asım, Canbaz 

çok güzel oynadılar. 

Anadolu 2 Hilôl 1 
Sabahleyin yapılan genç takımlar 

maçında Fener - Anadolu küçükleri
ni 2-1 yendi. Vefa da Güneşle 1-1 be
rabere kaldı. 
öğleden sonra ilk birinci küme ma 

çını bu iki takım yaptı. Rüzgar altına 
düşmesine rağmen Anadolulular ilk 
devreyi iyi bir müdaf a: ile gol yeme
den ve golde atamadan bitirdiler. İkin 
ci devrede Anadolulu Mustafa fü;t üs
te yaptığı iki golle takımını galip mev 
kie geçirdi. Bu gollerden hız alan Hi
lalliler, Anadolu kalesi önünde bir 
(liilru) gibi T'arladılar. Attıklan bir 
golle 2-1 mağlüp olmaktan kendile -
rini kurtaramadılar. 

lstanbulspor 1 Süleyma· 
niye2 

Ahmet Ademin idaresinde oynanan 
bu oyun netice itibarile sürpriz ad
dedilecek mahiyettedir. 

Oyuna 10 kişi ile başlıyan Süley -
maniyeliler ilk dakikada yedikleri bir 
golle mağll.ıp vaziyete düştülerse de, 
20 inci dakikada Selimin takıma il
tihakile canlandılar. Rüzgar altında 
bulunmalarına rağmen de Danişin a
yağile beraberlik ~olünU yaptılar. İ
kinci devrede lstanbulspor rüzgar al
tında bulunuyordu. Bu devrede oyun 
mütevazin oynandise de Süleymaniye 
sol açığı güzel bir fırsatı iyi kullana
rak takımına ı:ralibiyet ~olünii kazan
dırdı. Son dakikada iyi harekette btı
lunmıyan bir Süleymaniyeli ve bir !s 
tanbulsporlu· hakem tarafından çıka
rıldı. 

lngili~ler Bel~ikaya da 
ven ildiler 

lngilizler. Viyana mağlubiyetinden 
sonra, dün Brükselde Belçikaya da 
2-3 yenilmekten kendilerini kurtara
mamışlardır. Bu futbol mucidi Ustat 
larm. memleketleri dışındc her takı
ma ders vermeleri lazrmgelirken, böy 
le açı dersler alarak .memleketlerine 
dönmeleri her yerde hayret uyandır
maktadır. 

--~-----

Berlin pisti 
ve 

Dünya rekorları 
Almanlar Berlin olimpiyadının 

Mri olimpiyatlar içinde her cihetçe 
mükemmel olmasını temin edecek 
tertibatı çoktan almış bulunuyorlar. 
Son zamanlarda Almanyaya gidip 
gelenler 1936 olimpiyadının birkaç 
ay evvelinden beri başlamış olan fa
aliyetini anlata anlata bitiremiyor -
lar. 

Alman olimpiyat komitesiyle te -
mas için Berline giden Fransız heyeti 
ve Amerikan murahhasları 1936 mü 
sabakalarının tertip itibariyle bu -
güne kadar yapılanlardan çok üstün 
olacağını tasdik etmeğe mecbur kal
dılar. Halbuki Amerikalıların geçen 
sefer yaptıklan Los Anceles müsa
bakalarının organizasyon itibariyle 
geçilmiyeceği söyleniyordu. O Ame
rikalılar ki her ~eyde birinci olma -
lariyle iftihar ederler. Onlar bile Al
manların kendilerini geçeceklerini 
peşinen kabul etmiş bulunuyorlar. 

Bu kadar dü~ünülerek hazırlanmış 
dünya müsabakalarının organizasyon 
cihetinden en ehemmiyetli tarafı 
şüphesiz Berlin stadının pisti olacak
tır. Alman teknik heyeti 1936 tari -
hinin her noktadan hatıralarda kal -
masmı istiyor. Bu itibarla Berlinde 
kırılacak rekorların da çok olmasına 
çalışıyor. Dünya rekorlarının biribi
ri üstüne kırılabilmesi için yalnız ge
len mfü;abıkların çok iyi hazırlan -
mış olmaları kafi değildir. Şampiyon
ların kClşacakları, atlıyacakları pis -
tin de nıukavemeti vardır. Bilhassa 
yan mukavemet koşularına kadar 
olan sürat koşularında pistin rekor
larla alakası pek yakındır. Bir pistin 
iyi olması için de sadece yapılma 
tarzının fevkaladeliği kafi gelmez. 
O memleketin rütubetli, yağmurlu 
veya kışının, yazının uzunluğu pistin 
kalit('sinde ehemmiyetli değişiklikler 
yapar. 

Denilebilir ki; canım bundan ko -
\ay ne vardır? Eğer memleket kurak 
ise pist daima sulanarak yumuşatı -
hr. lfütubetli ise hiç sulanmıyarak 
ona da çare bulunur. 
Esasında rütubetli veya kurak bir 

iklimin koşu pistinin kalitesinde oy
nıyacağı rolün tulumba ile değiştiri
lemiyecegi uzun tecrübelerle sabit 
olmuştur. Bu itibarla; Berlin pisti -
nin Los Anceles pistinden kadifeliği 
daha fazla olacaktır, diyebiliriz. Los 
Ancelos olimpiyadı sürat ve yarı mu 
kavemet rekorları, itibariyle büyük 
bir muvaffakıyet oldu. Koşu tekni -
ğinin §U geçen dört sene içinde bü -
yük terakki göstermesine rağmen 
Alman pistinin sürat koşularmdaki 
rekorlarda büyük değişilik yapacağı 
pek şüphelidir. 

Netekim bu tehlikeyi Almanlar gi
bi başka milletler de hissetiklerinden 
Amerikalılar başta olmak üzere, sü
rat koşu rekorlarmın değişip değiş
miyeceği hakkında münakaşalara gi
riyorlar. 

Geçende bir Amerikan mecmuasın 
da çıkan teknik yazıda, bir Amerikan 

antrenörü fikrini şöyle toparlıyordu: 
- Berlinde yarı mukavemete ka

dar olan koşularda Almanya iklimi
nin tesiri ile dekorlar kınlamazsa 
bile, mukavemet koşularından t~h
min edilen dereceler alınacağı §imdi· 
den kestirilebilir. 

Biz Amerikalılar, en fazla çalış • 
tığımız yarı mukavemet ve sürat ko· 
şulannda pistten dolayı ihtimal yeni 
rekorlar yapamıyacağız. Fakat ayni 
şartlar içinde bizimle yarışacak Av
rupalı kardeşlerimizi geçeceğimizi 

zanediyorum. Yani belki birincilik -
leri alacağız, fa~at o birincilikler ye
ni dünya rekorları şeklinde tecelli 
ebniyecektir. 

Uzun koşularda daha ziyade meş
gul olan Avrupalılar ise, birincilik
lerini yeni dünya rekorlariyle süsle
mek mazhariyetine erişeceklerdir. 

Maamafih Allah bu kadar aylık 
gayretimizi takdir ederek havalan 
haftaları kurak götürürse Avrupalı 
kardeşleri gibi Amerikan şampiyon
lan da memleketlerine yeni dünya 
rekorlariyle dönebilirler. 

Ceçen olimpiyattan Moraton k~uou 
su Zabala Nürmi'nin 20 kHometre 

rekorunu 38,2 ile kırmıştır. 
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EKONOMi BORSA · PiYASA 

Hububat piyasasında vaziyet 
Mahsul zamanı yaklaştığından 

talepler azalmıştır piyasada 
İstanbul mıntakası buğday piya

sasında, yeni mahsulün çok yaklaş
mış olması, elinde mal bulundurmak 
istiyenlerin de azalması dolayısile 
talep azalmıştır. Son fiyatlar: 

Son hafta 
Beyazlar 6,5 - 6, 75 
Kızılcalar 6 - 6,25 

Sertler 5,75 
Ege mmtakasmda buğday piyasa

dl, yeni mahsulün çok yanaşmış · ol
masından elinde stok bulunduranla
rın piyasaya mal arzetmesi yüziln
den gevşektir. Son haftanın mua
mele fiyatları Uşak sert 6 kuruştur. 

Samsun mıntakası buğday piya -
Ba.Sında son hafta içinde kayde de
ğer bir değişiklik görülmemiştir. Fi
yat durumu Sıvasta 7 • 7,70, Amas
yada birinci 6,25 - 6, 75 kuruştur. 

Mersin mıntakası buğday piyasa
sında son hafta içinde hafif dilşük
lükler görülmilştür. Bunun sebebi, 
mmtakanm hemen her tarafında ya
ğan yağmurların yeni mahsul için 
fevkalade faydalı olmasından ileri 
gelmektedir. Bu durum karşısında 
elinde stok bulunduranların, malla -
rını kiimilen piyasaya arzetmeleri -
nin de fiyatlara tesir ettiği görül· 
müştür. Son fiyatlar: 

Adanada 4,825- 5.475 
Akşchirde 5, 75 • 6,50 
Ceyhanda 5 - 5 
Konyada 5,80 - 5,80 

kuruştur. 
DIŞ PIYASALARDA - Geçen 

hafta içinde buğday piyasası, gerek 
Avrupa ve gerek Amerika pazarla
rında canlı olmuş ve fiyatlar yük
selmiş ise de haftanın son günlerin
de, hususile Amerika ve Arjantin 
piyasalarında, gevşekliğe doğru bir 
temayül kaydedilmiştir. 

Manitoba malı gerek Ingiltere ve 
gerek diğer Avrupa limanlarına bol 
miktarda satılmıştır. 

lngiliz piyagalannda fiyatların 
yükselişi ile beraber değirmenciler 
tara!ından yakm teslim Manitoba 
ve Avustralya mahsulü üzerine ta
lep fazlal8.§mıştır. Diğer taraftan 
ayni cins buğday ithali için Yunan 
hükümetinin yüksek miktarlara ba
liğ olan ithal milsaadeleri verdiği 
söylenmektedir. 

Arjantinde hububat ekimi ıçın 
toprak hazırlıklannın iyi şerait için
de yapıldığı bildirilmektedir. 

ltalyada son hafta içinde buğday 
piyasası yerli malı iizerine hiç iş 
yapılmadığından durgun geçmiştir. 

'Arpa piyasası 
Istanbul mmtakası arpa piyasa

sında havaların açması dolayısile 
işler çok a?.almıştır. Fiyatlar çuval
lı mallar için 3,875 kuruştur. Piya
sa durgundur. 

Ege mmtakasında da arpa piyasa
sı ge\'Şek ve durgundur. Bundan do
lc>.,yı son hafta içinde fiyatlar 4 ku
ruşa dilşmüşttir. Yeni mevsime ka
dar büyük işler yapılacağı tahmin 
edilmemektedir. 

Samsun mıntakası arpa piyasasın 
da son günlerde önemli bır değişik
lik görülmemiştir. Fiyatlar: 

Amasyada 5 - 5,25 
Snrasta 5, 75 
Ineboluda 5,50 

No. 19 

Ademle Havva 
Btlrb.aıı CAHiD 

O beni bir tehlikeden korur gibi: 
Ihmal etme, dedi. Ecnebi memle-

kette pasaport insanm eli, ayağıdır. 
- Tabii, tabii. 
Merdivenleri iki§er üçer indim. 
Caddeye çıktığım zaman ferahla-

mıştım. Bir taksiye otelin adını 
verdim. 

