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Bütçe encümeninin raporuna göre 
, ................................................................................. . 

HükUmet her türlü tecavüze 
karşı tedbirler almaktadır 

Bütçe proiesi üzerinde tetkikler f amam/andı, 
bu hafta içinde müzakerelere başlanacak 

:Ankara 18, (Tan) - Kamutay 
~ütçe Encümeni, 1936 bütçe proje
ai Uzerindeki tetkiklerini tamamla -
ınıştır. Projenin aldığı son şekille 
encümen mazbatası matbaaya ve
rilmiştir. Yarın Kamutay azalarına 
tevzi edilerek bu hafta sonunda 
umumi heyette müzakeresine başla
nacaktır. Bu maksatla Kamutay her 
glin toplanacaktır. 

Biitçe encümeni mazbatasında, 
1935 mali yılının 12 aylık tahsisatı
nın sene sonundaki fazla tahsilat 
payı da hesaba katılacak olursa iki 
yüz milyon liraya varacağı ve bu 
suretle tahmin edilen yekuna nisbct 
lle beş milyon, 1934 tahsilatına nis
betıe de sekiz milyon lira bir fazla
lık hasıl olacağını tasrih etmekte ve 
bu fazlalığın gerek ihracat malları

Encümen Reis Vekili Mükerrem Bütçe Encümeni Reisi Mustafa Şeref 

~m w p~hu~~fi~~rm-----------------------------
da vaki olan yükselme sebebile hal- E S ' h ff 
kın istihlak kudretile tediye kabili- rzurum - ıvas a l 
yetindeki inkişaftan ileri geldiğine 
hükmetmek lazxmgeleceğine işaret 

edilmektedir. Yen·ı dem·ıryolu ·ınşaatına Ayni mazbataya göre hazine, 
kendisine verilen kredi salahiyetle -

tinin büyük bir kısmını kullanma- d u·. n mera s •• m 1 e baş 1and1 
dan devlet tAMhüdatmı kendi ken-
<lizıo Karşılı~bilmiş ve bu suretle 
de··let itibarı dahil ve haıiçte emin 
\'e mahfuz bulunduruımu~tur. Eu -
t Umen mazbatasında döviz vaziyeti
iniz tahlil olunduktan sonra şu dik
kate değer mütalea serdedilmekte -
<lir: 

Döviz vaziyetinde 
lnüvazene 

"Maliye Vekaletince verilen he
laplara göre, 1935 döviz vaziyeti -
iniz beş milyon lira kadar bir açık 
"ermekte olup son günlerde Fransa 
~liktırnetile tesis edilen anlaşma ile 

Unun üç buçuk milyon liralık kıs
lllı kapanmış olacağına göre, bu se
~e ihracatımızı umduğumuz inkişa
fıle hükumetin almağa devam ede
~eği tedbirlerin mütebaki açığı da 
e:ıaraf edileceğine ve Türk parası 

lstıkrannın hiçbir tehlikeye maruz 
!~l~ıyacağına kani bulunmaktayız. 
Qlltırnum istihsalatımızm tedricen 
~ti.makta olması, ve bu cümleden o-
arak maden cevherlerinin istihsal 

\te ihracı için esaslı tedbirler alın -
iakta. bulunması gayesi de bir müd
h et sonra tabii bir muvazeneye maz
d~r. olacağına emin bulunduğumuz 
h~\riz vaziyetimizin o vakite kadar 
l'c klin_ıetçe alınmakta olan tedbirle
'ebihtiyaç göstereceği tabiidir. Bu 
tak~pledir ki hükumetin bu husus
d 1• ınesaisini kemali şükranla kay
~ttıkten sonra bu mesainin teshil 
~ aksadile, encümenimiz, bütçe la
~e has~na eklenen bir layiha ile 1936 
g nesıne ait döviz ihtiyaçlannm, en 
ıt~i ~aziran sonuna kadar lcra Ve
li trı Heyetince bir cetvelle tesbi
tn \.ve kambiyo teşkilat ve mua
b~·atının Başvekilin yakın muraka
,.,., 

1 altına konulmasını derpiş et
·o.ışUr '' 
lkt· . 

•sodi buhran azalıyor 
liı tiazbatanın iktısadi vaziyeti tah
den~de~ ~~smında ise, 1931 senesin
ları crı duşmekte olan ihracat mal
baş~ız~n fiyatlarının yükselmeğe 
lktıı:ıadı~ ve dünyada hükUm süren 
l td adı buhranın birçok memleket -
till\ e zail olınağa yüz tuttuğu, bi
hUkuıne~ıe~ctimizdeki in 'ikaslarının 
tı'ıaıt ?1?tırnızin ekonomim~zi koru -
tı'ıUı:ı~çın ~ldığı tedbirlerle daha 
t>lll\ad ~ nctı~eler vereceğine şüphe 
'Ve ku ıgı mütaıeasr ileri sürülmekte 
tııuıa.tıl"Ulrnakta olan fabrikalar ma
lcket nın maliyet fiyatlarının mem 
leline lnUstehliklerinin iştira kudret
'i işUe ~gun bir dereceye getirilme
tı'ıennı Ukfıınetin meşgul olması te
J.t. olunınaktadır. •il;,., .. 
~ Udofaa büt~emiz 

tttcU!ıtne. hizmetleri bahsinde bütçe 
cnı -:ıı· .. daf 

• •qı ı mu aamıza temas 
[Arkas ı 10 uncuda 1 

ti GOHiJSHANE 

CRZt1tCA 1t. 

E rzurum ve Sıvas denıi ryo l u mı ntakasını gösterir harıta 

Erzurum 18, (A.A.) - Erzurum - ı Aşkalenin beş kilometro garbında 
Sıvas demiryolunun inşaatına baş - yapılmıştır. Törene davetli olanlar, 
lama töreni bugün saat 12,30 da 1 [Arkası 10 uncuu. 

Filistin hCidiseleri vahimleşiyor 

Kudiiste fevkalade ahval 
vaziyeti ilan edildi 

Araplar Yahudileri öldürmekte devam 
ediyorlar. Hayfcrda Kudüste Yangınlar çıktı 

l\ uaus sokakların da intizamı iadeye çalışan lng iliz neferleri 

Kudüs 18, (Tan) - Şimdiye ka
dar yalnız eski şehirde tatbik olu -
nan fevkalade ahval vaziyeti, bütün 
şehire teşmil olunmuştur. Saat 20 
den itibaren sabah saat 6 ya kadar 
yollarda gezmek yasaktır. Vaziyet 
gittikçe vahimleşmekte ve Araplarla 
Yahudiler arasındaki hadiseler art
maktadır. 

Diln gece Kudliste halk sinema
dan çıkarken birdenbire bir grup, 
bunların üzerine ateş etmiş ve üç 
Yahudiyi öldürmüştür. Hayfada ve 

Kudüste bombalar patlamakta ve 
yangınlar olmaktadır. Hayfadaki 
yangın mühim zararlara sebep ol
muştur. Limanın mühim bir kısmı 
da yanmıştır. Burada da iki Yahu
di ölü olarak bulunmuştur. 

Dün sokaklarda bir Iskoçya müf
rezesi asayişi temin etmiştir. Fev
kalade komiser dün yüksek memur
ları toplıyarak durumu tetkik etmiş
tir. 

İngiliz memurları, Arapların bu -
[Arkası 10 uncuda) 

Dün gece limanda 
bir kaza oldu 

lzmir vapuru Ilgaz 
vapuruna çarptı 

ikisi de yaralandı 
Dün gece limanda bir kaza olmuş

tur: 
Denizyolları idaresi hesabma kö

mür getiren Izmir vapuru, ortnköyde 
denizyolları deposu.na yanaşırken, su
ların cereyanına kapılarak, kereste 
yükile rıhtımda bağlı duran llgaz va
puruna bindirmiştir. Bu çarpışmada, 
her iki gemide de rahne açılmış, ilgaz 
baş tarafından, Izmir vapuru da ar
ka anbnrlarmdan yara almışlardır. 
Yapılan ilk tahkikata nazaran n. 

gaz vapurunun yer değiştirmediği ve 
Izmirin rıhtıma yanaşması için ma
nevra yapmadığı anlaşılmıştır. Liman 
idaresi, hadiseye vaz'iyet etmiştir. 

Tahkikata bugün devam edilecek -
tir. 

ltalya Arnavutluğu 
tahkim ediyor ! 

Yanyallan Atina gazetelerine bil
diriliyor: 

Görice ve Ergriden gelen yolcula
rın söyledikleri
ne göre, glinler
denberi bekleni
len kalabalık bir 
ltalyan askeri he 
yeti dün Draç li
manına gelmiş • 
tir. Bu heyetin 
Arnavutluğa gel
mesinden mak -
sat A vlonya et
rafında ya.Pılmak 
ta olan dehşetıı 
tahkimatı tetkik KRAJ... ZOGO 
ve teftiş etmektir. Bu tahkimatla İ
talyanın Sason adacığının nıüdafaası 
ikmal edilmiş olacak ve bu suretle 
Adiryatik ve lyonyen denizlerinde ha 
kimiyeti temin edilmiş bulunacaktır. 

Yunanistanm Ipr hududu boyunca 
Leskovik ve Görice taraflarına da is
tihkamat yapılmaktadır.Bu tahkima 
tin yapılmasındaki sürat ahalinin 
hayretini celbetmektedir. Bundan baş 
ka yilzlerce ltalyan zabitleri Ama -
vutluğun her tarafını dolaşarak to
poğrafya haritaları yapmaktadırlar. 
A vlonya ve Draç limanlarına her gün 
[talyan gemileri dehşetli miktarda 
cephane getirilmektedir. 

Yunan Krah 

19 Mayıs bayramı 

Atatürk günü her tarafta 
heyecanla kutlulanıyor 

Şehrimizde bir çok eğlenceler hazırlandı, 

idman şenlikleri Taksim stadında yapdıyor 

Samsunda Atat ürkün at üstündeki heykeli 

Bugün, Atatilrkün 1919 da 
Anadoluya ayak bastığı gUnün yıl 
dönUmU münasebetile, memleketi -
mizin her tarafında olduğu gibi şeh
rimizde de tezahürat yapılacaktır. 

Bugünün milli bayramlar içine alın
ması hakkındaki karar henüz kanu
niyet kesbetmediğinden bugün res
mi dairelerle müesseseler açık kala
caklardır. yalnız idman şenlikleri ol
duğu cihetle bütün ortamekteplerle 
liseler kapalı kalacak, fakat ilkınek
teplerlc üniversitede tedrisata devam 

MAKiNEDE 

Londra, 18 (Tan) - Rad~·o 
ajan ına ~öre, 1\lu olini Jlit 
lere müracaat ederek Ha
besistanın ilhakını tanıma
sını istem~ş fakat Hitler 
Büyük Britanyanm rnallı
matı olmadan derhal cernp 
veremiyeceğini bildirmistir. 

llriiksel, 18 (Tan) - lmı
solini ile Almanya arasında 
A vusturya mesele i etrafın
da bir anlaşma yaıııldı~ı , ·e
ya yapılmak üzere olduğu 
haber \'erilmeldedir. 

olunacaktır. 
Evvelce de yazıldığı gibi idman 

şenlikleri muayyen program dahi -
linde bu sabah saat 10,30 ta Taksim 
stadında yapılacaktır. 

Bundan başka Atatlirk 919 da ev· 
vela Samsuna çıktığı cihetle Istan
bulda bulunan Karadenizliler talebe 
birliği tarafından Universitede bir 
merasim hazırlanmıştır. Saat 17 de 
üniversite konferans salonunda ya· 
pılacak bu merasime herkes iştirak 

[Arkası 10 uncuda] 

Dokuz ihtisas 
mahkemesi kaldınldı 

Ankara 18, (Tan) - lşlerinin mlk 
tar ve mahiyetlerine göre idameleri
ne lüzum kalmadığı anlaşılan Sıvas, 
Trabzon, Balıkesir, lzmir, Muğla, An 
talya ve Adana adli ihtisas malike -
mclerile Istanbuldaki 8 numaralı ad
li ihtisas mahkemesinin 1 Haziran 
1936 tarihinden itibaren kaldırılma
sı Bakanlar Heyetince kararlaştırıl-
mıştır. 

Korfoya gidiyo~ Almanyanın harp filosuna 
Atina, 18 (Tan) - Kral yarın og-

le üzeri bir harp gemisile Korfoya gi- d •r la ı•ste necred•ııd•ı d~cektir. Burada >:~d.~ a~am::ı Yuna : a 1 0 n 1 ~ 
nıstana ilhakı ytldonumu munasebetı 
le yapılacak merasimde hazır buluh
duktan sonra adaların her birini ay
n ayrı ziyaret edecektir. 

Yunan filosu 
manevrada 

Atina, 18 (Tan) - Grev esnasın
da Selaniğe gönderilmiş olan torpi -
tolarm manevralar yapmakta olan fi
loya iltihakları emri verilmiştir. 

Deniz Bakanlığına gelen telgr.afta 
manevralar yapmakta bulunan do -
nanmanın Sisamdan Midilliye geldi
ği ve ayın 31 inde Faler limanına dön 
müş bulunacağı bildirilmiştir. 

Vehip Paşa 
Kahireye geldi 

Paşaya göre Habeşler zehir
li gazlara mukavemet ede

mediklerinden yenildiler 
Portsaid, 18. (A.A.) - Habeş or

dusunun eski müşavir ve mütehassı-
sı Vehip paşa, Straithbrid vapuru i
le buraya gelmiştir. Rıhtımda bir 
çok meraklılar toplanmış idi. Vehip 
paşa, vapurdan çıkar çıkmaz, hemen 
Porstsaid otellerinden birine gitmiş
tir. Halihazırda bu otelde Habeş 

[Arkas ı 10 uncuda l 

Almanyanın 3 zırhlısı vardır, 2 zırhlı 3 

kruvazör 19 torpito da tezgahlardadır 

Alman filosunun bi r kı smı manevra esnasında 

Berlin 18, (A.A.) - Resmi gaze- zırhlı da inşaat tczgahlannda bu -
te, Almanyanm harp filosu cilzü - lunmaktadır. Bunlar da " Enıatz
tamlannın 1 Nisan 1936 tarihinde- clsass" ile "Erı:atz-hessen" dir. Ay
ki miktarına ait listeyi neşretmiştir. tıca Uç tane de eski zırhlı vardır. 
Bu listeye göre tamamile ikmal edil- Listede bunlardan başka ikmal 
miş üç zırhlı vardır. Bunlar Deuts- edilmiş altı kruvazörle inşaat tez -
chland, Admiral Schcer ve Admiral gahlarmda bulunan Uç kruvazör, 19 
Graf Spee'dir. Bunlardan başka iki [Arkası 10 ur.cudaj 



===2 
HERGON BiR FIKRA 

y ~lr-ıiz;lık 
Şairim! Gel de \'az geç şu yalnızlıktan ~il<liyet etmekten. Gel de vaz 

geç l alruzlığını kule "aatinde çarmıha ~erip ruhunun e~ini, kalbinin kız 
kardeşini araJ,P durmaktan. 

Şairim! Nasıl olur da sen, biiyük bir sair olmak istediğin halde, en bü
yük şairlerin en büyiik san'atkarlarm mahaJle mahalle, diyar diyar, asır 
asır, dolaşarak yalnızlığı aradıklarım bilmezsin? 

Yalnızlık, en basit manasile yalnızlık "enin için nekadar korkwıçsa ~ai
rim, onlar için o kadar faydalı bir ~eydi. Onlar yalnız "Yalnızlığın., Juzi
le doldurablldlklerl kocaman kafalarını, )ine yalnız kendi ba !arma kal
dıkJan zaman tt>m.izc Çf'kiyorlarclı. Halbuki sen za\:allı ~airim, i!,.'ersin de 
yalnızlıldan. 

Ba. ka bir şeJ' bulamıyacağm için e\·ine dönmekten korkan şairim, se
nin ~·almzlıbrına küfretmen aczini ilana kafi değilmi. gibi üstelik . ükfıta 
da kafa tutuyor, bo5 bir kibrit kutu una sinen masum sükuta da çatıyor
swıl 

Şairim! Senden önce gelen büyük 1?airlerin odalarına ilham pt-rilerl, ka
pılan açmadan, pencereleri kırmadan, giriyorlardı. ::\lüz'lerln eti ve kemi
ği, a~rzı, dili olnuyan "yalnuJığııı,, ta kendisi olduğwıun farkında değil 
misin. 

Büyük an'atkfirlarm iç alf'mlerlnde uğuldayan mua7ıam senfoniyi 
ne büyük bir titizlikle, glirültüden koruduklarından haberin yok mu. 

Şairim, lçerMnde bir 1ek sl\Ti inek uçan göklerde şair için ne yalnız
lık ne de essizlik vardır, yeter ki enin otlann saniyeden saniyt>ye bü
yürken çıkardıktan hışırtıyı \'e tırnaklarının uzarken çıkardıklan sesi se
zebilecek kuJaklann ola. 

Sağlam İ§ 
A vusturyanm yeni diktatörü Şuş

nig'in dünyada en çok sevdiği çalış

makmış ve söylendiğine göre hayatın 
da hiç gülmemiş. Hatta, iktidar mev
kiine geçtiği zaman Viyanada §U fık

rayı söylemişler: 

Bir Viyanalı bir arkadaşına raslı
yor ve diyor ki: 

- Çok şükür, nihayet bir iş bıil
dum. 

- Nasıl bir iş? 
- Beni büyük kilisenin çan kulesi-

ne yerleştirdiler, Şuşnig gülerse çan 
~alacağım, sonra da bana yol vere
cekler ... 

- Bari iyi para veriyorlar mı? 
- Çok değil, günde iki şilın ama, 

bütün hayatımca sürecek bir iş! 

Çeneye kuvvet 
Yeni Fransız meclisi 1 haziranda 

ilk toplantısını yapacak. 
Bu meclisteki mebuslardan 114 ü 

avukat, 52 si edip ve gazeteci, 48 i 
profesör imiş. 

1 

Avukat, gazeteci ve profesör dal
ma ve iyi konu,mağa alışmış kimse
ler olduğuna göre Fransa meclisinde, 
başkalarını hesaba katmadan, en a
zından 214 çenesi kuvvetli mebus var 
demektir. 

Allah Fransız kabinelerine dayanık 
hk versin! 

Köpek sevgisi 
Geçenlerde, NegüsUn kendi haytı -

nı iki Amerika kumpanyasına yük
sek bir miktara sigorta ettirdiğini 

yazmıştık. 

Habeş imparatoru, her ihtimali göz 
den uzak tutmıyan birisi olacak ki, 
böyle sigorta ettirdiği yalnız kendi 
şahsı değilmiş. Haile Selasiye çok sev 
diği ve memleketinden ayrıldıktan 
sonra da yanından hiç ayırmadığı 
küçük ve sadık köpeği Trotu da 
10000 liraya sigorta ettirmiş. 

Bu köpeği imparatora iki sene ev
vel, lngiıterenin Adisababa sefiri 
hediye etmiş. 

Bunu haber veren Avrupa gazetesi 
"köpeğe karşı gösterilen sevgi için 
yüksek bir kıymet doğrusu!,, diyor. 

Gripin ilacı 
Bir Fransız gazetesinin yazdığına 

göre, şiddetli bir gripe yakalanmış 
olan Isveçli bir doktor, boğazına düş 
kUn olduğunu bilen bir arkadaşının 

tavsiyesi üzerine köpek balığı mide -
sinden yapılmış bir börek yem~. FJr
tesi gün gripten eser kalmamış. 
B u n u n bir tesadüf mü, yoksa 
yediği köpek balığı midesi neticesi mi 
olduğu merakına düşmüş ve bazı has 
talarına ayni şeyi tavsiye etmiş. Bu 
hastalarda da 24 saat içinde gripten 
eser kalmamış. Şimdi bu doktor bir 
taraftan köpek balığı midesinin kim 
yevi hassalarını araştmrken, bir ta
raftan da gripli hastalarına bu grip 
ilacı tavsiye ediyormuş. 

Vay, vay, vay! .• 
Romanın bilyük (Boncirolamo dö

kümhan{?si) iki senedenberi çok gizli 
olarak, Mussolininin muazzam bir 
heykelini hazırhyor:m~. 

Boncirolamonun kendi söylediği -
ne göre, şimdi bitmiş olan bu heykel 
aşağı yukarı seksen "!metro yüksekli
ğinde ve beşyüz ton ağırhğmda imiş. 