Hayal beni merakla bekliyordu. 
- lşler karıştı, dedim. Pasaport

ları ne yapacağız. 
O Avrupanın benim gibi acemisi 

değil. Hiç tellş etmiyor. 
- Pasaportları konsoloshaneye 

bırakacağız. 
- Evet ama! 
- Karışık ifler dediğin yalnız 

bu mu? 
- Beraber mi bırakacağız. 
Uzun uzun güldü: 
- Niçin ayn bırakacağız. Kaçak 

mıyız, kabahatli miyiz 1 
Oyle ya, kızın hakkı var. 
Bana bir sigara uzattı: 
- Istersen bana bırak bu iıtleri 

rapayım. Benim için eğlence olur. . 

Kastamonu da 
kuruştur. 

6,50 

Mersin mıntakası arpa fiyatların
da hafif düşüklükler kaydedilmiş -
tir. Son fiyat durumu şöyledir: 

Ceyhanda 2, 75 
Konyada beyaz arpa 3,817 
Konyada çakır arpa 3,78 

kuruştur. 
DIŞ PIYASALARDA - Arsıulu

sal arpa piyasala:çında muamelele
rin normal olduğu ve kaydc değer 
bir yenilik görülmediği bilıiirilmek
tedir. 

Mısır piyasası 
Istanbul mısır piyasası geçen haf· 

taki istekliliğini muhafaza etmekte
dir. Fiyatlarda değişiklik yoktur. 
Son haftanın fiyatlan da geçen haf
tanın ayni olarak 5,25 kuruştur. 

Samsun mıntakası mısır piyasası 
geçen haftaki durumunu muhafaza 
etmektedir. Samsunda çuvallı Is
tanbul malı 5,50, çuvalsız çarşamba 
.t.ıalı 5,25. kuruştur. Diğer merkez
lerdeki fiyatlar ise: 

Amasya da 
Çorumda 
Orduda 

kuruştur. 

5.50 
5,30 
5 

DIŞ PIYASALARDA - Arsıulu
sal pazarlarda Plata mısırları piya· 
sası sağlam ve fiyatların satıcılar 
lehine olduğu bildirilmektedir. 

Son haftalar içinde Arjantine kar
şı Avrupanın talebi azalmıştır. 

Amerikada ekim faaliyetinin de
vam ettiği, fakat teahhur olduğu 
kaydedilmektedir. 

Arjantinde fazla yağmurların mı
sır rekoltesini biraz bozduğu bildi -
rilmektedir. 

Zeytin mahsulü 

Piyasada görülen 
ahenksizliğin sebebi 

Geçen sene zeytin mnhsulü 13 bin 
tondan ibaretti. 934 senesinde ise 
25 bin ton, 933 senesinde 30 bin ton 
mahsul elde edilmişti. Zeytin rnah
sulilniln bir sene fazla, diğer sene 
eksik oluşundaki en büyük sebep, 
toplama ve bakım usullerinden ileri 
gelmektedir. 

Filhakika zeytinler pek az istisna 
ile ağaçlara sırıkla vurulmak sure
tile yere düşürülerek toplanmakta 
ve ağacın ertesi sene mnhsul vere
cek genç dalları zayıf düşmektedir. 
Bu sebeple genç dallar yeşilimtrak 

iken kararır, kabuklarının altında 
kirli esmer renkte kurtlar peyda o
larak kabuk ile ağaç arasında ince 
yollar açmağa ba~lar. Bu yollar 
dallara su yürümesine mani olur ve 
haşere arttıkça kuruluk ta o nisbet
te artar. Zeytin rnıntakalannda a
melenin azlığı, hayvan sürülerinin 
tahribatı gibi sebepler müstahsili 
mah.sulilnü zamanından evvel ve ça
buk toplamağa sevketmekte ve ağaç 
ların Italya ve Ispanyada olduğu 

gibi alçak olmayıp yüksek olması 

da bunlara inzimam ederek zeytinin 

Onun karşısında bu kadar hece -
riksiz göriinmeyi yediremedim: 

- Ne münasebet, dedim. Yarın o
lur biter her şey. 

- Hidayet beyi gördün mil? 
- Kağıtları aldım. O benimle be-

raber gelmek istedi. Hacet yok de
dim. 

- Tabit hacet yok. Art.ık mektebe 
çocuk başlatır gibi yanında koca a
damla gitmek olur mu. Gülünç bir 
şey. 

- Değil mi ya. Babamın fikri iş
te! 

- Anl~ılan babanın pek sevgili
sisin! 

- Sevgide değil, inattan .Bir kere 
kafasına koydu. Çok şükür ki bura
da beni kontrol edemiyor. 

- Hidayet beyi bırakmış ya! 
- Yumşak, uysal bir adam. Be-

nim aerbeatçe hareketlerimi görünce 
öyle himaye edilecek, elinden tutu -
lacak bir şey olmadığımı anladı. Çı
karken nerede oturduğumu bile sor
madı. 

- Şimdi yarm paeportlan götü -
rür, kaydettirirlz. Sonra istersen 
Liege'e de beraber gidelim. 

- Hayhay. 
Hayal bana yalnız sevgili değil, 

Zeytinyağı 

Piyasa son hafta 
durgun geçti 

lstanbul zeytinyağı piyasası son 
hafta içinde de durgundur. Bu dur
g~n l uğun geçmesi için yeni yıl yağ -
lık zeytin rekoltesinin anlaşılması 
beklenmektedir. Fiyatlar geçen haf
tanın aynıdır. !stanbuldaki stok mik
darı 389 tondur. 

Ege mmtnkası zeytinyağı piyasası 
nın durgunluğu tesirile son haita 
içinde fiyatlarda 1 kuruş daha düşük 
lük görülmüştür. 5 asidli yağlar ::S9, 
yemeklikler asidine göre 41-'.U kuruş 
tur. 
Mıntakanın önümüzdeki rekoltesi

nin büyük olacağı şimdiden anlaşıl -
mıştır. Mıntakada mevcut stok mik
dan ise 300 tonu lzmirde ve 1500 to 
nu da mıntakanın muhtelif bölgele
r inde olmak üzere 1800 ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

Tediye için döviz verilmediğinden 
dolayı Tunustan ltalyaya vapılmak
ta olan zeytinyağı ihracatı hemen 
kamilen durmuş gibidir. Bu durum
dan çok mutazarrır olan alal-mdarlar 
himaye maksadile Tunus hükumeti 
zeytinyağlarında Stockage tatbik e
dilmesini ve 1 Temmuzdan itibaren 
yağlama yağlarına mecburen yüzde 
20 nispetinde zeytinyağı katılmasını 
karar altına almıştır. Bu suretle vü
cude gelen stok mikdan 10 milyon 
kiloya baliğ olmaktadır Alakadarla
ra hükumetçe, stok edilen yağlan 

kıymetinin yüzde 80 ni nisbctinde, 
faizsiz avans ve bundan başka ken
tal başına ayda 5 frank verılmeKte
dir. 

Fiyatlar bu sayede hükumetçe ta
yin edilen hadde yaklaştığından. ya
kında stok malın üçte biri nisbetinde 
mal çıkarılacağı haber veriliyor. 
Diğer taraftan Tunus hükumeti 

kapanan İtalya pazarı yerine dığer 
mahreçler bulmağa çalışmaktadır. 

Elyevm Tunus piyasalarındaki mev
cut mal :''),000 tondur. 

ltalyada zeytin mahsulünün inki
şafı yağan sürekli yağmurlardan ve 
denizden esen rüzgarlardan zarar 
görmektedir. Alçak mmtakalarda ru 
tubetin fazlalığt yaprakların dökül -
mesine sebep olmuştur. Fakat bakır 
sulfatile şerbetlenen ağaçların az za 
rar gördüğü bildiriliyor. 

Urünün vaziyeti bölgeden bölgeye 
değişmekte ise de yeni rekoltenin u
mumiyetle iyice olacağı tahmin edil
mektedir. 

sırık ile vurulmak suretile toplan
masına mecburiyet hasıl eylemek
tedir. Halbuki yere düşürülen zey
tinler berelendikten başka bazı mın
takalarda haftalarca ağaçların di
binde kalarak evsafları kısmen bo
zulmaktadır. 

Hasat zamanında, i?.ah ettiğimiz 

şekilde tahrip edilen zeytin ağaçla -
rının layıkile budanmaması, gübre
lenmemcsi ve toprağının bellenme -
mesi yüzünden ertesi sene kıt mah-
sul alınmakta ''e tabiat gerek bu 
tahripleri ve gerek bakımsızlığı an
cak ikinci sene kısmen telafi edebil
mektedir. 

12 senelik rekolte rakamlarının 
tetkik ve tahlilinden çıkan ikinci bir 
netice de 1924 - 1927 devresinde 
mahsulün normal miktardan çok 

arkadaş!. 

• 
Uç haftadır maden mühendisliği 

yüksek mektebinin talebesiyim. Li -
ege'de bir pansiona yerleştim. Hayal 
de Brükselde bir lngiliz pansiyonun
da. O lngiliz mürebbiye ile büyüdü
ğü için onları daha tercih ediyor. 
Çok şükür o kakavan mürebbiye 
Niste kaldı. 

On beş yıldır yanlarında olduğu 

için artık evin temel taşı gibi bir şey 
olmuş. Şimdi Hayal benimle bera • 
ber geldiği halde ona yol vermediler. 
Zaten gidecek yeri yokmuş. Şevket 
Vamık beyin ev işlerine bakıyor. 
Her halde temiz yaşıyan bir erkekin 
öyle bir (gouvernente) a ihtiyacı 

var. 
Şimdi biribirinden pek uzak olrrıı

yan iki şehir arasında Hayalle kom
şuluk, gelin güvey oynuyoruz . 

O hafta arası çarşamba günü bana 
geliyor. Bazan cumartesiye kadar ka 
hyor ve ben onu BrUksele götUrüyo
rum. Pazarı orada geçiriyoruz. Pa -
zartesi sabahı ilk trenle dönüyorum. 

Fakat sersem gibiyim. Bazan is
yan damarlarım kabarıyor. Madeni
ne de,kömürüne de.dersine de hepsi 
ne lanet ediyorum. (Hayal) e Nise 
dönmeğe kadar göze alıyorum. Beni 
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Para Borsası 

A lıt 

Sterlin 624.-
1 Dolar 123.-

20 Franııs franc> 164.-
20 Belçika franıı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 47.-
Liret vesi.kalı 190,-
Florin 82.50 
Avusturya tilin 22.-
Mark 30.-
Zloti 21.-
Penro 22.-
Leva 22,-
Yen 32.-
ts.,ec; kuronu 30,-
Altm 969,-
Banknot 241.-

Çelcler 
Pariı üzerine 
İnıiliz üzerine 
Dolar 

Liret 
Belıa 

Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
lıvec; kuronu 
lspnya pe.ıeta 

Es itam 
11 Ban.kuı Mil Kupon keeılı: 

ol • N. 
1, ı. Hamiline 
Anadolu % 60 

" %100 
Sirlı:etihayri"Je 

Tramvay 

8. t J 1 

624.-
126.-
167-
84.-
23.-

820.-
92.-
16.-

• 52,-
196.-
84,-
24.-
32-
24.-
24,-
23,-
34.-
32.-

971,-
242.-

12,03 
627,50 

0,79,30 

10,08,50 
4,65,37 
2,44,54 

63,27,67 
1,17,35 

19,10,61 
4,22,11 
1,95,80 
3,08,63 
5.81,-

82.-
9.90 
9,90 

23,75 
40,50 
u.-
19,50 

Bomonti Nektar Kupon keeik 
Terkoı 

7,90 
12,35 
10,50 
61 ,75 

26,50 ' 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası Kupon kesile 
Osmanlı Bankası 
Sark Merlı:ea Eczanem 

istikrazlar 
Türk Borcu 1 
H .. il 
.. .. ııı 

İstikrazı dahili Kuo~ keailı: 
Ercani A. B. C. 
Sıvas Erzurum I Kupon lceıik 

.. .. II 

1886 1 -.-
1903 II K. lı:esilr 88.50 
1911 III K. keailı: 8350 

Tahvflaf 

4.4S 

23,25 
22,-
22,10 
94.50 

--89.50 
84.~0 

Rrhtır.ı 10.25 
Anadolu 1 ve II Kupon lı:eeik 43,70 

., III 47,-
Anadolu üme11il M 50,80 

aşağı oluşudur. Bunun başlıca sebe
bi Türklerle Yunanlılar arasındaki 

mübadeledir. Bu yüzden bir kısım 
zeytinlikler sahipsiz ve dolayısile 
bakımsız kalmış ve bu hal teffiz iş
lerinin intacına kadar birkaç sene 
devam ederek istihsal üzerinde mü
essir olmuştur. 

Mahsulün bir sene çok, bir sene 
az olması piyasada bir ahenksizlik 
vücuda getirmektedir. Bu yüzden 
zeytinyağ tacirleri, gelecek sene 
mahsulün az olacağını hesap ede
rek ellerinde stok mal bulundurmak
tadır. Bu arada ihtikar hadiseleri 
de olmaktadır. Bütün bunlara mey
dan vermemek zeytin ve zeytinyağ 
piyasasında bir ahenk temin etmek 
için, zeytin istihsali usullerini tan
zim etmekten başka çare yoktur. 

gene o teskin ediyor. 
Bu tatlı esaret böyle sürüp gide

cek mi? 
Belçikaya yerle§tiğimizin ayı ol

muştu. Babamdan birçok tebrik mek 
tuplan aldım. Her mektubu açış
ta kalbim heyecanla çarpıyor.Şevket 
Vamık beyin üzerine aldığı bizim ni
şan meselesine babam ne diyecek? 
Bu mühim mektup nihayet ikinci a
yın ortalarına. doğru geldi. 

Hayret. 
Evet hayret. Ben babamın bu ha

beri duyunca kızıp köpüreeeğinden 
zerre kadar şüphe etmiyordum. Ve 
onun için bu meselenin ilk hücumun
dan korunmak için işi kayınpedere 
bırakmıştım. Halbuki babam tah -
minlerimi korkularımı gülünç bir 
hale getiren öyle yumşak ve adeta 
teşvik edici bir cevap veriyor ki! 

Istanbuldan gelen her mektubu 
endişeyle açıyordum. Bu mektuba 
babam şöyle bqlamış: 

"Nisten doetum Şevket Vamık bey 
bana yazdığı bir mektupta kızı Hayal 
ile nişanlanmak arzusunda olduğu
nu haber verdikten aonra bunu ken
disinin münasip gördUğünU yalnız 

benim fikrim olmayınca sana cevap 
venniyeceğini eöylUyor. Şevket Va -
mık samimt bir dosturndur. O yıl -
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evitl!e ~r . 
le1JtAele 

[Bu sütunlar için gönderilecek mektuptann ••Evlenmeler sütun 

kaydile cönderllmesl ve miimktin olduğu kadar kısa olması rica olun 

Ebediyen 
• 

verıyor, 

ayrllmağa karar 
tekrar barışıyou% 

Ietanbuldan H. F. H. imzasile: 
"!3 ya.,ında bir Türküm. 3 sene

denberi bir ecnebi km tanıyorum. 
Kom.,-ı,muz olmak milnasebetile ken
disile tan~tım ııe bugüne kadar bi
ribirimizi seviyoruz. Karakter ııc 
huylarımız ara81nda fark var~ sık 
Mk kavga ediyorıız. Yani bir türW 
anla.şmamızın imkanı olmuyor. Bir
çok ne§'eli zamanlarımız geçtiği gi
bi, çok ıstırap verici zamanlar da 
geçirdik. Bazan söylediklerime kı
zıyor ııe karşılık vermekten geri 
kalmıyor. Böyl.e olmakla beraber bi· 
ribirimizi ayni ktıooetl.e seviyoruz. 
Çünkü birçok defalar ebediyen biri
birimizden ayrıldığımız halde tekrar 
ba~yoruz. 

Annesi bu münasebetimizi bildiği 
halde, kız MM benimle serbest ol
muyor. Yani her bulu~tuğumuzd<ı 
mazeretler göstererek benden çabuk 
ayrılmak istiyor. Benim de en ziya
de kızdığım şey budur. Bundan lxı§
ka istediklerimin bir kısmını yap • 
m.adığını görüyorum. Ben nasıl ha
reket edeyim de bu anla§amama.:Zı
ğın öniine geçebileyim f 

Ailem taşrada olduğu. için bu i.1-
ten haberleri yoktur. Fakat burada
ki akrabalarım münasebetimizi bi· 
liyorlar ve hatta eettebi olduğun

dan, vazgeçmemi söylüyorlar. Ai
lem zengin değil, fakat kızın, bunun 
aksini bildiği kanaatindeyim. Kendi 
ailesi ise orta "haldedir. Ben yük.sek 
tahsild.e bulunuyorum. Dediğim gi
bi ailemden bir şey veya hayat için 
bir menfaat beklemediğim için hayat 
ve istikbalimi kendim kazanacağım. 
Fakat l:rn şerait altında ve bilhassa 
milliyet dolayısile me.'J'ut olup ol.a -
mıyacağımı kestiremiyorum. Kızın 
beni çok sevdiğini biliyomm. Ken
disini birçok defalar unutmak iste
dim~ al<ikamı <lah-a a:: yapmak illte
dim, fak.at hiçbiri.sine muvaffak o
lamadım. 

Bu. mesel.e beni çok dü.şündiirü
yor. Hatta öyl.e zama11lar oluyor ki, 
saatlerce hayal ve projeler kurmak
la kendimi ,,on derecede yoruyorum. 

Kendi..~nden ebedi ıolarak ayrılır
sam vicdan azabı çekeceğimdcıı 
korkuyorum. Çünkü beni dünyanın 
en doğrıı, en temiz n1hlıu, en namus· 
111. ve en dürüst ad.amı diye tanıyor. 
ilk gö~tüğümüzde hiçbir erkeğe 
inanmadığın• aöylediği halde za
manlar ve beni anladıktan sonra 
yukardaki sözleri söylemiştir. 

Hakikaten benim de ilk olarak 
kalbimde yer verdiğim ktz lm ol
mu~tur. Sizden babaca bir nasihat 
beklerim!' 

Her şeyden evvel bu kıza, ailevi 
vaziyetinizi, milliyet endişelerinizi 
açıkça. söyleyiniz. Sizi dürüst ve 
açık göriişür birisi tanıdığı için bun
dan müteessir olmaz. Sözlerinize 
tahsil hayatında olduğunuzu, istik
balin meçhul olduğunu ilave ediniz. 
O zaman iki vaziyet hasıl olur: Ya 
bu kız sizi seviyordur ve her şeye 
razıdır, yahut ta sizinle iyi ve para
lı bir izdivaç yapmak niyetindedir, 

lardanberi Niste oturduğu için pek 
küçük bildiğim kızının evlenecek bir 
çaga geldiğinden haberim yoktu. Bu
nunla beraber kendisi de pek irıce ve 
bilgili bir adam olan Şevket Vamığın 
her halde kızını da pek iyi yetigtir
miş olacağından şüphe etmem. 
Senin böyle bir arzu göstermene ge
lince, henüz tahsilini bitirmemiş ol
mana rağmen gimdiden nişanlanıp ha 
yatını daha düzgün bir hale getirmen 
pek doğru olur.Hele kendine hayat ar 
kadaşı olarak intihap ettiğin kızı -
mız tahmin ettiğim gibi uyanık ted
birli bir arkadaş olduktan sonra! 
Şevket Vamık mektubunda kızının 
da Brükselde resim tahsil etmekte 
olduğunu yazdığına göre, biribiriniz-
den uzak değilsiniz. Annen bu 'ıul•er 
den pek memnun oldu. Eğer evden 
çtkamıyacak kadar hasta olmasa;>dı 
nişan merasiminizi yapmak için i.hır 
vaktimizde bir Avrupa seyahati ya
pacaktık. Bu sa.adeti artık tatilde Is 
tanbula beraber geldiğiniz zaman 
bize tekrar tattınrsmız. Annenin ve 
benim kızımız için ayırdığımız hatı
ralar postadadır. Beraber çekilmi;ı 
bir resminizi gönderinıeniz memnun 
oluruz. 

Tahsisatın bu a.ydan başlıyarak i
ki bin franga çıkanlmıştır. Bunun 

bunlan anlamış olursunuz. Bl 
takdirde onunla nişanlanmanızd 
kendinize bir vaziyet temin etti 
sonra evlenmenize mani yoktur. 
ci takdirde esasen o, sizden 
çekmiş olacaktır. 

* 
Aıkını benim i~in feiJa 

ediyor 
Ankaradan M. C. imzasile: 
"Çocukl.uğumdanberi tanıştığıt 

bir genç ile sevişiyoruz. Ken 
mu.'tiki sever, hassas ve romantik 
Daima 19 uncu asra ait roman 
eserler olcur, lnmlann tesirinde 
ladığı da vakidir. Son aylarda 
gittikçe sarardığım, kesik kesik 
sürdüğünü gördiim. Zanneder 
hastalanıyor. O da bu1fü atı 

benden ayrılmak için, bana kar§' 
lan a.şkrnı bir nevi arkadaşlık hal 
getirmek i.stiyor. Ben de mm s 
yorum, onun bu feragatini görd 
çe, ayni /eragatl.e mukabele et 
i.stiyorıım. Ne yapayımt" 

Bu genç çok doğru hareket ebn 
tedir. Kendisinin hastalığı, ta · 
nizden anlaşıldığına göre, verem 
yahut ta bu genç vereme mü 
tir. Sizden ayrılmak istemesi, aş 
nın kuvvetine delildir. Bunu tak 
ettiğinizi, mukabele etmek istedi 
nizi söylUyorsunuz. Yapılacak 

vakit kaybetmeden, onun teda 
için 18.znngelenleri yapmaktır. 
gün, verem denilen hastalık, başl 
gıçta ise kat'iye yakın bir §ekil 
tedavi edilmektedir. Olabilir ki, 
mantik 8.şıkınız, bunu bir nevi "sn 
bisme" olarak kendi üstüne ko 
durmaktadır. Ba.za.n hayali ifra 
vardıranlar böyle yapabilirler. Bu 
anlamak için onu tanıdık bir do 
ra götürüp evvela vaziyeti anla. 
nız. Eğer bir hastalık yoksa, 
spora teşvik ediniz. 19 uncu 
edebiyatından kurtarmak için 
eserlerle hafif hafif eğleniniz. 