Yine Boncirolamo demiş kl: 
"Dev 'boksör Karnera yanında Sir-

BEDRi RAHMi 

Bilcıiniıi Yoklayınız 

Sorular 
- Şimdiye kadar gelip geçen papa

lann sa~,sı k~tır? 
- Yunan esatirlnde rüyalara ka

rışan ilah kimdi? 
- Alber Dürer kimdir? 
- Kristof Kolomp nerede ölmüş -

tür.? 
- )leşhur ttalyan ressam ,.e hak

kilklerinden Bottocellinln ba.5lıca e
serleri nelerdir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - "Uç sil<ih.1orlar'' romanmın 

kahramanları olan dört silah§orun 
isimleri nedir ' 

C - Atos, Portos, Aramla, Dartaıı
yan. 

S - Mutstl-Hito kimdir f . 
C - 18;)2 de doğmuş ve Japon~·a

ya garp medeniyetini sokmu' olan 
.Japon imparatoru. 

S - Otuzbeş yaşında ölen Aıms· 
turyalı meşhur uestekdr kimdir , 

C - Mozar. 
S - Münih şehri nesiyle meşhur

dur 1 
C - Blraıdle. 

S - "Beni unutma" çiçeğinin ma
salı nedir t 

C - Eski bir Alman rnaı;ıahna gö
re iki ni~anh Tuna kenannda gezer
lerken kn nehrin kenarında ve suya 
yakın bir yerde güzel bir çiçek gör
müş. "Ah, ne güzel çi<;ek; gök mavi
~ı ren~inde!,, demiş. Erkek bu çiçe
ği koparmak Merkt'n Tuna~·a yuvar 
lanmış n l><>ğulurken elindeki çiçeği 
''beni unutma,, diyerek nl~nlısına fır 
!atmış. 

ley Templ nasıl kallt"Sa, eski dünya -
nın yedinci ucubesi olan Rados hey -
keli Duçenin bu heykeli yanında öyle 
kalacakt;r. 

Avrupa gazetesinin verdiği bu ha
ber doğru ise, Mussolini gittikçe yük
seliyor ve ağırlaşıyor demektir. 

Kadın köıesf . 
Ciltleri yağlı olanlar, bu mevsimde 

yani soğuk günlerden sıcak günlere 
geçerken, bir müddet her gün elitleri 
ni aşağıki tertiple silmeli ve temizle
melidirler:. 

lyi çilek alınız, sıkarak yarım bar
dak kadar çilek suyu çıkarınız; bu su 
yu ince bir tUlbentten geçiriniz ve içi
ne toz halinde bir tutam boraks ve 
birkaç damla iyi kolonya koyunuz. 

Konservatuvar imtihanları 
Konservatuvar imtihanları devam 

etmektedir. :Mezuniyet imtihanları
na dahil olacak talebe ihzari imti -
hanlara girmiş ,muvaffak olmuşlar
dır. Yalnız bunlardan biri hasta o
larak diğeri de Ankarada olduğu 
cihetle ikisi bu imtihanlara hiç gire
memişlerdir. Mezun olacaklar 26 
Mayıs ve 30 Haziranda Tepebaşrnda 
umum huzurunda iki imtihan daha 
gec;ireceklerdir. 

Konservatuvar miltehassısı Pro -
fesör Marx daha gelmemiştir. Ken
disinin mukavelesi tecdit edilmek 
Uzere belediyece hiçbir teşebbüs 
yapılmadığı cihetle artık hiç gelmi
yeceği sanılıyor. 

:t A N 

Eneme faaliyeti Bomba hadisesi Gümrük işleri 

Baytar müdürlüğü bir Tahkikatneticeye Otomatik saat usulü 
istatistik hazırlıyor ::?!'!.~~~!!:~is~ ihdas ediliyor 

sinde bulunan bomba hadisesi
0

etrafınİstanbul baytar mmtakasmdakl 
hayvanlar üzerinde eneme yapan 
baytarlar, aldıkları neticeyi bir ha
zirana kadar vilayet baytar müdür
lüğüne vermiş bulunacaklardır. Bu 
raporlara göre, Istanbul mıntaka

sındaki hayvanlarm cins ve adetle
ri bir istatistikle tesbit edilmiş ola
caktır. 

Bu sene Veliefendi çayırında ya
pılacak olan at koşularına 26 Tem
muzda başlanacaktır. Koşular ar· 
ka arkaya altı hafta devam edecek
tir. Kazananlara verilecek mükafat 
miktarı on beş bin lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Baytar müdürlüğü, Edirnekapı 

dışındaki tanzifat ahırlarında açıla
cak olan hayvan sergisi için hazır -
lıklara başlamıştır. Sergi, 15 Eylfıl
de merasimle açılacaktır. Bu sene
ki hayvan sergisinin her senekinden 
daha mükemmel olması için çalışıla
caktır. 

Karadenizde bir torpil 
daha görülmüş ! 

Karadenizde yeniden sık sık ser
seri torpillere tesadüf olunmaktadır. 
lneboluda görülüp bulunamıyan ma
yinden sonra, Sinopta, Boztepe fe
nerinin 20 mil şarkında ikinci bir 
serseri mayn daha görülmüştür. 

Mahalli liman idaresinin, maynin 
imhası için tedbirler almakta oldu -
ğu bildirilmektedir. 

Ancak, maynlerin, daima gemile
rin gUzergahında görülmeleri. tüc
car acente ve kaptanlarını telaşa 
düşürmektedir. 

Adliye 

Bir yankesici dün 
hapse mahkum oldu 

Emin isminde birinin parasını 

yankesicilik suretile çalmağa teşeb
büs etmekten suçlu Mehmet, Sul -
tanahmet Birinci Sulh Ceza Mahke
mesince bir ay yirmi gün hapise 
mahkum olmuştur. 

daki tahkikat de 
vem etmektedir. 
Polis, cemaat ih
tilaflarının dedi
koduları içinde, 
tahkikatını neti -
ceye doğru mu
vaffakıyetle yü -
rütmektedir. 

Bulunan bom -
banın evsafını 

bildirecek rapor 
henüz polise gel
memiştir. Yalnız ŞAHINKAYA 
bu bombanın, bundan laakal 14-15 
sene kadar evvel yapdmış, oldukça 
kuvvetli infilak kabiliyetine malik 
ve temasla pathyan neviden olduğu 
zannedilmektedir . 

Yine tahmin olunduğuna göre, bu 
bomba, mütareke senelerinden kal -
madır ve şimdiye kadar saklanmış 

ve yakın zamanlarda Gragoryan ki
lisesinin bodrumuna atılmıştır. 

Kilise mütevellisi Şahinkaya, erme
ni patrikhnesi cismani meclisi ma -
bafilinde, kendisi hakkında mevcut 
olan kanaate şiddetle hücum etmekte 
dir. Bu hususta bir muharririmize şu 
sözleri söylemiştir: 

"- Patrikhanenin bir din müesse
sesi olduğunu ileri sürenler, yakın bir 
tarihte bu müessesenin oynadığı me
şum rolü tamamen unutmuş görünü
yorlar. Yurtsever bir Türk Gragor -
yanı için böyle bir müşahede çok a
cıdır. Benim şahsıma gelince, müte
vellisi olduğum kiliseye kanuni bir 
intihap neticesinde geldim. Beni bu
raya tayin etmediler, bizzat cemaatin 
reyile seçildim ve yerimde onların 
muhabbet ve itimadile oturuyorum.,, 

lstanbul ve lımir 
limanlarında ıslahat 

Liman işleri umumi müaürü Raut 
Manyas ile, deniz ticaret mildürü Mü
fit Necdet Deniz, dün akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Her iki müdilr, Izmir limanında 
yaptıkları tetkiklerin neticesi hakkın 
da Iktisat Vekaletine izahat verecek
ler ve Istanbul limanının müstakbel 
şekli için, her iki idarece birlikte hal
ledilmesi icap eden noktalar üzerinde 

Gümrük idaresinde yapılan yem
liklere devam olunmaktadır. İstan
bul ve Galata ithalat gümrükleri 

1 müdürlüklerinin manifesto ve kon -
ı tenjan servislerinden sonra muhase
: be servisleri de tamamen birleştiril
ı miştir. 

; Servislerde işlerin sür'atle görü -
: lüp görülmediğinin kontrolunu te
l min etmek üzere gümrük başmü-
dürlüğü hususi otomatik saatler 

1 • 
yaptırmaktadır. Bu otomatık saat 
vasıtasile beyannamenin manifesto 
servisine alındığı saat işaret oluna
cak ve muamelesi görülüp, sahibine 
verildiği anda, ikinci bir saat işare
ti vurulacaktır. Bu suretle, bir be
yannamenin gümrükte ne müddet 
zarfında muamelesinin tamamlandı
ğı kontrol edilebilecektir. 

Beredive 

Bir ayhk muvakkat bir 
bütçe hazırlanacak 
Belediyenin 936 biltçesi henüz Dahi 

liye vek8.letince tasdik edilerek bura
ya gelmemiştir.Bütçe ay sonuna ka
dar gelmediği takdirde geçen sene 
bütçesine göre bir aylık muvakkat 
bütçe tanzim edilecektir. Belediye 
riyasetinin 936 bütçesile belediyede 
yapmak istediği değişiklikler bittabi 
yeni bütçe gelince tatbik edilecek, 
maaş kısımlan ve diğer tayinler mu 
vakkat bütçede yer almıyacaktır. 

• Müstakbel İstanbıil planını ya
pacak olan Mösyö Prost dUn de gel
memiştir. 

• Belediye, ekmek ve francala 
fiyatlarını müteakıp on beş gnn :için 
bugünkü fiyatlar üzerinden ipka et
miştir. 

Dahi •ye Vek 0 llJJitt• 
Reisicümhur Atatürkün refakatµ;

rinde şehrimize gelen Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya, dün Ankaraya gitmiş 
tir. Dahiliye Vekili vali ve belediye 
reisi Muhittin Ustündağ ile diğer ze.. 
vat tarafından uğurlanmıştır. 

\'ekfıletle temasta bulunacaklardır. 
Müdürler, bir haftaya kadar şeh

rimize avdet edeceklerdir. 
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Küçük Haberler 

• Denizdeki cisim bulunamadı -
Salıpazarı ile Tophane arasında şir
keti hayriye vapurlarına çarptığı id· 
dia edilen cismin araştırılması için 
dün, bu sahada birkaç dalgıç indiril· 
miş ve bunların yaptıkları araştırma 
lara rağmen bir §ey bulunamamıştır. 

• Yolcu salonunda nakliyat -
Gümrük idaresi, Galata yolcu salo
nu için, bagaj nakliyatmdd kullanıl· 

mak üzere yaptıracağı el arabaların· 

dan bir nümune yaptırmıştır. Bunun 
bugünlerde tecrübesi yapılacak ve 
matluba muvafık görüldüğü takdir
de bunlardan şimdilik beş tane imal 
olunacak ve ileride ihtiyaca göre bun 
larm adetleri arttırılacaktır. 

• Olgunluk imtiham sualleri - Ol
gunluk imtihanlarının sualleri maarif 
VekRletinden gelmiştir. 

• Türk~e imtihanlarının sualleri -
Türkçe imtihanlarında gramerden RU 
al sorulmıyacağı dün Maarif müdür
lüğünden mekteplere tamim edilmiş
tir . 
•Yazlık tiyatro temsilleri - Şehir 

t iyatrosu artistleri tarafından yazlık 
tiyatroda verilen temsillerde yalnIZ 
komedi ve piyes oynanması kararlaş. 
mıştır. Bunun sebebi, operet kısmın· 
dan zarar edilmiş olmasıdır. 

• Ayasofya mozayiklerlnin temiz
lenmesi - Asan atika mütehassısı 

profesör Vitmor, Ayasöfya mUzesin· 
deki mozayikler üzerinde tetkikatma 
devam etmektedir. Kıymetli mozayik 
!erin meydana çıkarılması işi temmuz 
ayı ortalarına doğru kabil olacaktır. 

• Yüz çilt kJtap alınıyor - Çocuk 
esirgeme kurumunun Divanyolunda .. 
açtığı çocuk kütüphanesi çok rağbe
te görmektedir. Sergiye gösterilen a· 
takayı gözönünde bulunduran kurum 
yüz cilt daha çocuk eseri mübayaa et 
meğe karar vermi9tir. I~ütüphaneye 

alınacak bu kitaplar bir heyet tara .. 
fmd:ı.n tetkik cdilocı>k ve içlerinden 
terbiyevi olanlar satın alınacaklar • 
dır. 

Denlz yo11arı tleyeti 
( . 

Denizyolları umumi müdürü Sa-
dettin dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. Sadettin, yeni yaptmlacak 
gemiler için Avrupa şantiye grupla· 
n mümessilleri ile yapılan temasların 
neticesi hakkında vekti.lete izahat ve
recek ve bu hafta içinde Ankarada 
toplanacak olan Denizyolla.rı ıımwnJ 
heyetine iştirak edecektir. 

• Kahveci Cemilin dükkanı önün
de duran bir su damacanasmı çal
maktan suçlu mekansız takımından 
Osman, dün Sultanahmet Birinci 
Sulh Ceza Mahkemesi kararile 
tevkif edilmiştir. 

Göçmen nakliyah • • 
ısı ilerliyor 

• Bayazıtta, Cilmhuriyet cadde -
sinde 180 numarada otran fırıncı 
Bedros, Ali isminde birinden alaca
ğını istemeğe gitmiş. Aliden, parası 
olmadığı cevabını alınca, kızmış; 
"Ne vakit vereceksin?" diye sor -
muş. O da: "Şimdilik veremiyece • 
ğim. İstersen mahkemeye git.. hak
kını ara." demiş. Fırıncı Bedros, bu 
sözden hiddetlenerek mahkemeler 
aleyhinde bazı fena sözler söylemiş
tir. 

Bedrosun, dün !kinci Cezada du
ruşmasına başlanmış, şahitlerin ça
ğınlması için, muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Brezilya mümessili tetkikle· 
rini bitirerek Atinaya gitti 

Bir haftadanberi ,ehrimizde bu
lunan Brezilya hariciye memurla
rından Baros, dün sabah Atinaya 
gitmiştir. 

Şehrimizin Brezilya konsolosha -
nesi erkanı ve Brezilya kahve şirke
ti mümessilleri Barosu uğurlamış -
lardır. 

Baros, A vrupanm muhtelif mem
leketlerinde ve Balkanlarda iktısa
di ve içtimai tetkikler yapmaktadır. 
Şehrimizin iktısadi mahafiJinde yap
tığı temaslardan çok memnun ol
muştur. 

Kahve ithalatmrn errf Brezilya -
dan yapılması ve bir şirket tarafın
dan idare edilmesi, Brezilya kahve
sinin Türkiye piyasasında sürümü -
nü arttırmış, ve bu sayede iki mem
leketin mukabil menfaati olarak, 
Türk madenkömürilniln de Brezil -
yaya ihracı temin edilmiştir. 

935 senesinde Tlirkiyeye ithal e
dilen Brezilya kahvesinin miktarı 
87.000 çuvala çıkarılmıştır. Halbuki 
geçen senelerde başka memleketler· 
den ithal edilen kahvenin miktarı 
ancak 60.000 çuval olmuştur. 

Trakyaya göçmen iskônına gelecek yıl 
başlanacak, hazırlıklar tamamlanıyor 

Tuzlaya sev4<edilen goçmenleı 

Göçmen yüklemek Uzere Roman- ı miş ve buradan araba vapurile Tuz
yaya giden Hisar vapuru, 1.800 göc; laya gönderilmişlerdir. 
menle evvelki gece limanımızdan 

geçmiş ve doğruca Tuzlaya gitmiş -
tir. Bulgaristandan getirilecek göç
menleri almak üzere Varnaya giden 
Nazım vapuru da bir o kadar göç
menle yarın gelecek ve o da doğru
ca Tuılaya gidecektir. 

G~men nakliyatına başlanalı he
nüz on beş gün olduğu halde, mem
lekete mühim miktarda göçmen ge
tirilmiştir. Bulgaristandan, yarın 

gelecekler de ilave olunursa son ge
lenlerin yekfınu 3 bini bulacaktll'. 
Bunların mühim bir kuımı Edirne 
yolu ile olmak üzere trenle getiril-

Romanyadan getirilenler ise şim
diye kadar 3.600 ü bulmuştur. Bu 
yıl, bunlardan maada getirilecek 
göçmenler de tamamen Tuzlaya çı
karılacaklar ve Ort& Anadoluya yer 
leştirileceklerdir. 

Trakyaya göçmen isklnına an
cak gelecek seneden itibaren başla
nacakbr. Göçmenlerin lstanbuldan 
geçtikleri sıradaki ihtiyaçlarını kar 
~ılamak üzere, Sarayburn undaki es
ki askeri sevkiyat binasının müced
deden inşası işleri de ilerlemektedir. 
Binanın tesellüm muamelesi hazi • 
randa yapılacaktır. 

Ne Dersiniz ? 
Uç gün süren yasak !. 

Otedenberi bir '1eyden şlldi.ye:t 
ylz: Bizde yasağın uzun 8Ürmeın 
Bunu neye hamledebillrizf TaldP 
fikrinin zifma mı! Yoksa yasağı11 
ciddiliğine lnanılmamuma mı 'f Se~ 
bi ne olursa olsun yauğa hünne~ e tl 
nıemek endişeye değer bir içttınaı JJJ 

şahededir. 

Bunlardan birini son günlerde had" 
dl zatinde ufak bir meselede cı.ıı;. 
müşahede ettik: Gazetemizin h~ 
bir §ikayetl üzerine mahut c.an "dil· 
taran otomobillerinin ca.nhiraş dUIJll~ 
ğünün artık çalınmaması ve ya to
çan ile kendisine yol ~ması bu 0

bll" 
mobillerin ait olduğu daireye lstand.0 
lun en salahiyettar amiri tarafrP gtiO 
emredilmişti. ·Hakikaten blrkaÇ ııt" 
ses sada çıkma.dan otomobille~ ca~· 
tılar. Bugünler eımasında düdük ati' 
mamalanna rağmen ne kimseye J 1111, 
tılar, ne de bir ha..,taya geÇ kal :orl· 
Bundan dola~, da burada ~eh!r ~ ı)'I 
teslne teşekkür bile ettik. Liik :;d_,.. 
gUndenberi bu kaldımn çayl ~ 
tekrar feryada başladılar. Bo, k 1~ 
nln suçu değildir. Onlarda ç.a J>" 
küçük memurlarm laübalili~~~İ\'etl' 
kin netice itibarile yasağın el lr ',e1' 
nl bozması yüzünden vahlın b 
dir. 

Blz böyle düşünüyoruz. I 1 
Siz_ n~ _d:rıl~ 

~......-....ar....u.w• 
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ASKERLiK 

Üçüncü Türk dili kurultayı 
Ağustosta lstanbulda 

25 
toplanacak 

Başbakan Fransız 

Elçisini kabul etti 

Tl3yycı.r~, clerıiz; 

kl-I "1""'7"~t:l~ri 
1 

Samimi hokkabaz ! 

Ankara, 18 (A.A.) - Türk dili ku 
rumu genel sekreterliğinden: 

1 - UçüncU Türk dili kurultayı 
'.AtatUrkün himayeleri altında 24 a
ğustos 1936 pazartesi günü saat 14 te 
lstanbulda. Dolmabahçe sarayında 
toplanacaktır. 

2 - Birinci Türk dili kurultayın
da üye olarak bulunmuş olanlarla on 
dan sonra kurum üyeliğini almış bulu 
hanlar, bu kurultayda da üye olarak 
buluna.bilirler. Bunlardan üçüncü 
Türk dili kurultayında bulunmak isti 
}'enler, ona göre hazırlık yapılmak 
Uzere, 15 t mmuz 1936 akşamına ka
dar adlarını, işlerini ve adreslerini ku 
?Um genel sekreterliğine bildirmeli -
dirler. 

3 - Kurultay üyelerinden olup ta 
tıçüncU Türk dili kurultayında bir tez 
'7ermek istiyenler tezlerini yazılı ola 
rak 15 temmuz 1936 akşamına kadar 
kurum genel sekreterliğine gönder -
!Delidirler. 

4 -16 temmuz 1936 sabahından 
&onra gerek kurultayda Uye olarak bu 
lunmak ve gerek tez vermek için ya
pılacak müracaatlar hiç olmamış gibi 
tutulacaktır. 