* 
Bir bahriyeli seviyorum 
Kadıköyünden S. M. K. imza.sile: 
"Evliyim. iki çocuğum oor, 

cam beni seviyor. Biraz ycı§lı. ol 
sına rağmen h<iki ça.l~maktadır, 
aramızdaki Ya§ farkını belli etme' 
mek için bir genç gibi giyinme . 
itina ediyor. Fakat ben, bir bahf!' 
ycliyi seııiyomm. O da evli. U'!ı,-c~ 
karısı i~'3 arasındaki seviye far~ 
efendi ile hizmetçi arasındaki /af 
kadar uygımsuz. Bana, kendis1~ 
beraber kaçmamı teklif ediyor. "111 

dersinizf" 

Sizi seven kocanızın, çocuk1arJJl1' 
zm muhabbetlerini bırakıp, h~ 
gayrikanuni, hem de gayrimantı~ 
bir harekete teşebbüs etmek doğ' 
ru olmaz. Sevdiğiniz bahriyeliye 
bunu anlatınız ve kurulmuş bir oe'' 
ğı bozmayınız. 

h~ricinde paraya lüzum olduğu. tıı.~: 
dırde derhal yazmalısın. Ani bir • 
tiyaç karşısında Hidayet beye ınU 
racaat edebilirsin. Dört bin frailf. 
kadar vermesi için kendisine ~al di 
hiyet verilmiştir. Baki saadctintzl 
!erim oğlum. 

Annenin rahatsızlığı malilm~~r·. 
Elden geldiği kadar tedavisine ıtJ 
na ediyoruz. Şifa Allahtan .. ,, 
Babamın bu mektubu beni şaş1<1; 

na çevirdi. Annemin hastalığına ço, 
üzüldüm. Ne çare ki, babamın deııe 
diği gibi elden gelenden başka 

9
, 

yapılır. Babamla otuz sekiz yıllık 1ı JJ' 
yat arkadaşı.Geçen yıl bahçe?e, ~ııı 
bapları akrabayı toplayıp bır a JJ• 
düğünü yaptılar. Zavallı annemi b3 ıe 
çeye kadar indirmek bile bir ınese 
oldu. • 

Annemin biltün merakı beni ev 
lendirmekti. eıı• 

Babam gibi o da etraftan, eşt f 
dosttan, gevezelikten başka bir f~ıı' 
dalan olmıyan ahbaplardan bdlb', 
haşanhklanmı işitiyordu. Fakat df' 
bam gibi içinden pazarlıklı olrıı:,.ı· 
ğı için işi daha başka cepheden Jtl1'1-
letmeyi düşünüyor. Benim yan e(' 
boyuna bir gelin sahibi olmak 1 

kinden bahsediyordu. J 
[Arkası \'Sr 
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lio. sa Yazan: MITHAT <.,~ 

Direkler arasındaki çayhanede her cenazeden 
dönen adamın dargın yüzüyı·e oturuyordu 

11~yifçi - Suratı yamalı kadı
~ evinde! 

Arap - Tövbeklr olm\l§hı hani? 
'--ltadaytfçi - Oroapu kısmı, tövbe 
"lltar mı? 

Arap - Zampara kimmiş? 
8atı.kcı sol kulağına haykırdı : 

ti Baııkçı - Acemi zamparanın bi.u; Şatkınhkla eaatinin camını gö-
. e takmıştı. 
tf• ~Arap - Saatçi Salibin canımı ne 
• ~; kırıyormuş? Adı ne bu heri-

• 

lltarı8aııkçı - SUleymanm.If... Şehre-
etınde aza imif ... 

&.... A.dnan, Dağıstanlı Hocanın kula
l!i~a eğildi: "Tanıdmız, değil mi? 
~Yetin konağındaki Süleyman!" 

l!oca - Hani şu tek gözlüklü? 
A.dnan - Evet ... Umuhanede ba

... ~ış. Halbuki kansı zatilrrieden ya 
"'Yor; ölmek üzere ..• 

Direlderara11 
'8.~an, SWeymanm kansının ce-
~ ınden dönmUf, Direkleraraam-
11. çayhanede her cenazeden dö -
~rılrı dargın yUzile oturuyor, çaycı 
AA-IYa Şair Raifl soruyordu. Raif, 
~'""'1&1lm geleceği yerlerden bile 
belçıyordu. Çaycı Hacı: "Aylardan
h ti görtınmUyor!,, dedi. Sonra aoka
" b a k t ı , a 1 a y e t t i : "Ko
• &elan geliyor, martavala h a -

• r 1 anın!,, diye mınldandı. Koca 

kalkıp gene üzerime saldırmaz mı? 
Bi tokat daha indirdim, bi, bi daha. 
Artık arap bu sefer kaldırımların 
alnını öptil, yilz Ustii serildi. 

Adnan - Fakat arap Ahdullah 
sağırdır derler; senin polise ne söy
lediğini nasıl duydu? 

Dili.ver - Eh polisin gırtlağına 

yapıştıktı ya.. Sağırsa, kör değil a, 
hem ben yavaş kilfretmek bilir mi
yim ? Silleymanın dayak yediğini gö
riince polise bi haykırmışım ki.. E -
vet, ne diyorduk? Ha! Arabin yerde 
baygın yattığını göriince bu sefer 
de Çilli Mahmut ... 

disini milnasebette bulunuyor gös -
termek için Silleyman, bu gazeteler 
kendisine gönderiliyor tavrını takı
nıyordu. Sım giinlerde birinde bul -
muş, Hidayete götüre<'ekti. Götilr -
meden cebinde bu gazetelele basıl -
mıştı. 

Dilaver: 
- Sülcymanda da ama mide ha! .. 

Basıldığı karıyı görsen kusarsın; 

ööö! .. Yanağında pabuç kadar Ha -
lep çıbaııı .. karayağız bir surat ... 
Dur bakayım, neydi adı.. neydi.. 
neydi... 

Dilaver kadının adını o kadar çok 
aradı ki Adnan başka şeye daldı. 

Dili ver nihayet buldu: 
- Çıbanlı Zehra!.. Ama bu karı 

sermaye değilmiş. Ev sahibiymiş. 

Süleyman gece Zebranın vinde 
başka kadın bulmayınca onunla kal
mış. 

Adnan fenalaştı: Fransızca mualli 
mi Kadrinin karısı umumhane işle
tiyordu. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbol 

17,- Üniversiteden nakil. lnkillp dersi. ı 
Esat Bozkurd tarafmdan. 181- Oda mu- f 
ıikiıi (plik). 19,- Haberler. 19,lS Hafif' 
musiki ve ıican musikisi (plik) 19,30 Ha- j 
vacdık hakkmda konferans: Tayyareci / 
Nuri Kızdkanad tarafmdan, 20,- Halk 1 
musikisi, Sivaslı Ve)'Sel ve İbrahim tara- . 
fmdan. 20,30 Stüdyo orkestraları. 21,30 • 
Son haberler, Saat 22 den sonra Anadolu• 
Ajanımm cazetelere mahsus havadis ser- 1 

viıi verilecektri. ' 

BUKRIŞ 

18: Plik; 19,15: RadYo orkestrası (Ope
ra parçaları): 2ı.05: Sözltt; 21.20: Oda 
musikisi (Brahmı'm kllmet kenteti): 
22,05: Şarkılar: 22.45: Rus korosu; 23,25: 
Orkestra: 24: ·OrkeatrL 

BUDAPEŞTE 

18: Salon orkestrası - Muhtelif 19,30: 
Pllk: 20.35. Karııılr neşriyat: 21,15: Fi· 
lirmoni heyetinın konseri (Brüno Valte
ria idareaınde); 23,20: Çingen~ musikisi: 
24: Cazbant. 

MOSKOVA 

ı8,30: Koro Ye saire, 111,30. Oıtenbach 

m "Güzel Helen" opereti; 22: Yabancı 
dillerle r:eııriyat. 

VARŞOVA 

18,20: Düo piyano; 19: Piyano konseri: 
19,30: Muhtelif: 22,15: Kahramanla için 
bestelenen eserlerden parçalar; 23,50: Po
em senfonik. 

Vll'ANA 

20.10: Milli neıriyat; 21,SO: Şuman'm 
"'Genoveva" opera11; 24.30: Orkestra. 

Seçme program 
Bükreı. saat: 19.15: Opera parçaları; 

21.20: Oa muıilrisdı (Brahma). 
Praı. saat 18: Viyolonsel konseri; 21.30: 

Smetana (Piyes). 
Varıova. saat 23.SO: Poem senfonik. 
Budapeşte. saat: 21.15: Brilno Valter'in 

idaresinde filirmoni. 
Moıkova, saat 19.30: Offenbah'm "Gü

zel Elen" operaaL 
Hamburı. saat 20: Maka Recer'in eaer

lerinden (orc, piyano). 

Kısa Dalgalar 
BerllD 
Çalışma aaatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 

J 74 m. •e Sl, 45 m Saat 15.00 - ıa.35: 
31.SI m. Saat 19 - 23.35: 25, 49 m. •• 
49 a: m 
Londra 

Çe ..-..-mtJeriı 10 - 12;20 ı H.SS m 
.,e 31 5.S m Saat 13 - U 4.S ı 16 16 m 
ve 1 ~. 82 m. Saat UI - ı8 : Ooaterileıı 
postalardan ikiai. 19.12 m. 25. 29 m. "• 
31, 55 m. 

S ıu l.ı.15 - 2s.so : Gösterilen 2 •eya 
i. posta 19. 6t' m. 25. ss m., sı, 55 .. 4(1 
10 m,. 
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~.maliyede ki.tip olan ~ive~
~ l>irekleraraaınm Don Kifotu ... 
lıt et ~9; boy bir metro kırk; iki 
~ bıyık; kanıızlıktan feff af iki 
Ga it: Dili.ver! .. Bir kahraman ki 
ti~ atmak değil, aayak yemek 
t bir vak'aaı bile yok. Yalnız iç 
~bindeki kama, kimsenin gözüne 
c lb.ediği gün bedbahttır. MUmkün 
ı.ı~ ~bu kamayı kurşunkalem gibi 
~~a takacak. Çayhaneye gi
~~ken kalbi vuruyordu: Sol kolu -
~ boynuna plla niçin asılı oldu
ta 11 ı o r a c a k bir a h b a b 
ı~~&nede yoka? Askıda olan ko -
ili, 11 kapıdan yan yan sokarak gir
~ oturdu. Kızmağa başladı; kolu
~ A.dnan bir türlü merak etmiyor, 

Adnan - Malum; on ikilerden ... 
Dili.ver - Ne on ikilerdeni? Çilli 

Mahmut yahu!.. On ikilerin on ikisi
ni birden yere seren herif!. On ikile
re dahil doğil: O, mllstakil kUlhan
beyi ! .. Gözüm bi ondan yılar. Ama 
Allahın izniyle onu da hakladık. He
rif, tokadımın altında, kaldırımı boy
ladıktan sonra, ister misin kalksın, 
usturpa ile, üstüme saldırsın... Sol 
kolumu siper aldım. Dirseğime gel
di. Kolum kınldı. Acı macı duyma
dım tabii... Yalnız tepem attı ; 
" Haydi bakalım Dilaver, er mey
danı göründü!, dedim. Aldım herifi 
altıma ..• 

(Arkası var) Sinemalar, Tiyatrolar 

YENi t:: N$1··ııi YAT 

Köprü altı çocuklar1 

Jıı.., lakat olduğunu sormuyordu. 
~~t_ Dillverin kolu mutlaka ko- Dili.ver, Çilli Mahmuda attığı ha-
,,"llllalıydı. Kendisi llfı açtı: yaıt dayağı biltiln edebiyatiyle an -

Bu çocuk romanı, yalnız çocukla· 
n değil herkesi alakadar eden bir 
kitaptır. Eseri Diyarbekir Saylavı 

Huriye Baha Oniz yazmış, Muallim 
Ahmet Halit kitap evi basmıştır. 
Köprü altında yaşıyan kimsesiz ço
cuklann acıklı hayatını, bunlar ara
sındaki faziletli ruhlan çok giizel 
tahlil eden eseri tavsiye ederiz. 