5 - Kurultay konuşmaları radyo 
ile yurdun her yerinden dinlenebile
eektir. Bununla beraber kurultayda 
Yalruz dinleyici olarak bulunmak is
tlye:ııler de adla.rım, işlerini ve adres 
lerini 31 temmuz 1936 akşamına ka-

Pariste haydutlara 
karıı tedbirler 

Pa.ris, 18 (A.A.) - Polis mUdu
riyeti, • Gangster'lerin tehditlerine 
karşı Parislileri müdafaa ve himaye 
etmek için yeni birtaknn tedbirler al
mıştır. Gangsterlerin faaliyette bu -
lunduklon lJunJardan bır takımının 
e~lerinde silah olduğu halde bazı ta -
cırlere vuku bulmuş olan tecavüzlerin 
den anlaşılmıştır. Gerçi bu tacirler 
tıadir ise de zabıtayı endi3eye düşür~ 
lrleğe kafidir. 

l>olfstn,_kabul ettniş olduğu yeni 
~lstem,pedale sistemidir "Pedal,, ban 

alarda boruların altında ve mağa -
talar.ıa kasadarlarm bulundukları 
r.ere \onulan bir nevi sinyal alettir. 
f>edal Polis müduriyetinde husu.si 

Servislerle bağlı olup bir vak'a zuhu 
h'::da hemen bu servislere keyfiyeti 

1 tı iBaretıe bildirmektedir. Motoeik
~ f Polıı; memurları, işareti veren ye 
b koşmak Uure her an emre amade 
Ulunmaktadırlar. 

Sumerbank fabrika direli-
1örlüklerinde değiıikllk 

t ~kara, 18 (Tan) - Kayseri bez 
s~brıkası direktörü Şevket Türgut 
~erbank pamuk şubesi direktörlü
fab ~ tayin edilmiştir. Bakırköy bez 
bıa rika~ direktörü iken Nazilli bas
l fabrıkasmm projesini ha.zırlama 
li~ ınemu~ edilen ve bu fabrika f aa
bı ~ geç~ceye kadar bankanın pa
bı u fUbesı direktörlUğünde çalış -
~kta .olan Fazlı Kayseri bez f abri -

dırektör vekilliğini yapacaktır. 

IHioliullarda gramerden 
~ not verilm lyecek 

tan! ara, 18 (Tan) - Killtilr Ba -
biJı ığı ilk okulların türkçe derslerf
'<>ruı hntihanlarnıda gramer sualleri 
!iltıı nıa.ınasmı ve gramerden not ve
~erneeuıi kararlaştırarak alakadar 

bildirmiştir. 

!•cep Peker Ank.arada 
~eı kara, 18 (Tan) - Halk Partisi 
lııtanb Sekreteri Recep Peker bugün 

Uldan gelmiştir. 

"' ispanya ile Klering 
.\n~kavelesi Kamutayda 

~t S~a, 18 (A.A.) - Bugün Fik
~allıu~ 8 Yln başkanlığında yapılan 
İ>atıya !- toplantısında Türkiye - ls
tnu~ ıcaret ve klering anlaşması 
~Utı~re ve kabul edilmiştir. 

~~ lay~ sonra maliye t~kilatı ka-
1l'iııci 1 .~ının heyeti umumiyesinin 
~1'arn:u~ke.resi ikmal edilmiş ve 

aa l'lih gunu toplanmak üzere içti 
ayet verilmiştir. 

, küçük Haberler f 
~ .\tık tı al sa.Yı~ 18, (Tan) - Hükumet 
~\ıtı 5 hı ~ lstihlak Vergisi Kanunu-
~tal'da~ı. lll!lddesinin tefsirini Ka

e .4.tık lstıyecektir. 
er,._ ara 18 (Ta ) D .. d" .. 

dar kurum genel sekreterliğine bil -
dirmelidirler. 

6 - Çünkü Türk dili kurultayı ko 
nuşma programının ana çizgileri şun 
!ardır: 

a - Türk dili kurumu başkanının 
açma söylevi, 

b - Kurultay başkanlık kuru ile 
çalışma komisyonlarının seçilmesi, 

c - Kurum genel sekreterinin iki 
yıllık çalışmalar üzerine raporu, 

d - Kurultay üyelerinin dil işleri 
Uzerine tezleri, 

e - Komisyon raporlarmm okun
ması ve karara bağlanması . 

f - Yeni genel merkez kurulunun 
seçilmesi, 

g - Kapanma söylevleri, 
7 - Uçüncü Türk dili kurultayı

na verilecek tezlerin başlıca konula
rı şunlardır: 

1 - Yeni Türk dili teorisi ve Türk 
d~linin yer yüzü dilleri arasındaki ye
n. 

2 - Türk dilinin preistorik ve isto
rik teki.mi.illeri, 

3 - Dil devriminin amaçları ve di
limizin ihtiyaçları, 

Yeni kazalar 
Ankara 18, (Tan) - Hükumet ye

niden 9 kaza teşkiline dair olan ka
nun layihasını Kamutaya vermiştir. 

Ankara 18, (Tan) - Yeni Fransız 
Büyük Elçisi Poncet, bugün öğleden 
sonra Başbakan !smet İnönü tara • 
fından kabul edilmiştir. Görüşme bir 
saat kadar sürmüştür. 

Balkanlar arası 
matbuat birliği 

Ankara 18, (Tan) - Belgrat 
kararlarından birinin neticesi ola -
rak Balkanlar arası matbuat bir
liğinin kurulması için bu ayın so
n unda Bükreşte bir toplantı yapıla
calq:ır. Romanya matbuat idaresi, 
matbuat direktörlüğümüzü keyfi -
yetten haberdar etmiş ve bir davet
name göndermiştir. Bükreş toplan
trsmda Türkiye matbuatını Falih 
Rıfkı Atayla Yunus Nadinin temsil 
etmeleri kararlaşmıştır. Heyete mat 
buat idaresinden de bir memurr re
fakat edecektir. 

Askerlik dersleri hakkında 
talimatname 

Ankara, 18 (Tan) - Kültür ba
kanlığı orta okullarla liseler ve mual 
lim okullarının askerlik dersleri im
tihanları için bir talimatname hazır
lamaktadır. Bu talimatname gönde
rilinceye kadar talebenin sınıf geçme 
durumu hakkında karar alınmaması 
okullara tebliğ edilmiştir. 

Tayyare mi? Harp gemisi mi? So 
rusunu ltalya - İngiliz gerginliği çı
karmadı. Bu soru daha evvel de var
dı. Fakat bu gerginlik bu meseleyi en 
had şekline çıkardı.Çünkü bir tarafta 
dünyanın en kuvvetli donanmasına, 

öte yanda coğrafi durumundan isti -
fa.de ederek Akdeniz ortasında en 
kuvvetli hava filosuna sahip iki kuv
vet karşı karşıya geldi, biri mi veya 
ötekisi mi daha kuvvetlidir ve galip 
olabilir? Bunu tek bir cevap ile kes
tirip atmak biraz hafif meşreplik o
lur. Daha iyisi biz bu hususta ileri sü 
rülen ana fikirleri ortaya korsak o
kuyucularımızın ileri mücadeleler i
çin daha salim muhakemeler yürüt . 
melerine hizmet etmiş oluruz. 

Ingilizlerin coğrafi vaziyeti ve dün
ya politikasındaki mevkileri büyjik 
denizlere bakim olmalarını icap ettir 
mektedir. Bu denizlerin yüzü yalmz 
havalarından müdafaa edilebilmek
ten çok uzaktır. Bugünkü tayyarele
rin menzili bunu imkan dahiline ko
yamaz. Bu sebepten Sir Henri Russell 
bir seri makale ile hava silahlan ne
kadar müessir olursa olsun İngiltere 
için hiçbir vakit deniz silahlarının ye
rini tutamıyacağı ve havada nckadar 
kuvvetli bulunursa bulunulsun, de -
niz silahlannm azalttlamıyacağmı is
bata çalu~mıştır. Yalnız yeni vaziyet 
karşısında belki büyük gemilerin va
zifelerinden bir kısmını muhriplere. 
hafif kruvazörlere, denizaltı gemile-
rine terketmek daha muvafık ola -
caktır. 

Yine bu fikirlere nazaran; hava si 
!ahı vakıa gemiler için çok tehlikeli 
bir hal almıştır. Fakat bu tehlike dil 
lerde dolaştığı kadar da büyük değil
dir. lştc hayli mübalii.ga vardır. Tay
yarenin tesiri ve silahı günden güne 
büyüse de, gemilerde ona göre terti
bat almakta ve havaya karşı korun
mak keyfiyeti terakki etmektedir. 

Mesela bugün Nclson sınıfı zırhh
lann güverteleri ancak 1000 kiloluk 
bir bomba ile o da ancak 5500 met
ro yükseklikten atıhrsa delinebilecek
tir. Halbuki bu kadar yukarıdan a
tılan bombanın gemiye isabet ihtima 
li binde bir bile ~ğildir (maamafih 
bizzat Ingiltered'"' bu fikrin aleyhin . 
de bulunanlar ve mesela Nelson sını-

katetmek için gemilerin birkaç misli 
yol alırlar. (yani gidip gidip döner -
ler). 

Maamafih eğer tayyareler müsta -
kil bir silah olarak düşünülmeyip tP. 
deniz silahlan için bir "yardımcı si
lah,, olarak düşünillürse o vakit tay
yarenin gördüğü büyük hizmetleri 
takdir etmemek hata olur. Keşif ve 
uzak keşif için tayyareler deniz filo
larının aynlmaz uzuvları olmuşturlar 
Tarassut ve ateş idare::;i için de böy
ledir. Düşman gemilerine taarruz e
derler ve kendi gemilerini hava taar
ruzundan korurlar. Hele ticaret har
bi için bulunmaz vasrtalardır. 1000 
metro yük8eklikte tam 330 kilomet
ro kutrunda bir sahayı görürler ve 
saatte 360 kilometro siiratle git
mek şartile her dakikada 6 kilomet
ro daha ileriyi tarassut edebiliriz. Bu 
suretle de tek bir ticaret gemisi bile 
tayyarenin gözünden kaçamaz, ya bu 
nun tarafından ve yahut telsizle ha
ber verdiği süratli harp gemileri tara 
fmdan yakalanır veya tahrip olunur
lar. Maamafih tayyarenin rolünü tica 
ret harbinde yalnız mütearriz olarak 
görmek doğru değildir. Büyük ticaret 
gemileri de Üzerlerinde taşıyacakları 
tayyarelerle keşif yaptıracaklar ve 
baskınlardan kendilerini koruyacak -
!ardır. Bizzat suya dalmış denizaltı 

gemileri bile tayyareler tarafından 

keşfolunabilecek ve taarnıza uğrıya
caktır. Maynleri görüp haber verecek 
tir . 

Hülasa: lngiliz mUtehassıslan tay
yareyi bugün için deniz kuvvetleri -
nin ayrılmaz bir yardımcısı olarak 
E?Örmekte ve fakat onun kendi başına 
deniz kuvvetleri gibi müstakil olarak 
yapaeaklan işlere büvük kıvmet ver 
memekterlirler. Ru yüzdendir ki. ln
gilterede biitün deniz tavvareleri ve 
denizdeki tayyare hizmetleri bahriye 
sınıfının emri altında bulıınmaktndrr. 

M. ŞEVK1 

Istanbulda bir 'l'iirk san'atkan 
hokkabazlıklar yaparken lzmirde lıir 
fakir (yoksul mfrnasma değil) faki
rizm marifetleri giisteri) orm~. 
Doğrusu böyle birkaç artisfin bir

den meydana çıkı rna SC\ inmemek 
kahil dt'ğ'ildir. Bizim her şubede ol
duğu gibi hokkabazlık decliğinüz lllu
sionisme \'e el çabukluğunda istidadı
mız varmış. 

G~cn gece, bu istidatlardan biri o
lan (Zati Sungur) u görmi~·e gittim, 

(Peyami) nin yazdığı gibi halkın 

kucak kucak parasmı alan hu adamı 
doğ'rusu talidir ettim. 

Gerçi dünyada alimlerin nç kalıp 

hliyücülerin para l.:auınma ı bir acı
nacak meseledir ama bunun tasa ı ne 
para kazanan büyiicii;re, ne de bir hü 
yiicil olmı~·an nıusioniste de diişer. 
Kaldı ki; bizim san'atkfır iılemin pa
rasını alırken hokkabazlık ~ apacağı

nr da snklamnmaktadır. 
Bu arti t A\TUpanın muhtelif yer

lerinde ~iirdüğiim emsali kadar usta~ 
dır. l'aptrğı hiinerleri burada ~'Ilzma
ğ'a ne lüzum, ne de imkan gBriirüm. 
Zaten bunların hepsine akıl yolile 
birer tarzı izah bulunabilir yahut bu
hındu sanılır. Onun için hünerleri sa
yıp dökmeğe deymez. l\lesele füımeli
li bir Türk oldu~runu şi\•esinden anla
dı~'lm bu gen<·in gurbet diyannda bu 
işle uW8 1p tekemmül etmeye mu
\'affak olmasındadır. Bundan başka 

en çok hosnma giden tarafı da bu a
damın açıktan açığa: 

- Ben lıokkaba7.ım. Dnla\'ere va
pacai;m. Gözüniizü dört nÇJp b~kı
nız. Demesidir. 
E~cr herkes hunun kadar n~ık ko

nusı;;a idi, dünyadan dala\•ere kalkar 
\'e dala,·rre kurlıanlan nelmdar a7.a
lırdı .. Hiç hiiner gösterm e bile da
la\'erc yapae.at;m saklamayıp hok -
kahazlık e<le-ceğini ilim ctm~si f o;;tan
hullnJarrn onn rnıl-het gösterme ine 
<leğen bir kıymettir. 

8. FELEK 

Çaldarisin cenazesi bugün Krahn 
iştirakile ve merasimle kaldırdacak 

Canavar, Balıkhaneye nakledildikten sonra fı gemilerin da ha küçük bombalar ve 
daha aşağı irtifalardan tahrip edile
bileceğini iddia edenler de yok değil
dir) Deniz eideri Büyükadadan 

balıkhaneye CJÜÇ nakledildi 
Hayvanı tartacak baskül 
bulunamıyor. Yakında teş

hir edilecek 
BUyUkada civarında yakelandığmı 

dil.ıikti nilshamı7da haber verdiğimiz 
deniz canavan dün balıkhaneye geti-
rilmiştir. ~ 
Canavarın nakli bir hayli güç ol

muş ve balıkhanenin salonuna ko
nulması bir haylı yorgunlukla kabil 
olabilmiştir. Hayvanın tartılması ka
bil olamamıştır. Balıkha.nenin en bü 
yük baskülü bile canavarın ağırlığı
nı çekememiştir. 

Canavarın cinsini tayin için, dün 
balıkhaneye muhtelif mütehassıslar 
gelmişler ve uzun uzun tetkik etmiş
lerdir. Bu deniz ma.hlfıkunun bizim su 
larımızda, hatta Akdenizde bulunmı
yan bir cinsten olduğu, şimal denizin 
den küçük balık sürülerinin peşine ta
kılarak buralara kadar geldiği tah
min olunmaktadır. Hayvan evsaf ve 
~esaf et iti~~ile alışmadığı sulara ge
lmce kendını kaybetmiş bir halde sığ
lıklara kadar yükselmiş ve yakalan
mıştır. 

Canavar, yakın bir zamandan iti-

Canavarın heybetli bir görünüşü 

baren tayyare cemiyeti menfaatine 
teşhir olunacaktır. Hayvanm bu 
müddet zarfında kokmaması için icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

Büyük denizlerde ise bir tayyare 
en çok bir veya azami iki tane l 000 
kiloluk bomba taşıyabilir (bu rekoru 
Italyanlar Savias bombardıman tay
yaresile 935 sonbaharında 2000 kilo 
faydalı yiik ile 2000 kilometro mesa
feye ve saatte 380 kilometro süratle 
P.lde etmişlerdir.) Tayvare yeniden 
bomba almak için geri dönUo bir sUrü 
yol katetmek zorundadır. Bu suretle 
tayyarelerin attıkları tahrip maddesi 
siklet itibarile de büyUk bir şey tut
maz. 

100 bombardrman tayyaresinin 
1000 ner kiloluk bomba taşımak şar
tile bir defada atacakları siklet, Ame 
rikan filosunun bir bordasmm ya
paciğı salvo da atacağı menni ağırlı 
ğrndan daha azdır. Halbuki bu topla 
rın ateşlerinin tekrarı için 1-2 daki
ka yettiği halde, tayyarelerin geri gi 
dip attıkları bombayı ikmal ederek 
tekrar ileri gelmeleri saatlerce sürer. 

Gemiler üzerine konan hava dafi 
toplarile bombardıman tayyareleri 
çok yüksekliklerde dahi sıkıştırılabi
lir ve ufak çaplı toplarla aşağı inmesi 
menolunabilir. Eğer gemilerin inşa 

tarzında da biraz değişiklik yapıla -
rak genişlikleri azalırsa Russell'in fik 
rince uzun boylu korku kalmaz. Aşa 
ğıdan uçan ve pike vaziyetinde taar
ruz edenlere karşı da bugün müPssir 
<fef vasıtaları ve silahlan bulunmuş
tur. Buna ka~ıhk rüzgar, dalgalı de
niz, kara ve deniz tayyarelerinin uç
ma ve yere inmelerine harp Hareket 
lerine, mevkilerini bulmak ve kesif 
yapmak işlerine büyük engeller çıkar 
maktadırlar. 

Çaldarisin ls'tanbufu ziyaret ettiği zaman Patrikhanede alınmış bir resmi 

. Ati~a, 18 <Ta:ı) .-:- Çaldarisin tah-, Venizelosculara aleyhtar 
nıt edılcn cesedı dun akşamdanberi • 
baş piskoposluk kilisesinde tetşhir bır cephe 
edilmektedir. Atina, 18 (A.A.) - Bazı mahafil, 

Yarın saat 11 de yapılacak cenaze Çnldarisin ölümünün Metaksas tara
merasiminde kral bulunacaktır. BU- fmdan Venizf'los partisine aleyhtar 
tün bakanlar Başbakanın riyasetin- bir parlamento cephesi teşkil edilme 
de cenaze alayına iştirak edecekler . sine medar olacağını tahmin etmek-
dir. tedirler. 

Tabutun kordonlarını iki general 
bir amiral ve bir de hava generali iç 
bakanı ve üç ahali paıtisi mümessili 
tutacaklardır. 

Hükumet yarın resmi ve gayri res 
m1 müessesat, ıvektepler ve bankala
nn kapatılmasını ta.mim etmştir. 

Siyasi vaziyet ne olacak? 
Atina, 18 (Tan) - Ahali partisi 

saylavları ve ileri gelenleri dün top
lanarak ölen lider Çaldarisin cenaze 
merasimine yapılacak merasimi ka
rarlaştırmışlardır. Partinin umumi 
içtimaı yapılıncaya kadar eski parla
mento reisi Vazikis'in riyasetindeki 
merkez heyeti tarafından idaresi ta
karrür etmiştir. 

Türkiyenin teessürü 
Ankara, 18 (A.A.) - Türk-Elen 

dostluğunu kuvvetlendirmeğe en çok 
çalışan ve Balkan Antantının amil
lerinden biri olan yüksek Elen siya
sal recülü Çaldaris'in ölümü Türki
yede büyük bir teessürle karşılan
mıştır. Bu münasebetle Başvekilimiz 
Elen Başvekiline hükumetin samimi 
ve derin taziyetlerini bildiren bir 
telgraf gönderdiği gibi yine Başve
kilimiz ve refikaları Bayan lsmet 
Inönü, Bayan Çaldarise ayni suret
le taziyet etmişlerdir. Diğer taraftan 
dış bakanımızın refikası Bayan 
Tevfik Rüştü Aras Bayan Çaldarise 
bir telgraf çekerek samimi teessür
lerini bildirmiştir. 

Yıldırım düştü 
. AkJehir (Tan), - Yağan şiddet

h yagmurlar sırasında bir yıldırım 
düşmüş, Ortaköy yolunda gitmekte 
bulunan arabacı Mehmctle iki ııtını 
yakarak öldUrmüştUr. 

"1ı ~\;e Ilı • n - or uncu 
\~ 8ı-ı ~:~Urlardan lran Maslahat

nakl eli UçUncU derece ile mer
e lrnlstir. 