-.;; Geçmı, olaun demiyoreun Ad- lattı. Sonra= 
- Fakat felaket bununla bitmiyor 

~ ~ oll!lun. Karyoladan mı SUleymanm cebinden 3 tane Meşve-

ta.l)ul~ Adnan& lfri gözlerle bak- :U~=teal çıkmış; onu da bugün 

~ a:uıı kolu, bir yerden düşerek. de- Dedi. Adnan sarardı: "Galiba Di- Baymdırbk işleri dergisi - Bayın
~~ döverk~ kmlırdı. Demek ti.verin anlattığı masalın yalnız bu dırlık işleri dergisinin 11 inci sayısı 
~ onun bı~ kavgada sakat - kısmı yalan değildi.,, Bu tahmin güzel bir baskı ve milnderecat ve bol 
"l(, d llzmıgeldıi_hrl anlamıyordu. doğruydu. Hidayetin bir zamandan- resimlerle intişar etmiştir. 

, ~es~?,, dedi. Anlattı; . beri istediği bu Uç gazete Silleyman- Belediyeler dergisi - Belediyeler der 
\ıt.""':'_1! elkı gece Cerrahpaşada bır da yoktu. Fakat Ahmet Rıza ile ken- gisinin 10 uncu sayısı çıkmıştır. 
~'lllh gittim. Dönüşte bir de baktım ============~~=========== 
ıı.-.~ önünde kıyamet kalabalık ... 

's· , 1Yaal baakm mı! 
~ kan bukmı, hem ılyaat ... S: erkeği yuhalarla evden çı -
~ lar. Polialer, on ikiler hep o
, ... '4.nıparayı bqladıl&r döğ -
S .. bir de ne göreyim? Döğiilen 
~ ~ Silleyn1&D değil mi? Cön 
~ a Yman! Fena oldum. Benim S ~ tutarken bir doetumun 
~~da dayak yesin! Artık 
, le anlamn, söylemeyim. 

' :tıauın aöyle Dlllver, anlama -

t' ~ anlamıyacak ne var? 
~~"Bu adamı ne hak
~oraun ?,, dedim. Saldırdım. 
' itli• &rap Avnullah paşa dikil-

,:;..p Avnullah da baakmdaydı 
~~ bu bukmı Aklaraydaki 
~ ~t A vnullahm nasıl haber 
' -.unUyor, içinden gWUyor-

~~ Arap Avnullah da bu
~ ~p 1lt mı! Akaaray civarm 
.._,~ 4'91lul}ıhNZ bulan olur mu! 
~>lt &l'ap nk•m• yapqtı. Etme, 
,._ ~~k olur ana dedim; bak
~~ beteıentyor. Ben de yap -
--~ .... -· l.llla, neyae oldu! Suratı 
~ ~L• bi tokat ukettim. 
~ ---uu Yerlerde kalclınmla 

-.ı.~Yor; fakat maltlln ya, ye
~Y&ll aQreee doyzpaz; herif 

HASAN Ruj Ve 
ALLIKLARI 
Fransada Koti ve Amerikada 
Mi§el ne iae TUrkiyede ruj ve 
allık ancak Hasan markası 

kadmlarm ve gli.zellerin ve 
gençlerin hayatı istekleridir. 

Sabit, açık ve orta ve koyu 
renkleri vardır. Ruj 60 allık 

35 kuruştur. 

Hasan deposu: Istanbul - An
kara, Beyoğlu. 

GALATASARAY ECZANESi 

AHMED CEVAD AKISKA 
Beyoğlu, İatlklll caddesi, Tokatlıyan oteli karfJamda No. 241. 

Reçeteler çok dikkatle hazırlanır. Yerli ve ecnebi mtıstahzarat dalına 

mevcuttur. Anadoludan wkubulacak reçete, illç ves&ir hususat pos-

ta vasıtasile tediyeli olarak temin edilir. 

Şehir dahilinde telefonla wkubulac&k her tUrlU 

yerlerine gönderilir. Tel. 40786. 

siparişler hemen 

• TEPEBAŞJ ANFt TiYATROSU : 
(Lüküı Hayat). 

• FRANSIZ TİYATROSU ; Amerikadan 
yeni ıelen İllüzyonist, Profesör ZATİ 
SUNOGUR. Her aksam dokuzda. 

• TAN: (Küçuk Anne). 
• TÜRK : (A1tk Bandosu). 
• YILDIZ: (Sevmek Yapmaktır) ve 

(Malek Bira Kralı). 
• SUMER : (Eıranrenciz Tayyare). 
• İPEK : (Herıey Senin İçin) ''e (Sa

r11m Karmen). 
• ELHAMRA : (Öldürdiltüm Adam) 

ve (Vıkıtsız Baba) 
• SARAY : (Zevk Gecesi). 
• SIK : (Zuzu) ve (Aık Hüzünleri) 
• MELEK : {Renkli Pec;e) ve (Yaralı 

Kuı) . 

• KADIKÖY SUREYY A: (Atk Bando
su). 

• OSKUDAR HALE: OCUc;ük Albay). 

Çahok Sıhhi Vanlım Tf!lfkllib 

Bu qumaradan ımdat otomo
bili istenir 

Müracaat Verlerl 
44998 

Denu ,ollan a1.:ente9' Telefon 42362 
Alra1 (Kadıköy lalreleai) 43732 
Sarlr Demır1ol1an Sırlred 23079 
Devlet Demiryollan Hoduoa .. •21 •~ 

itfaiye Tel11fonlan 

lıtanbuı lttaı1n1 24222 
Kadılroy ittaıyesi 600JO 
Yqilkö1. Balrırlrö1 BbOlrdece. 
Uılrudar ıttaıves. 80625 
BeJ"Otla tttaıyesi 44640 
Btiyilkada He1belL Barpa, Kmab mm 

tanlan ıc;ın telefon aantraJmdald memara 
nnırm demet lrlfldlr 

Rutan~ Telefonlan 

Cerrahpa .. baataııesl 21693 
Gareba hastanesi Yenlbahce 23017 
Ha11eki kadaıJu baataaeai 24553 
Zeynep Klmil hastanesi Oattıdu 60179 
Kuduz hastanesi Çape Z2ı42 
Be1otla Zillr6r hastanesi 43341 
Güthane hastanesi Gülhane 20510 
Haydal"lNI .. Niimane baıtaaell 60107 
Etfal hastanesi Sltli 42429 
BıtlrlT'kö• ~ktl ttıtııtıınNI 16 MI 

Büyük llman plSiı 
Şirketi Hayriye tarafından bUyilk 

limanda yapılacak olan plljm hazırlık 
larma bqlanm.I§tır. Pllja vapurların 
yan•§DJaaı için yakmda bir iskelenin 
inıasma baflanacaktır. Plljm haziran 
sonuna kadar ikmali kararlaştığm -
dan ona göre çalışılmaktadır. lstan
bul ile bilyUk liman arasındaki bilet 
Ucreti, son iskele ile köprü arasındaki 
f'iatin avni nlll.Cllktll". 
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( Uergiln bir 1 l llMye 1 
KAVGA J 

Bu da her zamanki gibi yuvanın 
tuzu biberi olan kiiçük bir dil çekiş
mesiydi. Fakat bu sefer ikisinin de 
huysuzluğu yüzilnden biraz uzun 
şürmüştü. Nihayet Ziyanın sabrı 
tükenerek sert sert bağırdı: 

- Doğrusu evlenirken birkaç se
ne içinde o eski çılgın sevginin eri
yip gideceğini pek iyi tahmin et
miştim. Ama, aile hayatının bu ka
dar berbat olacağını dilşilnememiş

tim. 
Divanda yanm uzanmış, somurt

kan bir çehre ile onu dinliyen kan
sı Neş'enin birdenbire iri parlak göz
leri hayretle bilyüdü. Yerinden fır
layıp .kocamna yaklaşarak: 

- Ya? .. Demek benden bıktığını 
yüzilme karşı itiraf ediyorsun, dedi. 
Ve ağlamağa başladı. Neş'enin yti
zünde gözyaşlarının inci çiçekleri 
gibi serpildiğini görünce Ziyanın içi 
burkularak, söylediği sözlere pişman 
oldu. Onu teskin etmek istiyerek 
gillümsedi: 

- Neş'e, bunlar hep sözde kalan 
şeyler yavrum, bilirsin ki yine kal
bim eskisi gibi seninle doludur. 

Ziya, dahı:. birçok diller döktü. 
Fakat Net'eyi teskin edemedi. Genç 
kadın bu sefer onun sert sözlerinden 
fena halde kınlmıştı. O sabah Ziya 
kalbinde derin bir pişmanlık duya
rak kansile bir türlü barışamadan 
işine gitti. 
Oğle yemeğine eve geldiği zaman 

kansını bulamadı. Neş'e o kızgın
lıkla ufaktef ek eşyasını toplamış, 

evden çıkıı gitmişti. Masanın üze
rinde ~yle bir mekt.up..Yardı: "Ziya, 
hayatDh aatia fÜIW tierbat ~tmemek 
için Bursaya, anneme gidiyorum." 
Ziya hayret içinde kaldı. Kansının 

bu kadar ileri gideceiğni ümit etmi
yordu. Hali onu, narin vücudunun 
hatlarını saklıyan divanın örtüsilne 
baktı. Salon karmakarışıktı. Her 
zaman çiçek gibi temiz duran yatak 
odasınd ... bugiln karyolalar bile ya
pılmamıştı. Gardroptan gömlekler, 
kıravatlar dökülmüş, tam odanın or
tasına hiddetle fırlatıldığı belli, yü
zilkoyun kapanmış genç kadının kü
çilk pembe terlikleri. 
Ziyanın acı ile karışık bir hiddet

le yüzü burustu, "MünP!ıPhPt.c;i,." 

diye. mırıldandı. Sonra birden bire 
telişla saatini çıkanp, bakarak he
men sokağa fırladı. 

Neş'e, elinde iki küçük çantası. 
kaşlan hiddetle çatılmış vapura at
ladı. Vapurun böyle geç kalkması, 
zaten bozuk sinirlerini büsbütün 
kamçılamıstı. Salona girecekken vaz 
geçti, döndil, yan kamaralardan bi
rine doğru yilrüdil. Boş yer bulamı
yarak pek kalabalık olmıyan kama
ralardan birine girmeğe mecbur ol
du. Halbuki yalnız kalmağa neka
dar ihtiyacı vardı ve şimdi karşısın
da biribirine sokulan ,u genç kızla 
erkek, bir gazetenin arkasında oku
duğu satırların aruında kaybolup 
gitmiş adam onu sinirlendiriyordu. 
Vapur kalkınca, Net'e, ağlamamak 

için dudal:larmı ıaırdı. içinin çekilir 
gibi olduğunu hilsetti. O BirBda kar 
şısındaki genç çiftler birlbirine bi
raz daha aokuldular, demindenberi 
gazete okuyan yolcu gazetesini bU
yilk bir hışırtı ile dizlerine bıraktı. 
Neş'e onun acı bir gülilmseme ile 
meydana çıkan yüzünü görünce: 
"Ay! .. " diye, bağırmaktan kendini 
alamadı. Çantası elinden dilştU. 