Yeni Fransız elçisinin evvelki gün Ankarada Atatürke itirnatnamesini 
v~r.di~ini yazmıştık. Sefir Çankayaya gelirken ve giderken bir kıt'a ken
dısını sel!mlamıştır. Resmimiz sefirin gelişini göstermektedir. 

Tayyareler nakil vasıtası olarak 
pek mahdut iş görürler. Mesela ica
bında lngiliz adalarının tayyarelerle 
taşınacak erzakla doyurulması düşü
nülemez. Gemiler büyUk kütleler ha -
linde istenilen yere gidebilirler. Tay
yareler ise üslerine bağlıdır. Menzille 
rinden fazla uzak yerlerde toplanıp 
birlikte iş göremezler. Uzak darüJha · 
rekatta kullanmak için bizzat tayya
releri d e h u s u s i gemiler
de taşımak ister. Sonra gemilerle 
birlikte iş görmeleri de çok güçtür. 
g"'milere refakatleri çok kısa sürer 
ve yahut devamlı sürmesi isteniyor
sa o vakit tayyareler ayni mesafeyi 

Çaldarisin vefatı üzerine ahali par
tisinin Başbakan Metaksasm partisi
le yine onun riyasetinde birleşmesi 
için bazı teşebbüsler görülmektedir. 
Bazı mahfellerde ise ahali partisin
den ayrılmış olan Rallis, Tcodokis 
taraftarlarının tekrar birleşmC'leri 
te~ebbüslerinin bir netice vermiyece 
~ ve ancak ahali partisinden bir hay 
lı saylavrn Metaksas partisine iltihak 
edecekleri tahmin edilmektedir. 

Çaldarisin vefatile ahali partisinde 
ehemmiyetli bir değişiklik olacağı 
şüphesizdir. 

Manisada maçlar 
Manisa, (Tan) - Çok sıkı bir o

~:':?dan sonra Manisa Dağ Spor Bir
lıgı, Altınorduyu 2-1 yendi. 
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Sefil saltanatın sahte haşmetini 
gösteren bayrağı parçalamışlardı 

- Haaaa oğlum. Şuna sancak de-
8ene ... 

- Evet sanzak ... 
- Fakat .. Size yanlış haber vermiş 

ler, oğlum ... Biz, o sancakları, cuma 
glinlerinde, bayramlarda, donanmalar 
da çekeriz. Kimseye işaret vermeyiz. 

- Çıkarın onları. 
Bir dolap açılıyor. Büyüklü küçük 

Iü birtakım sancaklar çıkarılıyor. O
rada, Ust gözdeki rafta duran bir 
bohça nazarı dikkati celbcdiyor. Za
bit, onun raftan indirilerek açılması 
için emir veriyor ... Bohça açılıyor, i
çinden koyu vişne çürüğü zemin üze
rine -ortasında padişah Vahidettinin 
(tura) sı bu~unan beyaz - güneş işle
meli (saltanat bayrağı) çıkarılıyor. 

lngiliz zabiti, tercüman Rum vası
tasile soruyor; 

- Bu, hükfune\ın resmt bayrağı 
değildir. Burada, ne mlinasebetle bu
lunuyor? .. 

- Padişah, harbiye nezaretine gel 
diği zaman bu bayrağı kulenin dire
ğine çekmek adettir. 

Ya, bu cevap lngiliz zabitini tatmin 
etmiyor; ve yahut, Rum tercliman 
kasten bu sözleri yanlış tercüme edi
ycr; o zaman Ingiliz zabiti, derhal öf 
ke ile emir veriyor: 

- Parçalayın şunu ... 
Hain hükümdarın ihaneti ylizUn -

aen burayı işgal eden lngiliz nefer
leri derhal atılmışlar,sefil bir saltana 
tın sahte haşmetine mahsus olan o 
\rişne çürUğU bayrağı yakalamışlar; 
süngülerinin uçlarına takarak bir an 
da parçalamışlardı. 

Manzara; çok ciddi, çok hazin ve 
çok ibret& verdi... Vahidettinin varlı 
mı temsil eden onun bayrağı; kendi 
sinin şahsi müttefikleri ve dostlan 
elinde, bir iki saniye içinde parçalanı 
vermişti. Hiç şüphesiz ki, bu; artık 
bu hain ve menfur hükümdarın son 
günlerine erişen saltanatın; yine bu 
dostJan ve müttefikleri elinde parça 
lanacağma manevi ve rabbani bir işa 
retti. • 

,au işaret, hiç şilphesfz ihtiva ıetti
i;i yüksek hikmet ve ibreti gösterecek 
cihan tarihine o suretle geçecekti. 
ÇünkU bu hlikUmdar, dört günlük se 
fil hayatı için, hem kendinin, hem de 
milletinin biltUn mukaddesatını düş
man ayaklan altında çiğnetmişti. 

Jslam tarihinin nefretle kaydettiği 
'(EndUIUs) Un son hUkUmdan; (er
kekler gibi mUdaf aa edemediği mem
leketi için, kadınlar gibi ağlamıştı). 
Fakat o bile, koca islam ô.leminin mu 
kaddesatını, yabancıların silahları 
karşısına ve ayakları altına atmamış
tı.. Halbuki, Osmanlı saltanatının 
son hlikUmda.n 350 milyon müslUma 
run önünde hürmetle eğildiği mualla 
bir makamı Senegal neferlerinin a .. 
yakları altında çiğnetmek felaketine 
yol açmıştı. 

lşte bu ylizden, - Yalnız Türk ve 
Osmanlı tarihinin değil - İslam tarihi 
nin de en derin nefretle kaydedeceği 
bu sefil hükümdarın. vişne çürüğü 
rengindeki (Saltanat bayrağı) kendi 
ne dost zannettiği hakiki düşmanla
rı elinde parçalanırken,Topkapı sara
yını da Fransız mUfrezeleri i§gale 
başla.mIŞtı. 

GUihane parkının kapısının iç tara 
fmda, iki Senegal bölüğü, silah çat
mıştı ... Kapı ile alay köşkünün ara.sın 
daki kale bedenleri üzerinde, uzun 1 
süngüleri parlıyan,Senegallı efrat sı
ralanmıştı ... Sarayın,(babı humayun) 
denilen büyük kapısı, yine iki bölük 
Senegal efradı tarafından işgal altı
na alınmıştı. Silah çatılarının önü· I 
ne, mitralyozlar sıralanmıştı. 

Tam dört buçuk asırda bugünkli 
haşmet ve azametini bulan; her ta
şında ve her tahtasında Türk mille
tinin avuç avuç kanı, saçı bitmedik 
yetimlerinin hakkı olan bu sarayın 
harikalar ve hurafeler taşan esrarlı 
köşelerine, omuzlarında uzun süngü
ler parıldıyan bu yabancılar dağıl
mıştı. Hırkai saadet dairesinin o de
rin ve hUrmet celbeden ilahi ve uh
revi silkütu içinde, Senegal neferle
rinin nalçalı postallarından çıkan 

sert ve kaba sesler, islam kalplerini 
titreten hazin akisler yapmıştı. Bu 
bina kurulduğu gündenberi buraya 
ilk defa olarak hıristiyan bir mille
tin silahlı askerleri ayak basmamış
tı .. Saçlannı Hırkai saadet dairesinin 
kapı eşiğinde, bu derin ve mukaddes 
süküt içinde ağartmış olan ihtiyar 
bir akağa, orta kapının altın yal
dızlı revakmm kuytu bir köşesine 
çekilmiş; elleriyle yüzünü kapamış: 

- Dahi yarabbi! .. Bize, bugUnleri 
de mi gösterdin? .. Dilerim bari Hu
dadan, bu hale sebep olanlar, sebep
siz kalsın. 

Diye, hıçkıra hıçkıra ağlamaya 
başlamıştı. Hassas bir kalp, bu ta -
rihi fecaate daha fazla dayanamaz
dı. 

Halbuki bu hale sebep olan, (Ha-
life) unvanını taşıyan, padişah Vah
dettindi. O Vahdettin ki; şimdi bu
rada koca bir islam 8.leminin mu
kaddesatını yabancı ayaklar altında 
çiğnenirken.. cahil, basit ve iptidai 
ruhlu zannedilen bir akağa da bu 
fecaate hıçkıra hıçkıra göz yaşlan 
dökerken .. o, Yıldız sarayının büyük 
mabeyn dairesindeki hünkar odasına 
gelmiş; gözlerini HB:midiye camiinin 
köşesinden ayırmıyor; biribiri arka
sına gelen habercileri orada görür 
görmez, oda kapılarına koşuyor; on
lann getirdikleri haberleri, heyecan 
içinde dinliyor; 

- Milli teşkilata mensup olanla
rın en mühimleri yakalandı... Her 
taraf işgal altına alındı .. Sehzadeba
şında, ehemmiyetsiz bir hadiseden 
başka, mühim hiçbir vak'a olmadı ... 
Her taraf, sükun ve mutlak bir ita
at içinde ... 

Haberlerini aldıkça. derin bir 
memnuniyet içinde titriyordu. 

Vahdettlnin taş kalpli ve hayasız 
bendeganınm, Şehzadebaşmdaki o 
muazzam faciayı pek ehemmiyetsiz 
görmeleri istisna edilirse; kendisine 
verilen haberler yalan değildi.. 
Memleketin birçok münevver ve va
tanperver evlatları tevkif edilmiş; 
etraflarına lngiliz süngüleri çevril
mişti. Esaslı noktalar işgal edildik
ten sonra, şimdi de teferrüata giri
şilmişti. 

(Arkası var) 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli (30,882) lira olan muhtelif civata, 
vida, rondela, gupilyalar 3 Temmuz 193 6 Cuma günü 
saat 15,30 da Ankarada !dare binasında satın alınacak-
tır. • 

Bu işe girmek isteyenlerin (2316, 15) liralık muvak
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 15 O kuruş mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmaktadır. ( 265 l) 

Gümrük Muhafaza Genel 
komutanlığ ı lstanbui satınalma 
komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza örğütü için 40 t on meşe kö
mürünün 21-5-936 perşembe günü saat 11 de vazarlığı 
yapılacaktrr. 

2 - Tasınlanan tutarı 1200 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler yüzde 7 ,5 teminat olarak 90 liralık 

vezne makbuzu veya Banka mektuplariyle birlikte Ko
misyona gelemeleri. ( 2 7 3 2) 

TAN 19 - 5 - 9-36 

TAN 
Abone ve ilan şartları: 

Türkiye için Dı~an ıçıı 

Lira K. Lir• K 

Bir aylw l 50 
5 • 4 - 8 -a .. 7 50 14 -
l vıllık 14 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

Oto için tl!ncıtık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KU<:Uk llanlar doğrudao doğ 
ruya idaremizce alınabilir. 

KUçük ll!nlann ~ satırlığı bh 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdar 
fazlası için satır başına 5 kuru~ 
alınır Bir defadan fazla l<;ln ye
kOndan % 10 kurus tndlrtltr. 

[ su LMACAMIZ 

n 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI: 

1 - Şeb (4). Bir renk (4). 

2 - Mahsul (4). Sayına. (6). 

3 - Habeşlstanda bir yer (6). 
4 - lnilti (4). Hastalık (5). 

5 - Hane (2). Beygir (2). 

6 - Bir vasıtai nakliye (7). Ya. • 
ma (2). 

7 - Uzak değil (5). 
8 - Akciğerin ifrazatı (5). 
9 - Kamer (2). Beygir (2). Yaş 

(5). 

10 - Nota (2). Genişlik (2). ls
yan eden (3). 

11 - Koku (3). Tir (2L Aynı ba
tından birlikte doğmuş (4). 

DUNKü BULMACA!.UZIN HALLİ: 

1 - Kaza (4). Ses (3). At (2). 

2 - lse (3). Kaide (5). 
3 - Zi (2). Ak (2). Lir (3). 

4 - Asa (3). Ma (2). İde (3). 

5 - Ekmek (5). 
6 - Ak (2). İtilaf (5). 

7 - Ekl (4). İn (2). El! (3). 
8 - Sai (3). Et (2). Şir (3). 

9 - Iri (3). Leş (3) 

10 Ad (2). Ali (3). 

11 - Teke (4). Rare (4). 

Eski Osmanlı lmperatorlu
ğunun T aksime Uğramış 
Düyunu Umumiye Meclisi 

Paris, 13 Mayıs 1936 
OSMANLI BORÇLARI 

l LAN i 

25 Mayıs 1930 tarihinde tediyeye 
vazedilmiş olan eski Osmanlı tahvil
lere aid kuponlarım 26 .Mayıs 1936 
tarihinde müruru zamana uğrayaca
ğı allkadar olanlara hatırlatılır. 
Hamiller, işbu tarihinden evvel, 
muhtelif piyasalardaki tediye servi
sile mlikellef müesseselere mezkür 
kuponları ibraza davet olunurlar. 

Amasya Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : Hazine ile Amasyanın Ba
yezitpaşa mahallesinden Çekem oğlu 
Artin, Barinas, Anna, Maryem ve 
Serpohi aralarında derdest olan me
ni müdahale davasının icra kılınan 
muhakemesi esnasında müddei aleyh 
!erin ikametgahı meçhul olması ha
sebile kanuni tebliğler ilanen yapıl
dıktan sonra cari muhakemenin ne
ticesinde dava tehcire tabi ve mlite
gayyip epneni milletinin gayri men
kullerinin aynına müteallik bulun
masından dolayi davacı olan Çekem 
oğlu veresesinin Şurayı Devlete mü
racaat hakkı saklı olmak üzere Ha
zinenin mUdahelesinin menine dair 
açtıkları davanın reddine ve mahke
me masrafının da kendilerine aidi
yetine 7-4-936 tarihinde karar v~ 
rilmi§ ve mahkumunaleyh olan ve i
simleri yukarıda geçen veresenin 
halen nerede olduklarının bilineme
diği bittahkik anlaşılmış olduğun
dan tebliğ makamına kaim olmak ve 
tebliğden sonra onbeş gün geçtik
ten sonra hükmün kesbU katiyet e
deceği bilinmek Uzere ilanı keyfiyet 
olunur. (23079) 

.. sup • 411 as JE : t .= '" 
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MEMLEKET MANZAR ALARINDAN : Çarşamba nın umumi görünüşü 

1 
ME ML EKETTE 

Elmalıda da bir elekt rik 
santralı vücude getirildi 
Elmalı, (Tan) - Nısfından bir fazla hissesi belediyenin olmak üzere 

bir elektrik anonim şirketi kurulmuştur. Medeni ışık, şehir hayatında bir 
değişiklik vücuda getirmiştir. Elektrik santralı yanında elektrik ile işli
yen bir un fabrikası kurulacaktır. 
Kazanın bruıhca ihtiyaçlarından birincisi orta mekteptir. Halk, büyük 

mahrumiyetlere katlanarak çocuğunu il merkezine göndermektedir. 
Merkezde birisi yruılı olmak Uzere iki, Bayat nahiyesinde de Uç ilk okul 
ve ayrıca on köy mektepli vardır. Halkevi henUz açılmamıştır. Spor teş
kilatı bazı sebepler yüzünden ma.tlup bir intizam altında çalışamamakta
dır. 

Kız sanat mektepleri aç~lıyor 
Trabzon, (Tan} - Bu sene eylillde şehrimizde ve Erzurumda birer 

kız san'at mektebi açılacaktır. Bu mekteplere ilk tahsili bitiren çocuklar 
alınacak ve mektep dört sınıflı olacaktır. Bunlardan mezun olanlar orta 
tahsil görmüş addedileceklerdir. Ayrıca gece tedrisatı da yapılacaktır. 
Namzetlere dikiş, biçki, çocuk bakımı, çocuk hıfzıssıhhası, ev idaresi 
öğretilecektir. 

Giresun 
faaliyeti 

köylerinde 
iyi netice 

eneme 
• 

verıgor 

Giresun, (Tan) - Vil§.yet dahi -
!inde baytari çalışmalara çok ehem
miyet verilmektedir. Eneme işi mu -
vaffakıyetli neticeler vermiştir. Bu
güne kadar sekiz köyde 62 at enen
miştir. 
Şarbon hastalığının önUne geçmek 

için esaslı tedbirler alınmıştır. Her 
tarafta aşı tatbik edilmektedir. Şim
diye ıiadar 705 sığır, 2537 koyun, 
155 keçi, 282 beygir aşılanmıştır. 
Susurluk bölgesinde aşılanan hayvan 
lar 1516 koyun, 161 keçi, 130 kuzu, 
205 sığırdır. 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 

Muhiddin Ostündag'ın yüksek himayeleri altında 

FEYZiYE MEKTEPLERi 
Cemiyeti menfaatine 

Bu akşam saat 9 da MELEK e;-ıemasmda. 
Senelik muhteşem ve zengin müsamere: 

SiNEMA, KONSER, BALET, (S. A TT lLA) ve 

Bayan EFT ALYA SADi konseri 
Zeybek dansları ve tilrkilleri, Bayan HALİDE tarafından komedi ve 

Profesör ZATi SUNGUR 
tarafından mUntahab illüzyonizm tecrübeleri, harikulade zevkli nu
merolar. Fiyatlar : 50 ve 100 kuruştur. 

'- Biletler MELEK sineması gişesinde satılmaktadır. 

Fen memuru veya mühendis aranıyor 
Anadolu su ve elektrik işlerinde icrayi san'at etmeğe resmi vesikayi 

hamil inşaat ve işletme işlerinden anlar ve bu işlerden dolayi mes'u
liyeti der'uhde edecek fen memuru ve ya mühcndiı aranıyor. Sirke
cide Büyük İsmail paşa han, Akşehir Komisyon evine müracaat. 

"T AN ,, 

Kayseri fabrikasının 

faaliyeti artıyor 
Kayseri, (Tan) - Türkiye mım 

ekonomisinin bir aanat yıwaM olan 
Kayseri bez fabrikası, burada fayda
lı çalışmalarına devam ediyor. Fab· 
rika, sened6 30 milyon metre, yah.ul 
5 milyon kilo kuma§ istihsal etmek· 
tedir. lstihsaldt, kaput bezi, Japon 
basmaları ve renkli bezlerdir .Fabri
kanın senevi pamuk istihlaki be~ bu-
çıtk milyon kilodur. Halihazırda bir. 
takımla çal&§maktadır. ilerde faali
yeti genişletilecek olan milessese il9 
takımln rn11~acak ve o zam.u,. ,....,P.16 
adedi 4500 e çıkarılacaktır. 

Fındık satısı 

Trabzon piyc:-sasındta 

dugunluk var 
Trabzon, (Tan) - Fındık satışla· 

rı son gilnlerde durgunluk içindedir. 
Piyasadaki bu hareketsizlik fi:ıtlııra 
da tesir etmiştir. Müsta}loil, piyasa· 
ya mal getirmemektedir. Elde mev· 
cut stokun iki buçuk milyon kilo 
olduğu tahmin ediliyor. Yeni mah· 
eul kalite itibariyle yüksek olacak· 

j tır .. Satıolann normal fiat üzerinden 
başlaması, eldeki stokun miktarmJ 
azaltacaktır. 

1 

lzmir Sovyet konsolosa 
Izmir, (Tan) - Dört senedenbe• 

ri, dost Sovyet Rusyanm şehrimi.JI 
konsolosluğunda bulunan Trentiyef, 
Moskovada yüksek bir vazifeye ta " 
yin edilmiştir. Trentiyef yakında Is
mirden ayrılacaktır. 

Y E N i ENŞRiYAT 

Havacılık ve spor 
Türk Hava Kurumu tarafmda11 

çık.anlan bu değerli mecmuanın ıe1 
inci sayısı temiz bir bukı, zengin 
mündericat ve bol resimlerle süsli1 
olduğu halde intişar etmiştir. Beb" 
çet Kemal Çağların "Gökleriınızbl 

uga· 
Şehitleri", Falih Rıfkı Atayın 
va Kurbanları" ve Server Ziyanı1l 
"Havacının Ölümü" i!imli yazıisı1ı 
bilhassa değerli mevzularından bir .. 
kaçını teşkil etmektedir. Mecınuaa.: 
aynca, lstanbul ve lzmir TUrkkUŞ e 
müesseselerinin açılışına ait n~t :O 
resimler de vardır. Bu kıym?tlı ~ ... 
muayı okuyucularımıza tavsıye 

riz. ~ 
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İptidai madde meselesi 

lngilterenin kendi elindeki toprakları 
bir hayaldir terkedeceği meselesi 

Eski İngiliz müstemleke bakanı 
daha çok İtalya ve 

Almanyadan 

Japonyaya müstemleke vermek taraftarıdır 
Yazan: lngiJterenin eski müstem- · 
leke nazın Rt. Hon. L. S. AMERY 

Müstemleke meselesi, günün mese
lesidir. Bazı devletler hudutları için
de boğulduklarını söylemektedirler . 
Bunlardan birisi, şefinin ağzıyle "me 
safesiz bir millet" olduğunu söyledi. 
Ve sık sık, müstemleke mandalarını 
tekrar taksime tabi tutmak }azim 
geldiği hakkında yazılar okuyoruz. 