Karşısında böyle kızgın bir gillUm -
seyişle yilzilne bakan, Ziyadan baş
kası değildi. Genç çiftler o sırada bi
ribirlerinin kulağına gizli şeyler fı

sıldadıklan için onlann teli.şmm 
farkında olmadılar. Neş'e hiddetle 
b11.şını kocasından öteye döndürdü. 
Fakat biraz sonra hafif bir patırdı 
işitti, başmı çevirince Ziyanın gelip 
yanma oturduğunu gördü. Gene; 
adam onun küc;Uk yumruklarında 
mendilini hırsla sıkmasına hiç aldır
mıyarak konuşmağa başladı. Dk sö
zü: '1şte Bursa ya, annene vakitsiz 
bir ziyaret." diye, homurdanmak ol
du. Neş'e cevap vermemek için du
daklannı ısırdı ve en nihayet daya
namayıp cevap verdi: "Seni davet 
etrn,.ınistim 7.annP.dersem." Yav 

Peride CELAL 

sesle başladıkları kavgalarına hisset
meden sesleri yükselerek devam et
tiler. Biribirlerini haksız çıkaran 
şeyler bulmakta hiç te güçlük çek
miyorlardı. Ziya: "Sen evini bıra
kıp nasıl kaçıyordun!" diye, karı
sına hücum ediyordu. Neş'e: "Sen 
benden bıktığını söylemiyor muy
dun?" diye, kızgın kızgın cevap ve
riyor, sabah evde başladıkları kav
ga bütiln şiddetile devam ediyordu. 
Bir aralık hiddetli bakışlarını biribi
rinden ayırıp karşılarına çe\irince, 
demindenberi dünyayı unutmuş gi
bı etraflarile alikalannı kesmiş se
vişen çiftlerin kendilerine gözleri 
şaşkınlıkla büyüyerek baktıklarını 

gördüler ve ikisi de birdenbire yüz
leri kızararak bakıştılar. Ziya ya
vaşça: "Hem kendi hayatımızı, hem 
de başkalarının hayatını zehirliyo • 
ruz." diye, mırıldandı. Neş'e işitil
miyecek kadar hafif bir sesle cevap 
verdi: "Tabii ... Hep kabahat sende. 
Şu kızcağız senin bana öyle kaba 
kaba hücum ettiğini, demindenberi 
dinliyor. Kim bilir şimdi içine kendi 
sevgilisine karşı da ne fena bir ümit
sizlik düşmüştür. Onun da bir gün 
senin bana yaptıklarını yapacağın -
dan korkmaz mı zannediyorsun?" 
Ziya hafifçe gillümsedi: "Fakat sen 
de muhakkak gencin gözünti kor
kuttun. O kadar inatçısın ki! Bize 
gelince sevgilisi benim seni sevdi • 
ğim kadar onu seviyorsa hiç korku 
duymasına sebep yok .. " Yine biri • 
birlerine sokularak, kendi Alemleri
ne dalan sevgililer gibi onlar da ar
tık çok yavaş konuşuyordular \'e 
sözleri gittikçe berraklaşarak arala· 
nnda bir au gibi şıkırdıyordu. 

Birdenbire kamaranın kapısı şid

detle açılarak, kamarot eşikte gö
rilndü. Karşılıklı köşelere çekilerek, 
biribirlerine sokulup fısılda~n genç 
çiftlere vapurun çoktan iskeleye 
yanaştığını haber verirken, yüzünü 
manidar ,geniş bir tebessüm kap
ladı. Ziya ile Neş'e biribirlerine ba
karak gillüştüler. İskeleye çıkarken 
kocasının koluna girip ona iyice so
kulan genç kadın: "Bu bana ilk se· 
viştiğimiz gilnleri hatırlatıyor." de
di. Ziya onun yüzüne eğilip, gillUm
siyerek: "Biliyor musun bu seyaha· 
tin bu kadar güzel neticelenmesi va
kitsiz olduğunu bile unutturuyor. 
Ben de onu dilşUnüyorum." diye, 
cevap verdi. 

Gümrük anbarları 
Gilmrilk ambarlannıT' liman ida

resine devri için iki taraf mümessil
lerinden bir komisyon yapılacaktır. 

Bu komisyon bugünden itibaren çalış 
mağa başlayacaktır. Ambarlarda 
kıymetli ve çok eşya bulunması yii
zünden hazırlıkların bir an evvel ta
mamlanması lazım gelmektedir. 

Yeni fabrikasyon 
SOUPLEX ve 

SOUPLEX - PLATİNE 
Tıraş bıçaklan 

Bir fen harikasıdır. 
Cildi yakmaz, sivilce yapmaz. 

Buruşuk yapmaz. 

Rekabetli fiatlarla her 
yerde satılır. 
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Selanikteki korkunç grev 
TAN 

Sosyalist kongresinde 
11 • 5 - 936 

Şehri askerler işgal ettiler nizam Zecri tedbirlere devam 
güçlükle iade edildi . . k ·ıd· 

DOKTOR 

Kemal N. Emre UR.O DONA 
__ BAŞ• 1 iNCiDE ıçın arar verı ı 

ctLT VE ZüHREVİ 
HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstlklll caddesi 
Rumeli Han No. 16 

Şişmanlığa mani 

Şişmanlık yalnız çirkinlik o 
~ mayıp, hakiki bir hastalıktı Grevin büyümemesi i~in 

tedbirler alındı 
Atina, 10 (Tan) - Diln gece Baş

bakan Metaksas Atlna kolordusu ku
mandanı ile polis ve jandarma direk
törlerini çağırarak grevin Pire ve A
tinaya sirayet etmesi ihtimaline meb 
ni asayiş ve sllkfltun bozulmaması i
çin her ttirlil istisnai tedbirlerin a
lınmasını emretmiştir. 

'Amelenin talepleri 
reddedildi 

Atina, 10 (Tan) - Büyük bir mü
sademe halini alan Selaruk hadiseleri, 
burada haber alınır alınmaz, hükürnct 
erkanı toplanarak müzakerelerde bu
lunmu!;ilardır. Amelenin teskini ile 
greve nihayet verdirilmesi çarelerini 
araştırmıştır. 

Makedonya umum valisi ile Selanik 
jandarma kumandanının azli, şimen
düfer müstahdemininin askerlikten 
istisnası ve bu hadiselerde önayak ol
dukları için tevkif edilenlerin serbest 
bırakılması hakkındaki amele matali
batı reddedilmiştir. 

Parti liderleri, Baıbakanla 
konuıtular 

Atina, 10 (Tan) - Parti liderlerin 
den Sofulis, Çaldaris ve Papanastasiu 
Başbakanı ziyaret etmişler ve grevci
lere karşr merhametle hareket edil
mesi tavsiyesinde bulunmuşlardır. 
Başbakan, hükWrıetin ittihaz edeceği 
tedbirlerin devlet otoritesine halel gel 
meden ahalinin hukukunu da temin e
deceğini bildirmiştir. 

I~ Bakanlığın tebliği 
Atina, 10 (Tan) - lç Bakanlığı Se 

18.nik hadisesinde ölenlerin sekiz, a
ğır yarahların 18 olduğunu ve gazete 
lerin 250 kişinin yaralandığı hakkın
da verdikleri haberlerin mübalagalı 
bulunduğunu tebliğ etmiştir. 

dir. 

Yunan Askeri .IDrası 
toplandı 

Atina, 10 (Tan) - DUn Başbakan 
Metaksasm riyasetinde toplanan yük
sek askeri şurada Yunanistanın harp 
kuvvetleri vaziyeti tetkik edilmiş ve 
müttefikan memleketin müdafaa es
babını temin edecek kuvvetlerin en 
seri bir şekilde ikmaline karar veril
miştir. 

Bir ka~ lci§i ölmü§ 
Atina, 10. (A.A.) - Selanik tü

tün amelesi. diğer korporasyonlar 
gnıpuna sebep olmak suretile hü
kumet üzerinde bir tazyik yapmaya 
tevessül ettikleri vakit, hükumet tü
tiln amelesinin isteklerini hayrihah 
bir ruh içinde tetkik etmekte idi. Hü
kumet icap eden tedbirleri almıştır.Bu 
giln yaptıkları miting esnasında, da
ğılmaya davet edilen grevciler poli
se hücum ettiklerinden kendilerine 
silahla mukabele edilmiştir. Bir kaç 
kişi ölmüştür. 

Sükunet iade edilmiştir. Hükttmet 
grevcilerin isteklerini tetkika de
vam etmektedir. 

Şimendifer amelesi iıe 
baıladı 

Atina, 10. (A.A.) - Selıinik şi

mendifer amelesinin işlerine tekrar 
başladığı ve tenvirat ve ekmek hiz
metleri temin edildiği bildirilmekte
dir. 

24 saatlik umumi grev 
Atina, 10. (A.A.) - Metaksas ye

ni beyanatında son Selıinik hadisele
rinin iktisadi, s i y a s i ve inkı
labçı olduğunu, bu yüzden hüküme
tin yaptığı tavsiyelerin, gösterdiği 
menfaatlerin konfederasyonca red
dedildiğini ve müsebbipler hakkın -
da şiddetli takibat yapmayi bildir
miş olmasına rağmen murahhasla
rın mataliba tında israr ettiklerini 

Grevin nihayet bulması ve nizamı umumiyi ihlal edeceklerin 
bekleniyor devletin kanunlarını karşılarında bu-

. . lacaklarını söyledi. Amele reisleri 
. A:ı~a, 10 (A.A.) - ~elanı~ grev- konfederasyonu sabaha kadar içti

cılerının murahhasları ~e . llu'k.ilmet nta etti. Selanikte amelelerin öldli
rurahhasları ar~sındakı müzakere - riilmesinden dolayi hükumeti pro
ler ~ece geç v~kıt~ kad~r devam ~t- testo etmeye ve amele hukukunun te
miş ı.se de henuz 'bır netıce elde edıle mini için 24 saatlik umumi grev ila-
me~~ş~r. . . . nına karar verdi. Umumt grev baş-

. Huk~etın y~nız :ah~ıkat ıc~~ .~- larsa devam edeceğinden, umumi hiz
dılm:sını ve t~vkıf ed~~ı§ olan tutun metleri felce uğratacağından korku
hnalathanelerı amelesının serbest bı- luyor 
ra~ılmasmı. kabaj,e yanaşacağı ümit Ko~federasyon bir beyanname nes 
edılmektedır. ,. rederek hükümeti takbih edecek ve 

Metaksas, hUkfımetin kat ıyye~ en- halktan yardım isteyecektir. Komu -
dişeye kapılmıyacağmı ve grevcılerin nist mebuslar fırka liderlerine ve hU
mc~ibini h~Y_Irhah~c b~r surette kumete mektuplar yazarak Selanik -
tetkık etmek ıçın grevın nıhayet bul- teki kanlı hadiselerin fı k 1 h -

b kl. W• • b t . ti r a an are 
masını e ıyecegını eyan e mış r. kete getirmesini, meclisin toplanma-

Su~lular §İddetle 
cezalandırılacak 

sını ve ameleye karşı şiddet hareke
ti gösteren hükumetin düşürülmesi
ni istediler. Ve kabineyi protesto et

Atina, 10 (A.A.) - Selanikli libe- tiler. Komünistler vaziyetin ağır ve 
ral mebuslar parti reisi Sofulise tel
graf çekerek vaziyetin vehameti hak: 
kında nazan dikkati celbetmişler ve 
Selanike yüksek bir zabit gönderilme 
sini istemişlerdir. Bu yüksek zabit, bir 
anket icrasına ve mücrimleri şiddetle 
cezalandırmağa memur edilecektir. 

Liberaller, polis müdürünün değiş
tirilmesini tavsiye etmekte ve polisle
rin silahsız grevciler karşısında soğuk 
kanlılıklarını kaybetmiş olduklarını 
beyan etmektedirler. 