M. Lloyd George, Almanyaya eski 
müstemlekelerinden bir kısmı veril
mezse, kamşularile rahat yaşayama 
yacağını söylemekten çekinmedi. 

Bu güzel sözlerin sakladığı haki
katler nedir, şunları bir gözden geçi
relim. Ortaya çıkan ilk mesele şudur: 

Vesayetimiz altına almış olduğu
muz milletleri başka bir hükumetin 
otoritesi altına vermeğe ne hakkı
mız vardır? 

!kincisi de şu: 
Bu tekliflerin gayri memnun mil-1 

le~ere ihtiyaçları olan şeyi vereceği- Son zamanlarda müstemleke arzularını dahıı. çok izhar eden Almanyanm 
ne eminmiyiz? Reni işgal altına alan askerleri 

Şurasını kaydetmek lılzrmdır ki, 
sosyalist partinin görüşlerini anla- yaldir. Ve dünyanın tamamen inki-ını söylemem kafidir. 
yan M. Greenvood yazdığı bir maka- şaf etmemiş kısımlarında bütün mi- Bugün dünyanın ihtiyacı, geçen 
lede, ilk meseleyi teşrih etmekten ve !etler için " ekonomik müsavat pren- asrın serbest mübadele usulür.e dön
ona cevap vermekten kaçmmadı. sibinin tatbiki " kısacası serbest mü- mek imkansızlığı ile çarpışmak değil 
Hatta daha ileri giderek, bugünkü badele istendiği zaman ne demek is- vesaiti birbirlerini tamamlıyan mil-

t . ? Kralın bir kaç sene evvel yaptığı bir enıyor · letler arasında muayyen anlaşmalar-
beyanatını hatırlatıp, "müstemleke M. Greenwood ile dostlarının ne dil la elde edilen hakiki bir emniyettir. 
topraklarının ve milletlerinin iki bü- şündüklerini kendi kendime soruyo- biz, kendi imparatorluğumuz için de 
yük devlet arasında mübadele edile- rum. Dünyadaki muhtar devletlerin böyle anlaşmalar yapmak suretile işe 
miyeceğini,. yazdı. Ozamanlar, henüz Ingiliz imparatorluğuna dahil olsun başladık. Bunların inkişafı imparator 
Prens de Galles olan bugünkü krala, olmasun, malt istiklallerini terket- luğa tabi memleketler için de istifade 
Ingilterenin Amerikaya olan borçla- ?1~k mecburiyetinde kalmalarrnı mı lidir. Ve bu, ruhu taşımayan anlaş
rma mukabil, !ngilizlerin Antil ada ıstıyorlar? Dünyada kendi kendileri- malar yapmaktan ise vazgeçmek ve 
tarından bir kaçını verip bu işi hal ni idare etmiyen devletler, yani orta daha iyi olur. 
etıneği teklif etmişlerdi, ve kral şu Afrika. ile . Holandalılarm Hindistanı Milletler arasında birbirlerine en 
cevabı vermişti. daha şımdıdcn, muahedelerle olsun, . 

ister onları idare eden devletlerin po- zıyade te . . hakkı veren anlaşm~la 
- Ingiltere imparatorluğunun.Jıiç litikası itibarile olsun, serbest mü- rın telekkısı bırakılarak yerlerıne 

bir cüzü satılık değildir. badele prensibine tabidirler. ekonomik lüzumlara uyan anlaşma-
M. Greenwood'un bu sözlerden ev- Bütün müşkilat buradan çıkmakta lar yapılmasını tercih ederim. 

\Tel bu imparatorluğun kuruluşuğuna dır. Afrika ve Holanda Hindistanm- Rusyanın garbinde olan devletle
dair gülünç idalarda bulunmuş olma- da serbest mubadele prensibi Al- rin kendileri ile müstemlekeleri ara
sına müteessifim. manyanı~. ve!.'a !talyanm işlerine ya- larında hiç inkişaf etmemiş ve mo-

Bu büyük imparatorloğun, yağma- ramaz, çunku tıcaret Japonya tara- dası geçmiş serbest mübadele sistemi 
cı hırsız, ve katiller tarafından ku- fmdan elde edilmiştir. telekkisi kalkınca fevkalade inkişaf e 
rulduğunu söylemek Lord Milner, Almanya ile Italyay2 lazım olan, decek topraklar vardır. Bu devletle 

himaye altında bulundurulan piyasa rin Ottava misalini alıp tatbik etme 
Joseph Chamberlain gi'bi adamların lar, mamul eşyalarını s::ı.tabilub, ken- lerini ve böyle tanzim edilmiş bir 
sadece ticari menfeatler peşinde dilerine lazım iptidai maddeleri ala- teşriki mesai ve faideli anlaşmalar 
koştuklarını ve himayecilik fikrini bilecekleri, alım ve satını esaslarını yoluna girmeleri temenni olunur. 
yalnız işçi partisinin verdiğini ima kendileri tcsbit edecekleri piyasalar Şüphesiz bu günün dünyasının da 
etmek kısaca saçmadır.İmparatorlu- lazımdır.Hiç bir müstakil devlet ser- ha iyi bir ekonomik organizasyona 
ğumuzun tarihinde, her tarihte oldu- best mübadele perensibini kabul et- ihtiyacı vardır. Fakat bunu 19 uncu 
ğu gibi karanlık sayfalar vardır, fa- miyecektir. Çünkü bu perensip onla- asrın ekonomik dünyasını yeniden 
kat himayecilik fikri, hiç olmazsa Vi- ra bağlı topraklara zararlı olacaktır, diriltmek veya uluslar kurumuna 
lber Force, Burke (1) kadar eskidir. zira, bunlar, kendi mamul mallarını kullanamıyacağı bir kontrol veya 
Eğer Hint imparatorluğumuz bu- ve kendi ihtiyaçlannı tatmin için hi- organizasyon selahiyeti vermekle el

kadar kolay kuruldu ise, bunun sebe- maye altında piyasalar istiyecekler- de edemez. 
bi tazyik altında bulunanlara, maz- dir. Hakikat şudur: siyasiyatta oldu
lumlara sulh, adalet ve hürriyeti ver Bu iddiamı ispat için sadece,metro- ğu kadar ekonomik planda da. dün
diğimiz içindir. pol için tercih sistemini tatbik etme- ya şartlarına serbest teşriki mesai 
Eğer Şark Afrikası imparatorluğu den evvel, lngilterenin Antil Adala- prensiplerini uydurmak lazımdır ve 

nu hemen hemen bize rağmen elde et- rınm sefaletini ve buna mukabil, hi- bunun nasıl yapılacağını bir kere da 
ti isek, bunun da sebebi köle ticare- maye tarifesini tatbik eden , Fran- ha sezen !ngiliz camiasındaki millet 
tinin önüne geçmek içi aldığımız ted- sız veya Amerika Antillerinin refahı- ler vermiştir. 
birlerdendir. Esasen, müstemleke top 
raklarınm ticaretini ve menbalarını 
inkişaf ettirmek arzusile, oralarda 
oturanların yaşama şartını dü
zeltmek gibi asil bir arzu arasında 
hiç bir tenakus yoktur. 

Mesele silahla fethedilmiş bir müs
temlekeye taalluk etmezde Uluslar 
kurumu tarafrndan tevdi edilmiş bir 
müstemlekeye taalluk ederse, hima
ye ve terbiye etıneği taahhüt ettiği
miz memleketleri vicdan azabı duy
madan terkedebilirmiyiz?. Pek ala 
biliyorum ki, mandanın, Uluslar ku
rumu tarafından bir icad olduğunu 
hakiki sahip Cenevrenin, muciri iste
diği gibi değiştirebileceğini söyledi
ler. 

Hakikatte, Almanya müstemlekele 
rini Uluslar kurumuna değil,fakat Ce 
nevre prensipleri dahilinde idare et
mek üzere, müttefiklere vermişti. E
ğer bugün, bazı kimselerin bu mese
le üzerinde hakkı kelamı varsa, bun
lar müttefiklerdir. Bundan şu netice 

_ çrkar ki, müstemlekeleri tekrar tevzi 
mevzuu bahis olursa, hak ve adalet 
baknnlarmdan Japonya ile İtalyanın 
Almanyaya rüçhan hakları vardır. 

Hakikatte, bu toprakların Ingiltere 
tarafından terki bir vehimdir, bir ha-

( 1) Willberfarce, 1807 senesinde köle· 
kaldırılmasını temin etmi5 olan bir İn· 

nkbahar at koşularının ikincisi 
dün Ankarada yapılmıştır. Havanın 
yağmurlu olmasına rağmen yarışlar 

oldukça kalabalıktı. Belediye ya
rışlara gidenlere kolaylık olmak ü
zere otobüs biletile yarış biletini be
raber alanlara ayrıca bir iskonto 
daha yapmıştır. 

Bu haftaki yarışlarda çift bahsi 
müşterek çok kazançlı olmuştur. 

Yukarıdaki resimlerde koşuda 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Gül neden güzeldir ? 
Yeryüzünde bu kadar güzel ve gü

zel kokulu çiçekler bulunduğu hal
de, gül neden çiçeklerin en güzeli ve 
en güzel kokulu sudur? Hem de niçin 
gül ilkbaharda çıkar? Niçin aşk mev 
siminin müjdecisidir? 

Bu sualin cevabım bize eski Yu
nanistanın bir efsanesi veriyor: Dün
yada ilk defa olarak yetişen gül ağa
cı, aşkının muradına eremeden bu 
dünyadan gitmiş bir genç kızın gö
müldüğü yerden çıkmış da onun için 
gül ağacının çiçeği o kadar güzel ve 
güzel kokulu olmuş! Güzel ve güzel 
kokulu olması genç kızı temsil etti
ğinden, baharın yetişmesine gelince, 
ilkbahar aşk mevsimi olduğu için 
gül bu mevsimde yetişmiş, demeyi
niz. Gül baharda çıktığı için bu mev
sim aşk mevsimi olmuş.. . 

Genç kızların göğüslerine gül tak
maları ve koku sürünmeleri hiçbir 
ülkede, hiçbir devirde hoş görülme
miştir. Bunun da sebebini şimdiye 
kadar düşünmedinizse o efsane bunu 
da size anlatır: Çünkü güzel gül ve 
güzel koku zaten genç kızın timsali
dir. Bir insanın göğsünde kendi res
mini taşıması ne onu güzelleştirir,ne 
de başkalarına hoş görünür. 

Gül gibi güzel ve onun gibi güzel
lik ifade eden bir çiçeğin hekimliğe 
yabancı kalmamış olduğunu elbette 
tahmin edersiniz. Gerçekten de öy -
le olmuştur. 

Gül ağacının tabii nevilerinden bi
rinin kökü, büyük Pasteur kuduz 
hastalığının kat'i devasını bulmadan 
çok önce, bu hastalığın ilacı sayılır
dı. Yeni deva eski ilacı düşürmüş 
olsa bile, ayni gül ağacının meyve
sinden çıkarılan öz eczanelerde bazı 
hapları yapmak için işe yarar, hem 
de sürgünlüğe karşı tesir eder. 

Gülün yaprağında, gül yağından 
' · ~şka, tanen ve asit galik bulundu-

.ndan gül yaprakları buruşturucu 
ilaçlardandır. Yirmi gram gül yap -
rağı bir litre su içinde kaynatılarak 
kaşık kaşık içilirse ishale karşı ilaç 
olur. Güllü bal yüz gram kırmızı 
gül yaprakları, altı yüz gram bal, o
tuz derece alkol ile karıffbt'T1ıa.ro.1ı: 

yapılır ve su içersine konularak bo
ğaz hastalıklarında gargara ilacı di
ye kullanılır. Göz ilaçlarının birço
ğu da gül suyu içersine karıştırıla
rak göze damlatılır. Gül ağacına 
musallat olan bazı böceklerin ağaç 
üzerinde bıraktıkları lekeli yerler bi
le vaktiyle idrar söktürmek için kul
lanılırdı. 

Fakat bir taraftan hekimlikte çı

kan birçok yeni ilaçlar gülün bir de
va olduğunu hemen hemen unuttur
duğu gibi, bir taraftan da lavanta 
fabrikalarının büyük gül bahçelerini 
toptan kiralamaları gülün lavantacı
hktan başka bir işte kullarulabilnıe
sine yer bırakmadı. 

Lavantacılıkta, bilirsiniz ki, gül 
hemen her güzel kokunun, hemen 
her esansın temelidir. Dudak boya
larının rengi daima az çok gül ren -
gine benzemek istediği gibi kokusu 
da daima gül kokusudur. 

Gül suyunu bizden önce tanıyan 

ve kullanan milletler olmuşsa da, 
gül yağından bir damlanın girdiği 
bir esans şişesini kokladığınız vakit, 
bugün dünyanın en parlak ve en be
reketli endüstrisinde gül yağının e
hemmiyetini ilkönce anlıyanların 
bizim atalarımız olduğunu hatırlıya
rak koltuklarınızı kabartabilirsiniz. 

Lokman HEKnY 

Ambarlarda gümrük 
kontrolü 

Hazirandan it.ibaren liman idare
sinin emri altında çalışacak olan 
gümrük ambar ve antrepolarının 
devir işleri etrafındaki hazırlıklara 
devam edilmek üzere, bugün de 
Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri
nin nezdinde ve Liman Umum Mü
dür Muavini Hamit, Yükleme ve Bo
şaltma Müdürü Zihni, Ambarlar Şe
fi Hüsamettinin iştirakile bir toplan 
tı daha yapılacaktır. 

Bugünkü toplantıda, ambarların 
liman idaresi tarafından ne şekilde 
idare edilebileceği ve ambarlardaki 
gümrük kontrolunun ne suretle te
min edilebileceği görüşülecektir. 

Tramvaydan düıtü 
Aristo adlarında 16 yaşlarında bir 

çocuk Bebekte bindiği tramvaydan 
yolda inmek isterken yuvarlanarak 
başından yaralanmıştır. Çocuk has-

' . 
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MEMLEKET MEKTUPLARI 

Konya müzesinde uzun 
gezintisi bir tetkik 

Karatay medresesinin çini üzerine altınla iş-' 

lenen tavanı çok değerli bir sanat eseridir 

Karatay medresesinin ka.ybolm akta olan mü7..eyyen çinili tavam 

!kinci Selim camiinin tam arka- dir. Memur anlatıyor: 
~ınd~ bir tarafı zümrüt gibi çiniler - Geçen senelerde müzeyi gezen 
ıle suslenmiş bir kubbe ve hemen ya- Vaşington Darülfünunu şark sanatla· 
nına eklenivermiş tek bir minare, ve rı profesörü M. Rudolfun Konyaya 
bunların hepsinin içi şimdi Konya kadar gelişi sırf bu seccade yüzünden 
müzesi. olmuştur. Profesör saatlerce bu sec· 
Kapıdan mermer bir avluya gir - cadenin önünde durdu, anlamadığım 

dim.Ortada geniş bir havuzun içersi lisanlarla yanındakine bir şeyler 
tamir ediliyordu. Avlunun dört bir söyledi. Ve bu seccadenin dünyada 
tarafına sıralanmış mermer taşlar, eşi yoktur, dedi. Buna benzeri ve da
eski tarihin son hatıraları olarak ha çok aşağısı eski Avusturya Ma • 
kimi üzeri yazılmış mermer lahit, caristan imparatoru Fransua Jozef· 
kimi başının kenarı kopmuş bir hay- te vardı, ona kırk bin lira tahmin 
van, bazısı da bir başlık tarzında, bel olunduğunu biliyorum. Bu hiçbirisiy; 
ki aralarında birkaç asırlık farklar le mukayese edilemez.Mühim bir ser 
olmasına rağmen burada o eski v~t bu eseri ölçmeğe kafi gelmez, de-
seneleri unutarak yan yana diziliver- dı. 

mişlerdi. Seccadenin yanında eski bir Türk 
Herbiri bir devri ifade eden bu 

mermer taşların yüzlerine baktım, 
bana bir şey ifade etmiyordu. O ci
varda bulunan bir memur da bunun 
farkına varmış olacak ki, hemen ya
nımda beliriverdi ve sayfalarını ko
laylıkla doldurabilen ezberlenmiş 
malumatı sıralarruı.ğa başladı. Oy -
malı bir kapının aralığından içeri gi
riyoruz. Ufak bir methal. Eskiden 
burası tilavet odası imiş. Camekan -
lara dizilmiş kitaplar, duvardaki ya
mla.T ha.Hkr.ndıı. memur: 

- Bu gördüğünüz yerde Selçuk, 
Karaman ve Osmanlı devirlerine ait 
kitap, kuran ve yazılar bulunuyor. 
Kapakları açılmış kitapların pırıl 

pırıl yanan minyatür sayfaları göz
leri kamaştırıyordu: 

- Bu klS1m Selçuk devrine, diğe
ri de Karamanlılara aittir. 

Her ikisi de çok güzel. Bu devir -
lerde yapılan minyatürlerde hendesi 
şekil hakim, biribirine girift olmuş 
renkler çok güzel bir ziynet teşkil 
ediyordu. Aralarında pek fark bula
madığım bu minyatUrler zaten pek 
kolay tefrik edilmez ve ancak ~ -
kamlardan anlaşılırmış. Ortadaki 
camekanda yan yana duran bu iki 
devirden, Osmanlı birdenbire ayırı
lıvermiş ve yanındaki camekana di
zilmiştir. Bu kısımda da minyatürler 
içinde çiçeklere heves edilmiş ve ken
dine göre bambaşka bir tarzla süs
lenmiş. 

Duvarı dolduran levhalar arasın· 
da oyma bir dolap görlinüyor: 

- Bu müzeyyen, oymalı dolap ve 
önünde duran yayvan mum masası 

Selçuk devrine aittir. 
Masanın yanında duran diğer ar -

kadaşları pek ehemmiyetli olmadığı 
için memur ağzını bile açmıyordu. 
Methalden uzunca bir avluya girdik, 
karanlık ve loşluğu kaldırmak için 
duvar kenarlarından biri iki düğme 
çevrilerek elektrikler yakıldı ve şim
di bu yırtılan boşlukta bir ben, bir 
de memur vardı. Sağımız mezarlık, 
solumuz cami ve semahane. Ortadan 
ilerliyoruz. Yere serilen kalın halı
lardan ayağımızın seslerini bile işi -
temiyoruz. Yalnız memur söylüyor: 

- Şimdi binanın tam ortasında -
yız, üzerimizdeki kubbe, mimar Hay
reddinin. Yanında bulunan Selçuk 
devirlerinin kubbelerine bir nazire 
olsun diye yapılmış. 

Birçok mermer menşurların biri -
birlerine binerek sivrildiği bu güzel 
sanat eserini insan gördükçe ayrıla
mıyor, baktıkça doyamıyordu. Bu 
methal hep mimar Hayrettininmiş, 
duvarlarda kendi sanatını kıymadan 
saçıp dökmüş. 
Menşur kubbenin altından sola sa

pıyoruz, semahane. Selimi salit dev
rinden kalma sırma örtüler, beş yUz, 
altı yüz senelik Türk ve Acem halı
lariyle bütün duvarlar süslenmiş, 
tam karşınızda yükseklere çıkıp ge
rilıni§ eski kuşlu bir Anadolu halısı. 
Yedi yüz sene evvel, memleketimiz
deki işc;iliği takdim ediyordu. 

Müzede mezarlık kısmının en kıy-
. · duvarda camekanlar i · 

sanatı, bu da bir seccade halinde 
çerçevede, diğer başta da birinciden 
pek farklı görmediğim gene bir Isfa.· 
han seccadesi bulunuyordu. 

Mihmandar elindeki anahtarla me· 
zarlığm sa.ğmuan bir kapı ac,tı.~. ~ _ 
!:ilk bir odaya girdi ve anlatmağa de-
vam etti: 

- Ortada gördüğünüz tas, hiçbir 
müzede bulunmıyan llhanilerden E
busait Bahadır hana Musulda 600 

hicri senesinde yapılarak gönderil • 
ıiiiştir. Bu tasın şarap için kullanıl
dığı rivayet edilmektedir. 