Yunan konsoloshanesi 
yağma edilmi§ 

Atina, 10 (Tan) - Adisa.babadan 
dış bakanlığa gelen resmi telgrafta o
radaki Yunan konsolitosunun yağma 
edildiği, bir Yunanlmm öldUrtilUp bir 
kaçının da yaralandığı bildirilmekte -

ciddi olduğunu kaydediyorlar. 
Papanastasiu ezcümle dedi ki : A -

mele hadiselerden mesul değildir. Za 
bıta insan hayatına kıymet vermiye
rek kıyıyor. Öldürülenler arasında 
polislerin olmaması ve amelenin taar 
ruz etmediğini gösteriyor. Tüccarla
rın teklifleri adilane tatmin edici de
ğildir. Milonas, Çaldaris ve Sofulis 
anlaşırlarsa hükumeti düşürmek için 
kafi olacaklar gibi göıi.lnilyor. Mak
tullerin cenaze merasiminde yeni hA. 
diselerin çıkmasından korkuluyor. 

Selanikte polis faaliyetini tatil etti 
ve inzibat vazifesi askere verildi. 

Emniyet direktörü döndü 
Mesleki tetkiklerde bulunmak tize

r6 Viyanaya ve diğer Avrupa ~ehir
lerine giden Salih Kılıç, dtin Karol 
vapurile şehrimize dönmUştUr. 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

r ira Kı. 

1 2S 
o 40 
o 50 
o 1S 
o 75 
o 75 
o 75 
o 50 
o 50 
1 50 

75 
50 

Kitabın lıml Müellifi 

Gönfilden G6nUle 
Muvaffakiyet 

M. Turan 
Gasson tercümesi Muallim Mübahat 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yollan 
Kendini Tanır mısın l 
Tali Sensin 
MüşkUllerle Mücadele 
İdea) Bilro 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Askeri Mektepler için 

.. .. .. 
• 
• 

" .. 

• 

• 
• 
• .. 

• 
Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman Senal 
Beş Milrebbi Muallim HUviyet Bekir 
Kılıcımı SilrOvorum Rept Eni• 

Be, taneden fula alanlara % 30 iskonto vapıhr. 

Sosyalist Lideri l ~on Blum 

HergUn öğleden sonra hastala
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

MiLLi MUDAFAA VE
KALETiNDEN : 

Cümhuriyet kara ve deniz 
ordusunda kullanılmak üze
re 14 5 5 sayılı Askeri me
murlar kanununa ve buna 
aid talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şart 
lada yedinci sınıf • · A.skeri 
Bareme göre 3 O lira maaşı 
asli" Askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 - 3 5 yaşından yukarı 

$1trnanıar neraaım raptıkları m 

bir çok hareketleri esnasında 

külata maruz kalırlar. $işmarı 

izalesi için çare U R O DO 

kullanmaktır. 

Bundan baeka 

Mafsal Rumatiz 
Adali Rumatizma 
Tesalübü şerayin 
Elemi asabi 
Kum hastallQt 
sırf URODONAL 
istımallle sureti 
kat'iyyede iyileşir 

~tablı11ımınla CHATELAIN, 21 BUJUlı IUkllıl, 2 et 2 bls, Ruı dl Y•lınclınnes, P 

URODONAL, bütün eczaneler 
bulunur. 

Paris, 10 (Tan) - Sosyalist ıır
kasının milli kongresi, bu sabah sa
at 10 da açılmıştır. Kongreye sabık 
Paris mebuslarından Graziani riya
set etmiştir. Partinin umumi sekrete 
ri sosyalistlerin hükümete iştirak et 
meleri için "Halkçılar cephesi" nin 
diğer azalarına yapmış oldukları tek 
life karşı alacakları cevap ne olursa 
olsun iktidar mevkiinin mesuliyetıe
rini Üzerlerine alacaklarını beyan 
etmiştir. Mumaileyh, Sosyalist Par
tisinin halkçıların programlarına sa 
dık kalacağını beyan etmiş ve demiş 
tir ki: Parti, dostlarımızın intihabat 
mücadelesinde halka arzetmiş olduk 
ları ve sayesinde muzafferiyet ka
zanmış bulundukları programı bükü 
met başında da tatbik edecektir. Bu 
program. hiç şüphesiz Fransız siya
setinde bir yenilik teşkil edecektir. 
Mebuslardan Roubaii belediye reisi 
Jcan Lebas halkçılar cephesi men -
suplarının kii.f esinin komünistlerin 
hükümete iştirak etmemek suretin
deki ilk tekliflerinden rücu edecek
lerini ümit etmekte olduklarını be
yan etmiştir. 

iıletme olmamak ı Demiryolları ve Limanlan 
4 - Başkasına geçer Umum idaresi ilanlan 

Hastalığı ve vazifesini gere- -----------------------
gi gibi yapmağa mani olabi- İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malz 
lecek vücut ve akılca bir a- 18-6-936 Perşembe günü hizalarında gösterilen s 
rızası bulunmamak. !erde Ankarada İdare binasında ayrı ayn ve kapalı 

Tam teşkilatlı bir Askeri usulü ile satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyen! 
Hastahanede muayene etti- hızalannda gösterilen muvakkat teminatlar ile kanu 
rilecektir. tayin ettiği vesikaları ve teklif mektublarını aynı 

5 _ Yanbancı ile evli ol· lastik malzeme için (saat 14 e); dinamo kayışları· 

Oğleden sonra yapılan toplantıda 
Sosyalist lideri Leon Blum bugün
kü iç ve dış siyasayı anlatmış ve 
Uluslar Kurumunu zecri tedbirlerle 
tutmak lüzumuna kail olduğunu söy
lemiştir. Leon Blum yarınki kabine
nin başkr;.nı olmak dolayısile fikirle
ri her tarafta derin bir tesir uyan
dırmıştır. Bu suretle Fransanm siya 
sası ile Edenin, yani lngilterenin dış 
siyasası arasında derin bir tetabuk 
görülmektedir. 

Kongre zecri tedbirlere devama 
karar vermiştir. 

Partiye 9irme töreni 
Çanakkale, 10 (Tan) - Partiye ye 

niden giren altmış üyenin tamama tö 
reni bugün on birde bUyük kalabalık 
bir kütlesi önünde yapılmıştır. 

Kızılay haftası 
Kızılay haftası hazırlıklarına devam 

edilmektedir. Kollar, birer toplantı 
yaparak hafta programına ait karar
lar vermişlerdir. Kızılay haftasında 
kurum tarafından parasız müsamere
ler verilecektir. 

mamak 
6 - Şeref ve haysiyeti 

muhil bir suçtan mutlak su-
rette bir cürümden dolayı 
üç ay veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir 
suçtan takip altında bulun
mamak. 

7 - Sarhoşluk, kumar
bazlığı adet etmiş kumar 
oynatmış ahlak ve sairece 
hakimliğe yaramayacak bir 
hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8 - N uf us kağıdı sureti 
ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tercü
mesı. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riyle birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 gunu
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As
kerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri. ( 6 7 7 ) ( 2 3 7 O ) 
90Et 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satıhk Mahlul emlak 
Değeri 

L. K. 

603 68 

500 00 

172 00 

1872 60 

Pey parası 
L. K. 

60 00 

38 00 

10 00 

141 00 

Beşiktaş Türkali Ma. İhlamur 
S. 104 No. hanenin tamamı. 
2987 yeni. 
Kasımpaşa Camiikebir Mescit 
sokağında 18 N o. lı arsanın ta-
mamı. 527 
Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet e
fendi Uf ak köprü sokağında 3 
N o. hanenin tamamı. 2981. 
Hasköyde Sütlücede Mahmut a-

• ğa mahallesinde bağ mevkiinde 
31 No. arsa ile 32-35 No. iki 
bap hanenin tamamları. 40. 

Yukarda yazılı malların tamamının mülkiyetlerinin 
peşin para ile ve 11 Mayıs 936 tarihinden itibaren açık 
arttırma suretile satılmaları uzatılmıştır. Üstermesi 20 
Mayıs 936 cuma günü saat 14 te Komisyonda yapılacak
tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğünde mahlul kalemine gelmeleri. 

(2434) 

(saat 14.30 a); kapalı ebonit kutular içinde (saat 15 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
lere aid şartname Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
düdüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız 
ğıtılmaktadır. ( 2526) 

t S M t Muhammen bedeli Muvakkat teminat Eksiltme 

Muhtelifülcins las- ) 22765 Lira 1707.38 Lira 15 
tik malzeme. ) 

Muhtelif eb'atta ) 
4 3 1 O metre bezli ) 
kauçuktan mamul ) 13116 . ' 983, 70 " 

15, 
vagon dinamosu ) 
kayışı. ) 

800aded kapaklı ) 
ebonit akkümüla- ) 4800 ,, 360 

" 
16 

tör kutusu ) 

İlk eksiltmesi bozulmuş olan, muhammen bedell 
57,500 lira bir muzaaf tesirli ve yirmi dokuz basit mak 
takımı 23 Haziran 936 Salı günü saat 15,30 da kap 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alınacak 
Bu işe girmek isteyenlerin 4, 12 5 liralık muvakkat te 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini a 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermele 
lazımdır. 
Şartnameler 2 8 5 kuruş mukabilinde Ankara ve H3 

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. (2378) 

İdaremiz Eskişehir atelyesi için usta tornacıya ihtiY 
vardır. Taliplerin imtihanları yapılmak üzere şimdi 
kadar çahşdıklan yerlerden aldıkları bonservisleri 
doğruluk kağıtlarını. Millet Mektebi şahadetnameleri 
nüfus ve askerlik vesikalarını alarak İstanbul'da Hayd8 
paşa İşletme Müfettişliğine, İzmir'de Alsancak atelye 
Şefliğine müracaatları. 

Haydarpaşa da ve İzmir' de imtihan olanların günÔ 
likleri. Eskişehirde geldikleri zaman ikinci bir defa f 
pılacak imtihandan sonra takdir olunacaktır. (933) 

(2359) 

Muhammen bedelli 3800 lira olan kontrol saatı yedele 
leri 18-6-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı ıs! 
usulu ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 285 liralık muvakkat ~~ 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve · tekliflerı~ 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver1?.(; 
leri lazımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Miid.~; 
lüğünde. Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlilğt.ıtl 
de isteyenlere parasız verilmektedir. (2527) ./ 

------------------------------~ 
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No. ASRI M O B t L YA mağazasını ziyaret edin' 
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Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. DökUlmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvünü

masını kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır. Li.tif rayı
halı bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Göz Hekimi 

Dr. ŞÜKRÜ ERTAN 
Cağaloflu Nuru Osmaniye cad. No.30 

(Caialcğla Eczanesi bitiıiii). 

Tel 22566 

1 LAN 
Ortaköy'de, Divan Yolunda, 

Kaymakçı sok. No 14 de 
oturan 

SATlE ŞlRKETl 
.,kizitörlerinden, Ahmed Ham
di'nin Şirketle hiçbir alikası 
kalmamıştır. 

KUPONLU • MEVDUAT 

AOAPAZARI 

TURK · TiCARI;T ·BANKASI 

• 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

il 

:• •ıııı•ıııı•ıı ıı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıtıı•ıııı••ıııı•ııı ı••:: 
- 1 i "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü i 

___.....,,... ._._. .. ._ .... .........._...-..-........ 1 
1 11 Tan 11 a "Sigortah Abone"~ 
1 kaydedilecek karilerimizi 1,000! 
: liraya sigorta ettiriyoruz : 

1 Tan sigortasmı Türkiyenin en büyük sigortaj 

- şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirj 1 • 
{Tan) ın büyük içti· 1 mai yardım teıebbüsü· 

ı nü teıkil eden {OKU· 
_ YUCULARINI SIGOR· 
1 TA ETTiRMEK) fikri· 
1 miz, teıebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
i uygun bir intizamla A

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 
~.-ilk adım, gazetemi· 

:ıe <SIGORTALI ABO
i NEJ yazılacak olan O· 

_ kuyucularımızın sigor· 
1 ta edilmesiyle ahlmıı 
- bulunmaktadır. 