Bir mangal büyüklüğünden aşağı 
olmıyan bu şarap tasının etrafı bir· 
çok madalyon ve yazılarla işlenmiş, 

tepesindeki kulpunu da kuyruğu k" 
puk, bir kuş teşkil ediyordu.Odanın 
etrafında eski hint kıınıaşları herbi· 
ri ayrı ayrı a.c:ı.n gösterir şekilde sı
ralanmısl:trdı. 

Bu kadar fazla alakadar olduğumu 
gören memur, kapıdan çıkarken bi· 
nanın dışarsmdan mezarlığa yapış • 
ınış uzunca bir odaya götürdü, bura
sı evvelden ziyaretçiler içinmiş. Or· 
tadaki masanın üzerinde renkli bir 
dekor üstüne iğilmiş çalışan bir zatı 
takdim etti: 

- Müdirimiz .. 
lhtiyarca, güler yüzlü mildir beni 

çok iyi kabul etti. Ve önünde kendi 
yaptığı renkli resmi göstererek: 

- Yakında harabiyetten bütün 
bütün kurtulacak olan (Karatay) 
medresesinin tavanını çiziyorum. BU 
tavan meşhur (Fredrik Sari) ninen 
son Konya namındaki kitabında bile 
yoktur. ihtimal fazla loş olduğun .. 
dan fotoğrafını çekememiş. Tavan 
çini üzerine altınla işlenmiştir. ve 
en yüksek bir sanat eserimizdir. De· 
di. 

Asan atikaya aşkından tatn vak
tini bile ihmal eden müdür, birtakıll'.l 
defterler, kitaplar önüne sıralıyor 
ve sayıp döküyordu: 

- Küşadınanberi geçen 2807 gil .. 
nümüzde müzemizi seksen beş bin lci· 
şi ziyaret etmiş ve bu ziyaretçilerin 
beş yüz yirmi sekizi erkek, yüz alt
mışı ecnebi kadın teşkil etmiştir. 

Tekrar gözlüğünü düzelterek baş· 
ka bir cildi karıştırıyor ve birçolt 
rakamlar arasından: 

- Kütüphanemizde bu müddet zar 
fmda 50.090 kişi kitap okudu. ue-v· 
cut kitaplarımız 61 fenni sınıfa. aY" 
rılmıştır. Bunların 6440 ı ba.sıtı.3• 
4437 si yazma olmak üzere 10877 s.· 
dettir. 

Karanlık basmış, müzeden son çı• 
kan yalnız müdür ve be noırxı.uştUJll• 

Sait ÇELEBİ 

otomobil ~arptı 
Anastasya adında biri, Etyem:ı: 

de tramvaydan indiği sırada. ar. 
3
0 

dan gelen bir otomobilin saderne~ı~. 
maruz kaldığından ağırca. yara. a 0 • 

mış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ş 
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Tiyatro Sinema 
•••••••••••••••••• 

Klasik san'ati Rusya 
yaşatmağa çahşıyor 
Klasik balenin, tiyatro gibi her tarafta buhran geçir

diği muhakkaktır. Sesli sinema başladığı vakit tiyatro
nun tamamile öleceğini tahmin etmiş olanlar, zaman ge
çince aldandıklarını gördüler. Çilnkü seslı filmlerin ilk 
parladığı sıralarda yenilik ve merak hisleri durulunca 
hakiki sahne san'atinin ihtiyaci yeniden belirmiş oldu. 
~erikalılann şatafatlı, haşmetli, resmigeçitıi, muzikalı 
11ahnelerle artisti ikinci planda bırakan filmlerinden bı
kılalıdanberi, tezi ve artisti ilk plana geçiren filmler 
başladı. 

Sesli filmlerin bu istihalesi tiyatronun ve artistinin 
lehine bir cereyan almıştır, diyebiliriz. Yalnız sahne san
atinin sinemalaşmış bir şekli ve tarzı meydana gelmiş
tir. O tarzda, eskidenberi alışılmış olan sahne dilinin ve 
rekorunun gözden düşmüş olmasıdır. 

Yeni tiyatro artistleri taklit bir oda ve taklit bir tabi
at içinden ziyade ha.kiki dekorlar içinde oynanıağa baş
lacWar. 

Sahne artistinin bu değişmesinden asıl sah
ne san'ati zarar gördü mü? 

Bu suale mütehassısların verdikleri cevap
lar çok değişiktir. Tiyatro anlayışının eski şek 
11 sahnede dahi gayri tabii hissini uyandıran 
bir şekildi. Dekoru tabiiler ve hakiki olan 
yerlerde esasında gayri tabii gözükmeğe baş
lamış bir san'atin ayni şekilde devamına za
ten imkan yoktu. Böylece, belki biraz çabuk
laşmış, hayatın içinde daha ziyade hamurlaş 
nuş o1an görünen şimdiki sahne artistinin da
ha birçok seneler sinema perdelerine hakim 
kaJ,.cağmı tahmin edebiliriz. 

Klasi]J: baleye gelince; bu san'at Avrupanın 
hemen her tarafında yava~ yavaş eski haki
miyetini kaybetmek Uzere bulunuyor. Bugün 
'Avrupa tiyatrolarında, Amerikan filmlerinde 
fasılalarla görülen klasik bale nümuneleri o 
aan'atin dağtlımş aslından seçilmiş bazı par
çalardır. 

Üçüncü olarak sahne san'atinin opera ve 
ağır trajedi kLc;ımlarınm ne halde olduğunu 
araştırmak vardır. 

Paris operasının salonlar:ında gözüken in
Aanların yarısından fazlası kendi tuvaletleri
ni ve başkalarının zenginliğini göstermeğe ve 
gönneğe gidenlerin teşkil ettiğini bir Fransız 
Jnünakkidi yana yakıla anlatıyordu. 
Şu kısa anlatışlarla sahne hakkında vardı· 

lımız hükümleri böyl~ toplıyabiliriz: 
Sesli sine an'atini öldürmem~, 

•an'atkarla beraber değiştirmiştir. Bu deği
liklik sahne san'atinin zannolunduğu kadar 
aleyhine değildir. 

Klasik baleyi ısrarla yaşatmak istiyen Rus 
Ya gayretinde muvaffak olmuş sayılabilir. 
li'akat klasik bale bütün yekun ile Avrupa ve 
rAınerikaya eski itibarını bulamamaktadır. 

Opera ve ağır trajedi yan münevverin hu
llUsiyet ve fevkaladelik göstermek arzulnrı
le ayakta duruyor gibi hükümler verebiliriz. 

.. 

Şekisoiri en iyi oynadıkları söylenen 'Almanyanın iki ağır trajedi artisti 

.TAN 

Harpten evvel klasik balenin fevkll· 
iade sahnelerini gördüğümüz Skola 
dö Milan'da son verilen bir Balı 

Yazan mı ? Oynıyan mı ? 
Oynatan mı? Seyreden mi? 

Son zamanlarda tiyatronun içinde, tiyatroyu yaşatan dört eleman 
arasında dehşetli bir mücadele başlamıştır. Bu çekişme şu nokta üstün
de toplanıyor: Bir eserin ruhunu kim verir? Yazan mı? Oynıyan mı? 
Oynatan mı? Seyreden mi? .. 

Fransız sahnesinin kuvvetli muharrirleri eserlerinin ruhunu kendi 
iradelerinden, ne artiste, ne rejisöre, ne de seyredenlere bırakmıyorlar. 
Şöhreti şahsi iradelerini hakim kılacak dereceye varmamış olan muhar
rirler ise, bazan artistin, hazan rejisörün, hazan da tiyatro sahibinin 
ve halkın arzusuna göre yumu)ayıveren eserlerini hamurunu şekillen

dirmektedirler. 1talyada, Almanyada bu hal aşağı yukan Fransamn 
aynıdır. Kuvvetli eleman hükmünü kuvvetsizlere geçiriyor. Yalnız 

Rusyada arzusunu hiçbir kuvvet karşısında iğmiyen birkaç rejisör var
dır. Bu rejisörler bir eseri ellerine aldıkları zaman, sahnelerini başaşağı 
dizmek, mükalemelerini değiştirmek, hatta bazan da son perdeyi ilkten 
başlatmak suretiyle eserin yalnız ruhunu değil, kuruluşunu da değiştir
mek salahiyetini kendilerinde görmüşler ve buna muhitlerini tamamen 
alıştınnışlardır. 

Bu farkların mutlak bir netice vereceği şimdiden kestirilemez. Rus 
tiyatrosunun ve tiyatro yazıcılarının daha yükseldiği bir gün rejisör ta
hakkUmünü silkmesi ve orada da Avrupanın ayni halin meydana çık
ıası pek muhtemeldir. 

1 

Siisünü ve güzelliğini opera salonfa .. 
rında teşhir eden guya klasik merak

lısı bir kadın 

Skola aö Millln'ın büyük szecelrinden birinde tiyatronu" ici 
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E KONOMi 
PIY ASA Y AZIYETI 

Tiftik piyasası harareti muhafaza 
etmektedir. Son günlerde Sovyet Rus 
ya ticaret mümessilliği ile Fransız 

firma.lan tarafından mühim miktar
da tiftik satın alınmıştır. Satışlar en 
ziyade ince mallar üzerine olmuştur. 
Bu sarsmtılar üzerine fiatler, geçen 
haftaya nisbetle kilo bqma 2 kuruş 
kadar artmıştır.Son günlerde Alman 
yaya olan yapağı ihracatı durmuştur. 
Anadoludan gelen haberlere göre, bu 
seneki tiftik rekoltesi geçen seneye 
nisbetle fazladır. Bu sene satışlar, 
birkaç senedenberi görülmemiş bir su 
rette çok olduğu için eldede istok pek 
az kalmıştır. Yeni sene mahsulünün 
fazla oluşu, tiftik fiatlerinin düşkün
lüğüne tesir etmiyeceği anlaşılmak
tadır. 

Balılc ve et fiatferf 
Son günlerde balık fiatleri pek u

cuzlıµnıştır. Kalkan balığı 25-30 ku
ruş arasında satılmaktadır. Kılıç ba
lığı 40 kuruşa kadar düşmüftUr. Ma
mafih Büyükada açıklannda canavar 
bulunması kılıç avına çıkan balıkçıla 
n korkutmuştur. Bu yüzden bir iki 
gün sonra .kılıç fiatlerinin yükselece 
ği anlqılmaktadır. 

Kuzu eti, birkaç gUn içinde pahalı 
l~mıştır. Asmaaltı kasaplarında ki
losu 35 kuruşa satılan kuzu eti, ıon 
günlerde 45 kuruşa kadar çıkmıştır. 
Alakadarların söylediğine göre, bu
günlerde Trakyadan az miktarda ku
zu gelmektedir. Sebebi de Yunanis
tana ihracat yapılmasıdır. 

Eskişehir lüle tası 

sanayicilerini himaye 
Eskişehirde, geçen yıl 694 sandık 

lUle taşı istihsal edilmiştir. Eskişehir
de Lille tqı üzerine iş yapanlar, bu 
malların eskisi kadar revaç bulma -
dıklanndan şikayet etmektedirler. Al 
dığımız malftmata göre, iktisat Ve -
kileti küçilk sm'atlar 9ubeai, Eeki -
eehir Hile ta,mdan muhtelif itler ya
yan aan'atki.rlarm himayesi içbı tet-
kikler yapmaktadır . 

Eskişehir taşlarından en ziyade a
ğızlık, tesbih yapılmaktadır. Son za
manlarda kadınların yakalarına ta
kılmak Uzere lUle taşından papatya 
çiçeğine benzer zinet eşyası da yapıl
maktadır. Fakat bunların daha ziya
de s U r U m il için, bu itibarile 
daha ince işlenmiJ bir hale gelmesi 
lazımdır, bu işle uğra.gan aan'atklr
lar büyük şehirlerin moda cereyanla
rını bilemedikleri için, bu gibi etyaya 
karşı olan talepler hakkında bir fikir 
leri yoktur. Bu gibi eşyanın fazla sü
rilm temin etmemesindeki bir sebep, 
bu işlerin kaba olarak yapılmasın -
dan ileri gelmektedir. Meeell IUle taş 
lan pek kaba ve basit bir tarzda yon 
tularak ağızlık haline getirilmektedir. 

lktisat vekaleti küçük aan'atler 
gubesi, memleketimizdeki elitlerinin 
ve kUçUk sanatkarların de himayesi
ni düşündüğü bir sırada, Eskişehir 
lüle ıa.,ı istihsalatının da inkişafına 
ehemmiyet verecektir. Yapılacak iş
lerden biri de bu gibi san'atkarlarm 
daha güzel iş yapmaları için, bunla
ra numuneler vermek ve piyasa ta
lepleri hakkında fikirlerin1 tenvir 
etmektir. 

Buğday, arpa ve mısır 

Mersin mıntakasında buğday 
fiatleri hafif surette düşmektedir 

Istanbul buğday piyasasında geçen 1 ra kadar bir yükseklik görillmüş ise 
haftaya nazaran bir değişiklik görill de ihracat bakımından bir hareket 
ı.ıemiştir. Un talebinin devam etmesi olmamıştır. Fiatler :Son hafta dört 
fiatleri sabit tutmaktadır. Sert buğ- kuruştur. 
day fiatlerinde biraz yükseklik kay- Ege mıntakasında arpa piyasası 
dedilmiştir. Son fiatler gunlardır: gevşekliğini muhafaza etmektedir. 

Son hafta Son fiatler geçen haftanın ayni ola-
Beyazlar 6,5 - 6,75 rak dört kuruştur. 
Kızılcalar 6 - 6,25 Mersin mıntakasmda, Çukurova-
Sertler 6 - 6,62 da yeni arpa mahsulü idrak edilmiş-
Ege mıntakasında son günlerde ya tir. Mıntakanın son fiat durumu şöy-

ğan yağmurların yeni mahsulün id- ledir: 
rakini geciktireceği keyfiyeti buğday Mersinde 3,25 Adanada 2,82 
fiatlerinde 5 paralık bir yükselişe se Samsun mıntakasında arpa piya-
bep olmuştur. Piyasa bir dereceye sasmda kayda değecek bir hareket 
kadar sağlam görilnmektedir. görülmemiştir. Mıntakanın son fiat-

Son fiatler: leri ise şu suretle bildirilmektedir: 
Son hafta Samsunda 4,25 - 4,375 Çorumda 
Uşak yumuşak 6ı 4,50 - 4,80 Sivasta 6 Ineboluda 5,50 
Uşak sert 6,375 Kars mıntakasında arpa fiatlerin -
Mersin mıntakasında buğday fiat- de hafif bir düşüklilk kaydedilerek 

leri hafif surette düşmekte devam et- son fiatlerin 1,50 - 2 kuruş olduğu 
mektedir. Bu düşüklüğün yeni mahsu bildirilmektedir. 
IUn idrakine kadar devam edeceği DlŞ PIY ASALARDA 
tahmin edilmektedir. Yeni rekolte- ltalyada arpa fiati seviyeleri aşa-
nın çok bereketli olacağının bu du- ğıda yazıldığı gibi bildirilmektedir. 
ruma sebep olduğu bildirilmektedir. Yerli kentalı 95 - 100 liret Yaban-

Son hafta cı kentalı 88 - 91 liret 
Adanada 4 87 5 
Mersinde ' 4~75 Mısır llatleri 
Elizizde 4,125 Istanbul mısır fiatlerinde son haf-
Samsun mıntakasında buğday pi - ta içinde yeniden on para kadar bir 

yasasında kayda değer bir değişiklik yükseklik görülmüştür. Karadeniz 
bildirilmemiştir. Mıntakadaki son fi- havalisinden talepler devam temekte-
atler şunlardır: dir. 

Kastamoni birinci 7,75 kuruı Kas- Samsun mıntakasında mısır fiat-
tamoni ikinci 7,25 kuru§ Amasyada leri eski durumunu muhafaza etmek
birinci sert 7 -7,50 kuruş Çorumda tedir. Son fiat durumu şu suretledir: 
ekstra 6,25 - 6,50 kuruş Sivasta 7 - Samsunda 5,362 - 5,50 kurue Trab-
7,70 kuru§ zonda 5,75 kuruş Orduda 5 
Kars mıntakasında buğday fiatle - DIŞ PlYASALARDA 
rinde bir dej'işiklik görillmemiştir. Arsıulusal piyasalarda yakın tes-
Fiatler şöyledir: timler içinmısır fiatlerinin sağlam ve 

Beyaz buğday 5 - 5,50 kuruş Kır- talep devamlı olduğundan yükselme-
mızı buğday 4 - 4,50 kuruş ğe temayülü olduğu bildirilmektedir. 

Dış piyasalarda : lleride teslim fiatlerinde ise ayni is-
Dünya buğday ürününün durumu tidat görülmüyor ve yakın teslim fi

hakkında verilen mallımat şöyle bil- atlerile mevcut olan tefavüt gittikçe 
llsa olunabilir: bilyümektedir. 

Şimali Amerika ve Kanadada kış- Avrupa krt'ası talepte devıun~tti-
hk buğday ekili bölgelere bol yağ - gi cihetle Arjantin ve diğer ihracat
murlar yağmış ve ilkbahar buğdayı çı memleketlerin mutedil olan satış
müsait şerait içinde gelişmekte bu- ları kolaylıkla alıcı bulabilmektedir. 
lunmuştur. Arjantin yağan fazla yağmurların 

Rusyada yağnııurlar bolca ve sı- mahsulü geciktirdiği bildiriliyor. 
caklık vaziyeti mahsule yarayacak Plata malı Şimali Amerikada ka-
derecededir. lite itibarile şikayetçi mucip olan yer 

Balkanlarda fazla yağmurlara ih- li mala rekabet edebilecek fiatlerle 
tiyaç vardır. piyasaya arzedilmektedir. 

Avusturalyada bazı bölgelerde ku
raklıktan zarar görülmektedir. 

Arjantinde toprağa atılan tohum
lar iyi şerait içinde inkişaf etmek
tedir. 

ltalyada yerli mahsul kollektif kU 
me merkezleri tarafından doğı-udan 
doğruya Ziraat Bakanlığına ve mez
kur daire tarafından da değirmenle
re verilmekte olduğundan piyasada 
hiçbir hareket kaydedilmiyor. 

Yeni mahsul hakkındaki ihtimal
lere gelince : Şimaıt ltalyada yağan 
yağmurların fazlalığından ve Cenup
ta ise kuraklıktan şikayet olunuyor. 
Sicilyada kuraklık zarar vermeğe 
başlamıştır. 

Arpa piyasa11 
Istanbul arpa piyasası durgundur. 

Son hafta içinde Izmir içni yapılan 
birkaç satıştan dolayı fiatlerde 5 pa-

Fındıklar 

Alman talepleri 
piyasayı canlandırdı 
İstanbul fındık piyasası son hafta 

içinde Almanyadan gelen talepler 
üzerine canlanmıştır. Şimdiye kadar 
gelen taleplerin karşılanarak satı, -
lann yapıldığı bildirilmektedir. Son 
fiatlar 11öyledir: lç 44, kabuklu 25 ku 
ruştur. 

Samsun mmtakasında: son günler
de fındık talepleri çoğalmıf ise de 
daha fazla fiat temin etmek maksa
dile arzda istiğna gösterildiği bildi
rilmektedir. Mıntaka fındık piyasa-
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Para Borsası 
Ahı 

Sterlnl 623,-
1 Dolar 122,50 

20 Franıı:s fransı 163,-
20 Belçika francı 10.-

la uı 

626,-
122,50 
166,-

Acaba o da beni seviyor mu ? 
20 Drahmi 20.-
20 İıviçre fr. 112,-
20 Çek kuron 14,-
20 Le1 13.-
20 Dinar 411,-
Liret vnikalı 1110,-
Florln 82.51 
Avusturya ıilin 22,50 
Mark 30,-
Zlod 21.--
Penıo 22.-
Leva 22.-
Yen 32,-
İıveç kuronu 31,-
Altm 1173.-
Banknot 241,-

Ç elıl er 

Pariı üzerine 
lnıiliz iilerine 
Dolar 
Liret 
Beis• 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelroılovalr 
Avusturya 
Mark 

• 

İaveç lrurona 
İıpanya pezeta 

Eıltam 

14,-
23.-

120,-
11.-
111.-
51,50 

1116.-
14.-
24,-
33.-
24.--
24.-
24,-
34,-
33,-

975.-
243.-

12,0S 
625,-

0,79,27,50 
10,12,10 

4,611.-
2,45 

63,82,13 
1,17,38 

111,09,50 
4,23,75 
1,97.-
3,10,25 
5,80,55 

tı Bankaaı Mil. Kapon keıilr 15.-
,a • N. 9.90 
1. 1. Hamillae 9.90 
Anadolu % 60 23,75 

" %100 311,50 
Sirlıniham1• IS -
TramvaJ 19,75 
Bomonti Nektar Kupon kelik 7.85 
Terlroı 12,40 
Aılan Çimento 10,50 
Merkez Bankaaı Kupon kesik 65,25 
Oımanh Banlı:aaı 26,50 
Sarlı Merku Ecsannf 4 4'ı 

fıf f iraılar 
Türk Borcu I Kupon lrnik 22,-

" ,, II " " 20,110 
H " III .. H 21,-

tnıkruı dahili Kaorm lrHiJı 94.50 
Erıani A. B. C. 95.-
Sıvu lrzarum I Kapon knilr 96,50 

• • II 116,50 

Mısır Taltvfller l 
1816 1 -.-
1903 [J K. kesik 18,50 
1911 III K. keaik 13,50 

-.-
19,50 
14.50 

Beyazıttan L. N. imzaslyle: 
"Henüz gencim. Hem çok genç. 

Benden üç yaş biiyük bir genç er
kekle tanıştım. Onu çok seviyorum. 
ve onunla evlenmek istiyorum. Fa -
kat benim sevdiğim kadar onun da 
beni sevip sevmediğini bilmiyorum. 
Bıtnu nasıl öğrenebilirim 1 

Bu gençle hiç istikbalden bahset
mediniz mi? Size karşı düşündükle
rini, hislerini söylemedi mi? Eğ~r 
şimdiye kadar yapmadıysa, ona siz 
bu meseleyi açınız, ve mesela, hayat, 
evlenme, bir yuva kurma hakkındaki 
fikirlerini sorunuz. Eğer sizi seviyor· 
sa, bunu ıöyliyeceğine emin olabi -
lirsiniz. 

• 
Kasmak istiyorum 

Izmirden Kararsız imzasiyle: 
"18 !/(Jfında iken ailem, sevmedi

ğim bir erkekle beni evlendirdi. A
radan aekiz sene geçti. Onu Mld se
vemedim. Çocuğumuz da olmadı. 
Bundan altı ay kadar evvel benden 
bir yaş küçük bir gençle tanıştık. O
nunla çıldır<J81ya sevi§iyoruz. O, ko
camı bırakarak kendi.siyle beraber 
kaçmamı teklif ediyor. Ben tereddüt 
ediyorum. Bunun kanuni mahzurla
rını dü§Unüyorum. Fakat bütiin ben
liğim, bu hareketi yapmamı emredi· 
yor. Bir tiirlü karar veremiyorum. 
Ne dersini:::1,, 

Cemiyet icinde yaşıyanlara hikim 
olması lazımgelen histen ziyade man 
tıktır. Hislerinize mahkum olmayı -
nız. Sizin daha ziyade mantıkla ha
reket eden bir kadın olduğunuza 

hükmediyoruz. Mektuplarınızdan bu 
anlaşılıyor. Gene aklınızla hareket 
ediniz. Sekiz senelik evlilik hayatı, 
size muhabbet denilen şeyi vermemi§ 
ise bile, sükun ve alışkınlık vermiş
tir. Yuvanızı bozmayınız. Hem bu 
genç, belki bir müddet sonra sizden 

lannda fiatlarda yükselme t~mayülU bıkar? O zaman ne yaparsınız? Ka
görüldüğü kaydedilmektedir. Son rarınızı vermeden evvel bize yazdığı
fiatlar: nıza iyi ettiniz. Eğer mantığınızı 

Giresunda: Tombul iç fop 45 ku - ve bizi dinlerseniz, o genci unutu -
ruş, sivri iç fop 44 kuru11tur. nuz, sevginizi kocanıza çeviriniz. En 

Orduda: Tombul iç 4l,50 - 44, Ka- fena erkeğin bile iyi tarafları, sevi -
buklu tombul 20 - 21, Kabuklu sivri 
18 _ 19 kuru,tur. lecek tarafları vardır. Kocanızın bu 

Fatsada: Tombul iç 39
1
50 _ 39,50; taraflannı görmeye çalışınız. 

Tombul kabuklu 18,58 kuru,tur. • 
Dı9 piyasalarda: Hamburg fındık 

piyasası son hafta içinde iyi bir in
kifa! göstermittir. Fiatlarda yük
seklik kaydedilmlftir. Bu yüksekli
ğin bir hayli itler yapılmı, olmuın
dan ileri geldiği bildirilmektedir. 
Türk ve Alman tilccarlan arasında 
bilfiil yapılan işlerin miktarı 200 -
300 ton arasında olduğu tahmin e
dilmektedir. 
Piyasanın aağlamlqmaama 1936 

rekoltesi hakkında alman bazı 
haberlerin de tesir yaptığı zanno
lunmaktadır. Bu haberlete göre ye
ni yıl rekoltesi hava vaziyetinden 
bazı zararlar görmUştilr. Bu haber
lerin tahakkuku ve bir de mUbayaa 
ilgisinin devamı halinde fiatlarm 
bir miktar daha yükseleceği umul· 
maktadır. Son fiatlar iç fmdıklar 
için •7 liradır. 

iki talisiz 
Şiıliden Perihan ve Güzin imzala

riyle: 
"Biz Ucı arkadafız. Birimiz !O, bi

rimiz ıı yaşındayız. Birçok genç"ler
le tanlftık. Onlarla gezdik, 3inema
ya gittik, bazan grup halinde piknik
ler de yaptık. Fakat bu gençlerden 
hiçbirisi bizimle ciddi olarak meşgul 
olmuyor, hepsi de sadece eğlenmek 
niyetinde. Halbuki bizim arzumuz 
me8'ut birer yuva kurmaktır. Niçin 
bu kadar talih8isiz 1,, 

Küçük bayanlar, erkekler, hoppa 
kızlarla, gUlUp eğlendikleri kimseler
le evlenmeği düşünmezler, bunda 
pek haklıdırlar. Çünkü evlenmek, 
bir yuva kurmak, clddt ve istikbali 
bağlıyan bir hadisedir. Daha vakur, 
hareketlerinbe ve kendinize daha hl-

kim olunuz. Daha ciddt olunuz. O za• 
man belki... 

• 
Beni unuttu, ne yapayım '1 
Kadıköyünden D. K. imzasiyle: 
"Dört aydır güzel bir kızla sevi

şiyoruz. Aramızdaki bu münasebet 
hiçbir menfaate bağlı değil. Hatta 
ne ben onun ailevi vaziyetini ne de 
o benimkini biliyor. Bütün manasi
le tam bir anlaşma neticesi bir mü
nasebet. iki haftadır onu görmüyo
rum. Bir defa kendisine telefon el
tim, kısaca "Siz misiniz' Ne istiyor
sunuz,, diye soğuk, l<ikayt ve resmi 
bir cevap verdi. Ben de telefonu ka
padım. Artık onu unutayım m•, yok
sa arıyayım mı, dersiniz1,, 

Size bu kadar sarahatle münasebe
ti kesmek istediğini söyledikten son
ra ve bir daha da aramadığına göre 
yegane yapılacak şey bu meseleye 
bir nihayet vermektir. 

• 
Gens yaıta lcolay aldatılır 

Ankaradan Altmok imzasile : 
Bundan iki sene evvel, 15 yaşımda 

iken bir genç beni bin türlü temi,.. 
lerle kendine bağladı ve sonra res
men nişanlandık. 

Aradan bir müddet geçince ni
şanlım vatani borcunu ifa etmek 
üzere başka yere gitti. Bir tkt ay, 
haftada. üç mektubunu aldığım hal
de hiç bir sebep yokken mektupla'f. 
kesildi. Dört ay hiç, muhabere d· 
medik, nihayet adam bir giin gönder
diği bir mektupta hiç bir sebep gös
termeden nişanı göndereceğini v8 

benden de geri istediğini bildiriyor
du. Ben bu mektubu alınca hayret· 
ler içinde ŞO§ırdım kaldım. Evlene
ceğimize tamamiyle emin olduğum 
için aramızda tel<ifi kabul etmez 
hadise oldu. B1' vaziyet karşısında 

ne yapayım ' 

Ahlaksız bir adamın sözlerine al
danmışsınız. Yaşı~n i'tf çUk oldu -
bir 'Zamanda sizi ii16atmış olan bu a· 
dama kanun cezasını verir. Bunun 
için mahkemeye muracaat etmeniz 
lazımdır. Fakat bunu siz yapamaz -
smz. Çünkü henüz 17 yaşındasınız 
ve reşit değilsiniz. Bunu sizin veliniz 
düşünmelidir. Yalnız, velinizin babe• 
ri olmadan bu işi yaptı iseniz, en bü
yük kabahat sizdedir. 

Buraya kadar söylediklerimiz lfln. 
kanuni cephesi, bir de bunun insant 
tarafı var. Maalesef insanlar biribir
lerini aldatırlar. Siz de aldanmışın .. 
nız. Dünyada muhtelif aahalard~ 
her an milyonlarca insan aldanıp 
durmaktadır. Eğer, bu adamla mil .. 
nasebetiniz bu kadarla kaldı ve bit 
akibeti olmadı ise, onu ve bu hadi
seyi unutunuz. Yalnız istikbalde ata
cağınız adımlar için bu size bir dert 
olsun. 

işte size iki yol. Bu yollardan bi
risini seçmek size aittir. 

Mahkeme yolu, birçok dedikodu
lara yol açabilir. Mildafaa etmek is
tediğiniz şeyi, dillere düşürerek da• 
ha fazla kaybetmek ihtimali vardıt• 
Yukanda da söylediğim gibi, tnsaıı
lar ekseriya fenadır.. Düşene gUier
ler. 

No. 26 Bunun için çok iyi bir inaan olan da çeyrek uır meeaf e var. için paradan yana ııkmtıaı var. Buna bir faydam olmadığı için çok tlzUlü- Alekaandr gtllerek ytlztlme bıJuyot 
direktör: Alındı: rağmen Llege'in girip çıkmadık yeri yordum. lnan pratik olmalı. Alla Adeta: 

Ademle Havva - Sen idareci olacakam! Diyor. - Genç arkadqlanm olsun mu la· ni bırakmamıı.Içmediği için yok.Glln çl\k rUzel bir kız. Biru paralı bir ar- - !ete sana llyik bu eğlence! 

= 

ha 

~ 
hatı 

Hakkı var. Ben çalıtmaktan ziyade tiyorsun. düzleri bile yan ayık dol&flYor. Ze- kadaf kaçırmamalı onu .. Oyle minyon Diyordu. 
Börban CAHiD çalıftırmayı seviyorum. Bunun için - O maksatla eöylemedim. Nasıl ki, atet gibi, yakı§ıklı da. Bir zaman öyle cana yakm kızdır ki! Fakat 0 kadar bozulmutt ki oıı , 

f9ten anla.malt llzun. Fakat kontrol anlqıyorsun'\ız bilmem! sanem bir kızla dolqtı. Sonra min - Alekaandrm bahsettiği kızı birkaç lara· um ' 
Bu sefer pansiyonda yalnızdım. edecek kadar. - Hayatlarmm çerçevesine girmiş yon bir eemer gtlzeli ile beraber gör- kere Yanında görmU§tüm. Dediği gi- ~ Oturun , 

Ve Hayal çok memnun oldu. Hayal artık mükemmel bir ree- olan gençler için kadm olsun erkek dU.k. Fakat Alekaandrm numaralan bi çok şirin bir kızdı. Artık kime na- . . ~ · ,. .. 
Oyle anlıyorum ki, Hayal kıskanç- sam oldu. olaun en iyi arkadq tecrilbeli, yqlı biribirint takip etti. Son defa y&.flı sip olacak bilmem! Bıle ~ıye_mıy?r~um. Ev aahlbi ~ i.O 

lığını sez.dirmek istemiyor. Şimdiye Şimdi fotoğrafa da merak sardı. arkadaşlardır. Meşhur söz temsilini bir kadınla görUnmeğe başladı. O giln şehir kütüphanesine uğra - dam mısafırlerımı ağırlam~k. ~-
kadar ara.mızda böyle bir münak~a Kuvvetli bir makinesi var. Artist ruh bilmez misin ?Gençler bilae,ihtiyarlar Arkadatlar takıldılar: mıştım. Eve geç geldiğim zaman Ma- bana yardım etmek gayretını g 
bile geçmedi.Onun iki defa en zayıf lu kadın, öyle nefis pozlar buluyor ki! yapabilse derler. Madam Lafit benim - Alekaandrm annesi Moakova - dam salonda beni iki misafirin bekle- terdi. 
zamanını bulabildim. Bu zamanlarda Her pazar orman gezintisi yapıyo- için bir define. Çünkü hayatta ancak dan geldi. Artık ualandı. diğini haber verdi. dım etmek gayreti gösterdi. 
bana hissettirdiği korkusu gururu- ruz. tecrilbe ile, yqamakla öğrenilebile - O kızıyor. GWüyor: Merakla başımı içeri uzattım. Hazırladıiı lüJSrleri getirmift1 
nun incinmesi idi. Şüphe etmiyorum O Brilkselde bir arkadaş buldu. cek eeyleri ondan öğreniyorum. Te - - Artık uslandım! Annem geldi! Hayret. lki yıldır pansiyona hiç mtaafırfıO 
ki, bu narin mahlftkun gururu en kü- Gittiği terzi mektebinin müdiresi. menni ederim ki, senin de böyle bir er Diye alaycılan da f&fll'tlYordu. Bizim Aleksandr ve yanında Alla gelmediği.. için kadıncağız ld.la ~ 
çük bir li.Ubalilikten bile müteessir o- Yaşlı, sevimli, çok terbiyeli bir kadm. kek dostun olsun. Bir gUn onların htlcumundan kaça- dediği o esmer gtlzeli kız. nim hesabıma ev sahipliği yapıyor 
lacaktır., Madam Lafit. Büyük babası Fransız- GWmemeye çalıprak mırıldan - rak bana geldi: Beni görilnce yanıma geldi: du. 

Bunu bildiğim için hattl onun ol- Dll§. Ihtili.lde Belçikaya kaçmı§. Bir dım. - Ne yapayım, dedi. Kadında pa- - Buradan geçiyorduk. Sana bir Alekaandr geveseUğe başlamıştıg.eı 
madığı zamanlarda bile kadınlara daha da dönmemif. Kralcı olacak. - Tetekkür ederim. ra var. Gtu.el, genç kızlan bulmumı bonauvar demeyi dUtttndUm. Eğer bu akşam Havalin buraya J3e" 
karşı sağır ve kör kalmayı tercih edi Çok kibar bir kadm olan Madam Dikkat ediyorum, Hayal dalma ya- ben de bilirim ama onlar çorap ister, _Teşekkür ederim meai ihtimali olaa deli olacağun· 
yorum. Wit bizi evlldı gibi aevmeğe başla- ımm iki, tıç miall inaanlarla ahbap. elbtae tater, t.karpin tater, murat ta- - Hem sana Alisi d~ tanıtayım. reket yarın aqam gelecek. ıı.tıJ 

Hiçbir liadmm sevgisi HaY.&lin ltlk dı. Bir tek oğlu harpte öldüğü için ev Enstitüde bir resim hocuı var. Belki terler. o daha söylerken genç kız bana eli Ev sahibi madam kendi yaptı!..:i .. 
•ek qkm& değioilmez. llt acmı kadıncağızı harap etmlf. A- yetmltlik. Onunla öyle ahbap ki! Ve artık adamaJnllı açıhmftı. ni uzatıyordu. söyliyerek ballandm:hğı likör tiır;) .. 

• vunmak için terzihane açmif. Hayal O göz ve kafa mütemadiyen i§liyor Ne aamimt çocuk. Yakından daha şirin. Oyle can alıcı ni muanm Uattlne bırakınca Al .. 
Derslere başladık. onu bir ruh gibi zaptedince belki yan Neler dil§llnUyor. Nelere kıymet ve - - Afkta din, milliyet olmadığı gi- bakışları var ki! sandrm işi bitti. Sevimli çocu!ı ~eli 
Artık tatbikat devresine girfyonız. kederini unuttu. riyor. Muhakkak ki, hislerile yaşıyan bi yq farkı da yoktur. Yeter ki iki Fakat bir anda gözUmlln önUne lifsizce ikinci defa kadehleri Jr~ 

Pek uzak olmıyan kömür madenlerin Yqlı olmasına rağmen dinç bir ka bir kadın değil. taraf biribirint anlum. Bu kadın Hayalin başı dikildi: doldurduğu zaman beni tebrik ed 
de tetkikler yapıyoruz. dm olan Madam Li.fit te bizim dağ • kırk yedi yqmda. Fakat çok sağlam Buz kesilen elimi geri çekerken k~ du: <}"" 

Bu meslekte de muhtelif ıubeler gezintllerlmize geliyor. Mektep arkadaşlarımdan bir Rus Kimaeai yok. Ve sonra zengin de.On keledim: - Şanslı delikanlmn doatunı· 
var. Fakat benim hiçbirine ayn bir Bir giln Hayale takıldım: · var. Canlı bir delikanlı. HUk1'.\met h~ dan evvel 18 yqmda Belçikalı bir - Çok memnun oldum görü§tüğU- nazik bir ev sahibin var. 
d- kUnlüıfüm yok. - Oyle arkadas buldun ki. aramız &&bil'\& madencilik öireniyor. Bunun kızla sevismiştim. Fakir bir kız. Ona müze!.. [Arkası varl 
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!io. 91 Yazan: MITHAT t.'!EM A&ı 

Hidayet 
vazolar 

artık susmayacaktı: Bu 
daima iki sa at sürerdi 

Borazan Tevfik uzaktan apulet, 
fek gözlük, nargile taklidi yaparak 
ilacı HuliUd Papnm, Nqidln, Nailin 
konakta oldufuııu Adna.Ba anlatı
)'ordu. Fakat o en çok Sacide tutu
luyordu: Kendi tabirile ( Kokona Sa 
elde!) ve (Bqka maskaralar kamile 
göbek atardı ; Kokona Sacid arka-

. ılle ğöbek atıyor!) du. 
Şimdi uzaktan onun da taklidini 

1apıyor, Muhabıle ikiai gWmekten 
kablıyorlardı. 

Adnan rahat nefee aldı: Macidenin 
kanımda1d cinayeti klmııe bilini· 
)'ordu. 

Adnan, Ridayetln konafmda, l&lo
ba girince en evvell Bacı HuliW 
Pqa ile gözgöze geldi, ODU görduttl 
laman eebepeiz fenalqJrdı. Yine ra
hatmz oldu. 

Bidayet Kütahya çhıllerlnl anlatı 
)'ordu: 

- Kalbıu alileridir kl efendim, 
diyordu, OD altmCJ ve OD yedici Ull'

da Ktltahyada çok güzel çhıller 
\'ardı; ve eeuen Çin gWlptanlan da 
Anadolu ve Iran için yapıhmftJr; 
Jaun Royal denilen vazolar ..• 

Adnan qafJamı dinlemedi. içi l
Clne mğmıyordu. 

Adnan vaktinde yetlf!Deeeydl, 
llacidenin kanımdaki cinayet eUert. 
•Y&klariyle meydana çlbaydJ bu 11&• 
londaki heriflerin ö n U n d e ne 
hale gelirdi? Atqenaval Nqit aor
du: 

- Şam vuolamm .kaçmcı ....... 
4ır beyefendi! 

Bidayet yanbf ICSylememet için 
&'ÖZlerl tavanda, dUşUndU: 

- On altmcı uırdır efendim .... 
dedi. Ancak bun1arm lalmlerbıe b&· 
!aP da yandmamalı! Şam vuolan 
tıiıikt49 de yaphrdL yerden çıkan • 
lan bu vazolar ya kmktır, yahut ya
lbah. E, pka değil efendim, dört a
lır bu! 

Nqit alayı merakla 6rterek llOI' • 
4u: 

- Acaba neden lmikte yaparlar • 
ı.u,1 

brpama dikilince gene aomurttu. 
Samih papnm yahuclilinl 1<>rdu. Hi
dayet, gene birçok gtlldtlkten 1<>nra: 

- Y ahudlnin adresini ben nereden 
bilirim a Adnan? Çıldırdın mı? Bi
lim doktor Balduna aöyliyelim; o 
blr reçete vel'llin, dedi. Adnan sinir
lendi: 

- Bir de ona mı kepaze olacağız: 
zaten ağzında bakla ISianmaz. 