~ ikinci adım CSigor-
1 tah perakende safi§) 

olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında başhya· 

Sigortası 

cağız. 
1 (Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- _ 
_ n 5 X 360 == 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- 1 
1 neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- -
i diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir I 

ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. j 
i Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani _ 
_ yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 
1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 
1 nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta-

1 

hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU i 
ı Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir .. 

1 

1 

1 

:-------
" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta 

abone kuponu 
Tarih : 11 / 5/ 1936 

1 

1 

timadı Milli "Güven,, : Adı, baba adı 
soy adı 

1 

1 

1 

1 

1 

HUKUKÇULARIMIZA müjde 
İstanbul Üniversitesi kara ve deniz ticareti hukuku Profesörli 

br. HlRSCH tarafından yazılan ve kara ve deniz ticaret hukuku 
doçenti Dr. GALİP tarafından kuvvetli bir kalemle Türkçeye çevrilen 

TiCARET HUKUKU'nun 
ikinci cildi çılanıştır. 

İkinci cilt Ticaret Şirketlerinden bahsetmektedir. Büyük bir emek 
ve iyi bir tetkik ve tahlilin neticesi olan bu kıymettar eseri hukuk
çularımıza hararetle tavsiye ederiz. Fiyatı 335, posta ücretile 360 ku
l'Uştur. İki cildi bir arada cildli 600 kuruş olup, taşra için 35 kuruş 
Posta Ucreti zammolunur. 

Satış yeri: İstanbul, Ankara caddesi No. 64 

!!!:::_CiHAN K1TAPHANES1D1R. -

Türk Sigorta Anonim 
Şirketinden: 

1 - Gala tada Voyvoda caddesinde itimadı Milli ham ittisalinde 
kain elyevm 124 numaralı bina yerile arkasındaki arsalar üzerinde 
yapılacak inşaat kapalı zarf usulile topdan eksiltmeye çıkarıl

mıştır. lnşaatın muhammen bedeli 31239 liradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi, 

' c) Fenni şartname ve kalorifer şartnamesi, 
d) Keşif hülasası, 

e) Plan ve projeler. 
İstekliler bu evrakı 10 lira bedel mukabilinde Galata'da Sümer 

Bank İstanbul §ubesi binasındaki şirketimizden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 23-5-936 cumartesi günü saat onbirde Istanbulda 

Galata'da Bankaftır caddesinde Sümer Bank İstanbul Şubesinin orta 
katında Şirketimiz merkezinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Taliplerin eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu veçhilc 

(2350) liralık muvakkat teminat vermeleri lazımdır. Eksiltmeye gi

recekler 18.akal 30 bin liralık bina yaptıklarına dair kanaat verici 
ehliyet vesaikini teklif mektubuna raptedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Şirketimize makpuz mukabilinde tevdi edilmiş buluna
caktır. Posta ile gönderilecek mektupların mezkur saatten bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış bulun
ması şarttır. 

tnhisarıar Umum Müdürlüğünden:· 

14.239 Kilo Kanaveça çul ve çuval 
2.soo ,, lp 

350 
" Amerikan bezi. 

Yukarıda cinsi ve mıktarları yazılı iskarta malzemenin 
arttırma pazarlığı 15-V-936 tarihine rastlayan Cuma 
gününe uzatılmıştır. İsteklilerin yüzde 15 güvenme pa
ralariyle birlikte tayin olunan günde saat 1 O da Kaba
taşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Satış Komisyonuna müracaatları. ( 2 506) 

ilaçlarınızı Bahçe 
kabıda SALiH NECAli den alınız. Reçeteleriniz K E s K 
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büyük bir dikkat, ciddt 
bir istikametle hazırlanır. 
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1 

1 

" Doğduğu yer ve yıl l_ 
tşi ve gl~cil 
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Adresi 

1 

1 

1 
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=· L 1 1 
1 

' ~ 1 
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Bedeni bir sakat- ı 
lığı var mıdır, var 
ise nedir? 1 

1 
1 Nekadar zaman 

için abone olduğu 
1 

- - ~ -

i l Bu kupooa derccdilccck yazılar cayeı okunaklı yazılmı~ olmalıdır. 

1 

1 

lstanbulda Tnn gazetesi sigorta senisine. 1 
1 Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüshasmda yazılı .artlar dairesincle _, 
_ kaz.aya karşı 1000 liralık sh:ortalı abone yazılmak i tiyorum. Abone- 1 
1 man bedeli gönderilmi~tlr. Sigorta muamelesinin yapılma."'mı dile-
- rim. lmm 1 
~.-•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ı-

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından · 
Seyhan Vilayetinin Karataş nahiyesindeki Karataş 

Dalyanının kanun ve nizamlarına göre 936 ve 937 mali 
yıllarında balık avlamak hakkile balık resmi iki sene 
müddetle 27-4-936 tarihinden itibaren kapalı zarf usu
lile arttırmaya çıkarılmıştır. 18 Mayıs 936 tarihine mii
sadif pazartesi günü saat ( 15) de Seyhan Defterdarlı-
ğında ihalesi yapılacaktır. İki senelik mııhammen be~e
Ii ( 14315) lira olup taliplerin yüzde vedi buçuk rr,.1v --ı k
kat teminat ile teklif mektublarını 2490 numarah k;:ı-.11-
na tevfikan ihale zamanından bir saat evvelinp ı~ ... ...ı-.r 
Seyhan Defterdarlığa verilmesi meşruttnr C" 

görmek isteyenlerin nkarada l'!Tt:lt;u., "' ' A • 

lak Miir1:: .. 1:: .::.:· t ~ ... t ... .,l'rl::ı Av Verpi 1 ""~ 
... , --- ,. . • ... - : : ,.. - ,.. '"l .., • ' -

tı ıU nllllh.J ::.. 

Kıymettar bıı ıla1.ı.t11 
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Norge Rollatöründe 

Müteharrik olan kısım yalnız 

şu üç parçadır. 

Bu tarihte bir "Norge" buz dolabı kompresörü· 
nü geceli gündüzlü işlemek üezere faaliyete 

koydular ve ancak her sene resmi bir heyet 
huzurunda bu kompresör 24 saat durdurula· 
rak muayene edildi ve her senenin faaliyet ne
ticeleri ersmi raporlarla tesbit ve ilan edildi • . 
1935 senesi sonunda neşredilen rapor suretini okuyunuz: 

1 - Norge Rollator Kompresörü hiç durmadan GE
CELİ GÜNDÜZLÜ 9 1/ 2 sene çalışmıştır. 

2 - Rollator bu müddet zarfında 2,500.000.000 adedi 
devir yapmıştır. 

3 - Rollator bu müddet zarfında 175 TON BUZ imal 
etmiştir 

4-14,968 kilo mayi hamızm sirkülasyonunu temin 
etmiştir. 

11 - 5 - 936 

------ --- ----- -- --- ---- ----- --- -_..--
./ 
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5 - Bütün bu faaliyet müddetince motorlarının altı ayda bir yağlanmasından ve temizlenme

sinden başka BİR TAMİR GÖRMEMİŞTİR. 
6 - Rollator'un müteharrik aksamının MİKROSKOPLA yapılan tetkikinde hiçbir noktasında 

aşınma, yıpranma asarı ve bozukluk bulunmamıştır. 
7 - Rollator'un zamanla kullandıkça daha AÇILDICI, daha SESSİZ çalıştığı ve daha AZ CERE· 

YAN SARFETMEKDE olduğu anlaşılmıştır. 
8 - Geceli gündüzlü çalışma devresil"İn hali tabiideki istimal müddeti 37 SENEYE muadil ola• 

rak hesabedilmiştir. 

"NORGE" Rollator kompresörünün en üstün bir 
kompresör olduğuna bundan daha emin ve canlı 
bir misal olur mu? 
Alacağınız buz dolabının en idareli, en sağlam, 

en zarif ve en sessiz bir buz dolabı olmasını is
tiyorsanız "NORGE,, u intihab ediniz. 

"Norge,, u ve Rollator kompresörünü görmeden buz 
~-rlolabı almayınız. 

, Rollator yalnız "Norge" un ihtiraı ve bu suretle yalnız "Norge" un malıdır. "Norge "un Rollator'u, buz dolabı sanayiinde başlı başına bir kuvvet ve var
lık yarattı. Şimdiye kadar pistonlu kompresörlerinden inatla ayrılmak is
temeyen bir çok fabrikalar " Norge " un Rollatorunu taklide kalkıştılar. 
Bu taklitcilik tecrübelerine, zevkinizi, neşenizi ve paranızı feda etmeyiniz. Nor
ge Rollatorunun metaneti ve bütün faik evsafı 3 7 sene için tecrübe edilmiştir. 

( 

" N erge " rollatorunun mukavemeti 3 7 senelik bir faaliyet devresi müdde
tince kontrol ve emsalsizliği resmen tesbit ve teyid olunmuştur. Rollator 
en az cereyan sarfeden yegane kompresördür. Rollator "Norge" un yıpran
mak bozulmak nedir bilmiyen kalbidir, ömrü namütenahidir. 

Amerikada Bütün Amerikan fabrikalarının ımalatı olarak satllan ve elyevm istimal sahasında bulunan 9.000.000 buz 
dolabından 3.000.000 u "Norge,, markahdır. Sizde muhakkak surette bir "Norge,, buz dolabi alınız 
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Boğazını sıkan ıstırapların • 
1 

Güzelliği hem 
yaratan hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan 

güneş, şüphesiz, inci dişlerdir. 

Lakin o dişlere can veren de, 

şüphesiz, " RADYOLIN " dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede
bilirsiniz. Fakat bunun için 

§art günde iki defa 

Nasırların dermanıdır! 
insanların ayaklarına adeta çivi 

gibi batan nasırlar; ancak 

DERMiN 
kullanılarak izale edilebi· 
lir DERMlrt nasırlar. hi~ 
zahmetsiz yumuşatmr, gev· ~"Jl:;:ıo-• .......... 

şetir, kökile beraber ~·
karar. 

Dermin nasırı darmadağın ederi 

Bir tane 

GRiPiN 
almakla geçeceğini 

bilseydi bu kadar 

acı çekmezdi 

il 

1 
Soğuk algmhğı, nezle, grip gibi rahatsız

lıklarm diş, baş ve sinir ağrılarının 

RADJOLiN iktisat Vekaletinden: 
en tesirli, en ucuz ve en mükemmel ilacıdır 

"--~-----------------------------) 
ile Dişlerinizi Fırçalamaktır. 

Mart 936 tarihindenberi 14 kuruş 30 para Baz fiyat ü
zerinden muamele gören Karfiça tabir edilen Demir çivi
ler ilan tarihinden itibaren 13 kuruş yirmi para olarak 
tespit edildiği alakadarlara bildirilir. ( 2 S 38) 

Gripini arayınız! 

Moda'da MODA PALAS Fenerbahçede BELVÜ 
Avnı müdürivet tarafından idare olunan her iki otel deniz sahilindedir. Her türlü modern kon'foru vardır. Fiyatlar elverislidir. 

,J 