Bidayet gene güldü: 
- Hakkın var, dedi; doğacak ço

cufuıı &flama taklidini §Ullun bunun 
konağmda tlmdiden yapllllya kalla
pr. 

Adnan: 
- Sacide sorsak. 
Hldayet: 
- Bak, bunu iyi dtltUndOıı; böy

le 19yler onun aklmda kalır. 
Rahledeki deve ça-

n J n ı c; a 1 d ı , duyulmıyan 
çanın hikmeti mevcudiyeti anlatıldı
ğı için memnun olduktan 1<>nra par
kedeki elektrik düğmesine iıkarpini
nin ucuyla bastı; uşağa: "Sacit be
yefendiye aöyle,biraz tefrif etsinler . ., 
Dedi. Daha uşak odadayken Sacit 
kendiliğinden geldi, telqla: 

- Doktor Haldun geldi : içenle ... 
Bir şeyler söylüyor. SWeymam gflya 
Taife sürmüşler. Size haber vermeye 
gelmiş. 

Hidayet: • 
- Bana mı haber vermeye gel -

mi§? Bu, tuhafıma gitti. Blr hafta
danberl htlnkira ben yalvarıyo

rum... Sahilsiz bir vilayete stırUl
dıı diye irade etmlttl ~ Bltli8e gide
cekti, denlzll bir yere iradesini al • 
ml§tmı. 

( Arkuı var) 

~ 
Bidayet: 
- Tebrik ederim ,beyefencll, de

di; tam yerinde bir aual. 
Balkan kupası maçlarında Romen 

Evet, acaba neden lmlkte yapar
~?Bunu bendeniz de kendi ken· 
4lıne çok aordum. Sonra aebeblnl kl-

takımı Yunanlılara 5 · 2 galip geldi 
laı>Jarda buldum. lmlkte birçok Romanya, Yunanistan, Bulgarla
l'tınkte toprak varmJf: bunlan kant- tan mllU takmı1armm lttlı:ak ettifi 
brarat bu vuolan yaparlarmJt. E - Balkan futbol kupam maçlanna pa
"-ı.. sar glbıtı Bllkre,te bUyUk meruim-

Adnan Wm qafımu dinlemedi. le bqlanllllfbr. 
~;Bidayetin tuıatma: Kupanm ilk maçı Alman Doktor 

- "Btlytlk bir fellket kartfamda· Bavenı'in hakemliği atında Roman-
-- Seıılııle biraz gizil görUfece- ya .. Yunanistan arumda 20.000 den 
8', dedi. Hacı HulQal pqa abldı: fazla bir 1eyircl kalabalığı önünde 
fa - "Bunlar poree1en midir? Yoba yapılmlfbr. Çok heyecanlı geçen 
'tıelt. .,.,,_ mı! ÇUnkt1 bendenla Snruta mttabakanm ilk devreai her lkl ta-

lkaı ... " rafm yaptığı birer golle beraberllk-
.. ~yet, Adnanm eliııl "blru mtı- le nlhayetlenmlf, lklnci devrede hl
~!" demek latlyen bir taVD'la kim ve enerjik oynıyan Romenler, 
~; Bultal papnm l&ıllntl kMtl: Yunanlrlarm yaptıfı bir gole 4 gol 
~yananı ayn toprap vardır. ile mukabele ederek oyunu ~ - 2 ga
ll'Mı_:-:. ,kaolinclen ,apılır, pqa bu- Up bltirmlferdlr. 
--.rıı Kupanm lklncl oyunu 21 Mayıs 

8-cld: pel'f8mbe ,ontı Yunan • Bulgar 
b..."":._ ~ çini vuolar uır itibariyle mllU taımnıan arumda yapılacak • 

•:_&111111 mıdır beyefendtmis? br. Dtlnkll oyundan aonra yapılan 
llicıaJet: bUttln tahminler kupanm Romanya 

\ ~ deiil ml efendim; meae- tarafmdan kazınılacağı yolundadır. 
1._ • dokuzuncu uırdan ba.-
~ ll'amil1e Role on aeldzinciden; lfalya • Avuıfurya milli 
~ Vert de on yedinci... falıımları Nrahre lıaldılor 
la~yet artık aummyacaktl; bu Romada Italya ve AvUBturya mil-
~ daima iki mt atlrerdl. Ad· U taknnlan arasında yapılan bey • 
""~dlnl lreetl, aofaya çıktı; am· nelmlleı maç, her ikl takımın galibi
..-:._ ~tukta cip.rayı clgaradan ya • yet için azami gayretlerine rağmen 
~ odad•kl ukallbğm bltmeMnl 2 • 2 beraberlikle neticelenmiftlr. 
~;fakat kendlal odada oJmu.. Avuaturyaılar bu mtlll&bakaya İn· 
._~yet onu unutacak, vuolarm giltereye brtı muvaffakıyetli aynı
~ ••denden yapıldJtı bltmlye - yarak pllp gelen kadrosu ile çık· 
~ Tekrar odaya sırdı. Dllfbr. İtalyanlar bazı Cenubi A • 
.__ 1'tln tuJaima aokulclu; ,.ıva. mertkan oyuncularmm memleketle-

btr lleB1e lmıdı: rlne avdetlerl dolayudle taırnnmda 
~ ~& beni blru dinlenin, Jl]nıt genç oyunculara daha fazla yer ver
~ 114t10nnn. Hem ele blr claha mit ve bu oyuncular AVUlturyalı -
h;.__ ltbbrmet bere.. Bapnda atet 1arm teknik bilrW oyununa enerji 
~ diJOnım ana, am blr t8tltl ne mukabele ederek beraber- w. ·j;t ebnlyonun. mata muvaffak olmutI-ntıa 
~ adıma gittiler. Adnan na- Fraaın:lg ı~rtla 
tr.~ tehlikede olduiunu anlat- 1 ti r ti w; 

·~ bhkahalarla gUtüyordu; oll111p ya wnna ı raa 
ıi':"Qhalar Adnenm feJAketlnl efllllyorlar 

: o da gWHmaedf, Fakat 1'11 t l'&ria 18, (A.A.) - Fransiz atlet-

lerinln Berlin olimpiyatlarına lttl • 
rak edip etmlyecekleri meselesi ha
li hazırda •iddetll münak8.f&lara 
mevzu tetkil etmektedir. FranADm 
Alman olimpiyatlanna iftiraki &· 

leyhinde evvelce intihabat mücade
leleri esnaamda propaganda yapıl
Dllfb. Soayaliltledn muzafferiyet -
lerindenberi bu mesele, resmi mü
zakerelere zemin tetkll etmiftir. 
Solyalilt partlainln idare encümeni, 
resmen Fran88DDl iftlrakl aleyhinde 
vaziyet almlfbr. Komtlniatler de 
tablatlle ayni fikirde bulunmakta • 
dırlar. Saf cenah mahaflllnde de 
iftirak aleyhtan birçok klmıleler bu
lunmaktadır. 

Şu hale gööre l'raluDi atletlerinin 
Almanya ollmpfyatıarma gitmeleri 
için 1lzmı olan tıb.ıutm yeni mec
lis ekseriyeti tarafmdan kabul edil
memesi tehllkeel vardır. 

lerllndekl R•gbi mailan 
aetlcelerl 

Jerlln, 18 (A.A.) - Olimpiyat 
mdsabakalarmdan evvel yapılan 
rugbi maçlannm finalinde Fransız 
taıamı, Alman takımına H 11&yıya 
k&l'fl 19 Ayı ile galip gelmlftir. Bu 
maçlara ait tamıif tudur: 

1-Franaa 
2-Almanya 
3-ttalya 
4: - Rouwıya. 
Dtlııktl m.u;. ;.et doetane bir ha· 

va lçln~ 7&1>1lm1f ve Franm Sefi. 
rl ~la l'oııcet de ham bulun • 
~. 

lollıo• IC•pa11 
Btlkret 18, (A.AS - Balkan ku· 

pam futbol maçmda, Romanya Yu
nanlstanı 5 • 2 yenm1ttlr. Birinci 
devre 2 - 1 Romanya lehinde netice
lenmietl. 

luginkü Program 
lstaabal 

r 

HAM 

17 Oniversiteden nakil. 18,- Oda m11si· 
kisi (pllk). 19,- Haberler, 11),15 Muhtelif 
plildar veya reranamisyon. 20,- Stüdyo 1 
triyos11: Muhtelif hafif eserler. 20,30 Stüd- J 
yo orkestraları. 21,30 Son haberler. Saat t 
22 den sonra Anadolu ajansmm suetelere . 
malıaus havadiı ıerviıi verilecektir. 1 
VARŞOVA 

1815: Pltk: 20: Mariya Anda tarafm
dan İarkdar: 20,50: Piyano konseri (Bach 
Busoni, Brabmı, Şopen); 21,35: Senfoni 
(Radyo orkeatra11) : 22,45: Konserin deva
mı: 23,15: Gece komeri 

ViYANA 

21,15: Aperet parçalan: 23: Haberler; 
23 10: Yaylı kuartet mlllildai (Mosart): 
24',ıo: Danı mulikisi. 

BUDAPEŞTE 

20: Frans Lehar'm "Çinıen eA,1u" adh 
opereti; 22.45: Salon orkeıtra11: 24,15: 
Piyano konseri. 

MOSKOVA 

16: Klbik Rus muıikiıi: 21,15: Arsu 
edilen havalardan mürekkep konser; 22 30 · 
Yabancı dillerle nqriyat. 

Kııa Dalgalar 
BerllD 

ÇaJJtlllll ... dert: Saat 10.45 - 14.JO ı 
ı 74 m. •e Sl, 45 m Saat 15.00 - 11.SS: 
:n.SI m. But 19 - ZS.S5: 25. 49 m. •• 
49 IS m. 

Loadra 
Ça.Jt11111 ... dert: 10 - 12.ZU • J~.~3 m 

Ye Sl. 55 m Saat IS - 15.45 ı 16, 16 m 
•• u •. 12 llL But 16 - 11 1 OöaterileD 
ı>09talarclu ikiai. 19.12 m. 15. 29 m. H 
:n. 55 m. 

S.at lıt.15 - ts.SO ı Oa.terilea 1 •979 
t Poata 19. 1t m. 15. ss m.. s1. ss •• 49 
10 ... 

Sinemalar. 11yatrolar 

• TEPEBASI ANFI TtY A TR OSU : 
Bu aktam uat 20,30 da (Bir Kavuk 
Devrildi), tarihi komedi 4 perde. Ya
AD Müaahip sade Celll. 

• FRANSIZ TtY ATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Sunıur. Man;ratizma, Spiri· 
tisma, Falriı izm ve ipnotizma numa· 
raları. Birinci proıram bir müddet 
daha devam edecektir. 

• SUMER : (Esrarencis Tanare) Ye 
(Vicdan Azabı). 

• TORK : (Kanun Kuvveti) ve (Dede). 
• YILDIZ : (Aıkmı Gtinahmıcbr) ve 

(Demls Arbcfailar). 
• Al.KAZAR : {tıtanbaJclu Geçerken) 

" (Seuis Çete. 
• SARAY : (Zevk Geceei). 
• ŞIK : (Sana TaPJ;JOram) •e (Karmu 

Ben Öldürdüm). 

• ALEMDAR : (Könibmark) ve (Su
san Banyoda). 

• MlLL! : (Sevmek Yasak Mı) •• (Ö
ltim Ka1ırpsı). 

• HİLAL : (Könibmark) " Arslan· 
lar Adan 

• AZAK : (Spor ve Gençlik), (Melo), 
(Süriistine Bereket). 

• USKODAR HALE: (Kaftoste A•k). 

llutane Telefonlan 

Cerrabpa .. • baıtanem 21693 
Gareba haıtaaeeı Yealbahce 2S017 
Huekı udmlar uıtaani 24555 
Z.,Uep Klmil Ustan• Ulkfldar 60179 
Kodu uıtaaes1 Çape 22142 
Be7otla Zütr uıtaa• 43341 
Gillhaac baataant Gtilhlıae zouo 
Ha"8rpe .. Nllmaae uıtaaem 60107 
Btfal hlııtannt Sı.ıt 42421 
Balnrlr6' Alrd tuııtH"8 16 60 
Sarls Demlryol1an Slrlrecl 2S079 
O..let Demiryollan HQclarpqa 42145 

itfaiye Tt11f!fonlan 

btaabtal lttaı,... 14222 
Kaddröy lttaı1eat 60020 
Yeti0ı61. Bamlr67. BlytlHeN. 
Ulldldar lttaı"9i 11125 
Be:rotlu ltfai1eat 44640 
BIJ'lkada He1belt Barpa. Kmab mm 

tablan icin telefon ADtralmclalıl ........,.. 
P&Q1D demet lrtfldlr. 

llllruaat Terleri 

Deaia 10Uan acmtnt Teletoo 42362 
Aka1 CKıddr6y lllreleei) G7S2 

Dr. Hafız Cema' 
'>AHIUYE MUTEHASSISI 

Pazardan başka ~nJerde (2.30 
dan 6) v• latınbuJ Divanyolu (104) 
veni numarab buıuıf kabinesinde baı 
talara bakar. Salı. Cumartesi ubab 
(9,30 - 12) uatleri hakikt fıkaraya 
mahıuatur. Herkesin haline g6re mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kıtlık telefon 21044. 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CiLT VE ZUHREVI 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adns: Beyolla latlldU wldeıll 
Rmnell Bu No. 18 

Hergtln öğleden IODra haatala· 
rmı kabul eder. 

Telefon: 401'53 

Sanyerli Güzide Hanım çok iyi 
görmüş, iyi yaşamlf kibar bir ka
dındı. Fakat 1<>n zamanlarda vazi
yeti çok bozulmuş, serveti son kmn
tılannı bırakarak eriyiI gitmişti. Bu 
kolay erimiyecek epey muhteşem 

bir servetti ve Güzide Hanıma Sa
mim Paşadan, birinci kocasından 

kalmı,tı. Paşa ölüp te Güzide Hanını 
dul kalınca (Paşa Güzide Hanınıdan 
ottn bet yaş büyüktü.) Güzide Ha
nmı ihtiyar paşaya harcadığı gençlik 
yıllarınm acısını çıkarmak ister gibi 
genç bir adamla evlendi. Münir Bey
le ... Bunca seneler ihtiyar paşanm 

kollarmda dindiremediği büyük bir 
kalp diyelim, kalp yangını ile kolla
nnı ve muhteşem köşkünü açtığı 
Mhnir Beyi etrafmı saran birçok li
malar arasından lilan bildiği ve ki
bar giyindiği için ayırt etmif, ken
disine hayat arkadatı olarak Beç· 
mişti. Dediğim gibi GUzlde Hanım 
çok kibar, ince bir kadın olduğu için 
bir erkekte ilk evvel aradığı bu yük
sek meziyetlerdi. Ve şans eseri ola
rak Münir Bey o kadar zarif, ince 
bir adam çıktı ki, maddi olan para 
meselelerine pek aklı ermiyor, Gü
zide Hanımın yüklü şeryetini yine 
peıt-mce olaa kuıMr ~da, 
Avrupa seyahatlerinde ve dost mec
lislerinde bir buz yığım gibi yavaş 
yavaş eritmeğe bqlıyordu. Yıllar 
böylece geçti. Ve bir gün Gt)zide Ha 
nımm o kocaman servetinin yerinde 
bir yığın aonlan arap saçı gibi kan
tık davanın kaldığını, Münir Beyin 
dost meclislerinden birinde ani bir 
kalp durmasndan öldüğünü işitenler 
parmak 11mblar. O muazzam serve
timi bitmişti,o muhteşem mücevher
ler mi yok olmuştu! Ya köşkler, a
partmıanlar •.. Evet, hepsinin yerin
de yeller esiyordu. 

ZaNa11ı GUzide Hanım artık Mü
nir Beyin bin türltl dalavere ile ka
rlfbrdığı davalarm peşinde kotma
ğa başlamıt, kenar mahallelerin bi
rinde tek bir odaya aığınmıt oturu
yordu. Fakat ne dersiniz bir türlü o 
eski halini, bir çok iti) atlarmı bıra
kamamı,tı .. Güzide Hanım eskiden
beri gayet şık giyinir, makyajını hiç 
ihmal etmezdi. Onu en çok lizen şey 
gençliğini muhafaza etmek kaygu
auydu. Şimdi de biricik odasında o
nu bu hallere dütilrdUğU için Mtlnlr 
Beye bir çok llııet aavunıyor,loeyon 
tar hazırlıyor, pomatlan birbirine 
kanştnıp yüzüne sürerek envaı tür
ıtı kremler tertip ediyordu. Çene alt 
larmdakl, yanaklarmdakl kınşıklan 
gidermek için yapmadıtı kalmıyor
du. BUtuıı bu muratlara da eski 
muhteşem gUnlerinde uzak memle
ketlerden alıp sakladığı bir kaç anti
ka eşya kırmtılarmı, düşük kıymetli 
mücevher parçaamı yavaş yava.f sa
tarak dayanıyordu. Güzide Hanım 
muvaffak ta olmuyor değil Altmış 
yl.fllla bastığı halde onu gören tanı
dıklan lzami kırk befinde buluyor
lar. Fakat GUzide Hanım bu çahf
masmm bir kaç 1ene daha dayana
bileceğini hi•ediyor. Bir kaç 1e11e 
1<>nra ne kokulu loeyonlar ne gillau
lan, yumurta sanlan porsuk derile
rini germekten artık lciz kalacaktı. 

Glizidt Hannnefendiye eeld tam-

derinin yanına bir sığıntı gibi iltica
ya karar verdiğini duyduktan za
man :" Ah bu hale gelecek kadın mıy 
dı o!.,, diye, lakırdı azlığında, dedi
kodu bulmanın lezzeti dillerinde 
şakhyarak hemen Güzide Hanımın 
eski saray gibi köşkünde sürdüğü 
saltanattan bahsetmeğe koyulmuş
lardı. 

Güzide Hanım kardeşinin yanma 
iltica etmeğe karar vermeden evvel: 
"Belki son kırmtılarm bitmesine ka· 
dar töyle yaşıma münasip bir adam 
la evlenir de kurtulurum.,, diye, dU
şUnmUştü. Güzide Hanımm yqmıa 
münasip demesi li.ftJ. Hanmıef endi 
kırk yaşlarmda arada sırada uğra
yarak tansiyon una falan bakan çap
km, hoş 1<>hbet doktor Numan Beye 
için için tutkundu ve aylarca ondan 
küçük bir alaka ümit etmişti. Fakat 
nerede.. Numan Bey hiç bir şeyin 
farkında değildi. Güzide Hanım U.· 
midini bir türlü kesemiyordu. Bir 
akşam bir ahpabiyle Sanyere dönü· 
yordu. Vapurda Numan Beyi gör
düler. Numan Bey Hanımefendinin 
davetkar bakışlarma aldırmıy,.rak 
kısa bir selim vermiş, bir arkadaşi· 
le kanııı kanapelerden birisine gidip 
oturmu,tu. Yandan birbirlerini gö• 
rtlyorlardı. Güzide Bannnm yanm
dakf ahpabı bir aralık onun kulağı
na eğilerek: 

- Hanımefendiciğim doktor Nu
man için "çok çapkın., diyorlar, de
dL Şimdi de sanşm, güzel, yirmi 
ya,Iarmda çok genç bir kızla görtı

yorlarmış, hatta ben de bir kere •• 
Güzide Hannnef endi bir iki kere 

yutkundu, gözleri hiddetle parladı., 

kartmmdakinin devam etmesine 11· 
zum görmiyen bir omuz silkeleyişle 

kadınm sözünü kesti: 
- Budala dedi. Ham meyva bo

ğazda kalırmış ne bilecek ... 
öteki zavallı kadıncık basit kafa. 

sile bunun manasını olgun meyvenin 
kim olabileceğini filan anlıyamamlf, 
hanımefendi ye alık alık bakarak 
susmuştu. 

Obür tarafta Numan Beyin arka
daşı: "Yahu Güzide Hanmı sana pek 
tuhaf selim verdi . ., diye, gülümsU· 
yerek doktorla alay ediyor, doktor 
da yine alay ederek cevap veriyor
du: 

-Haydi yahu sen de .. On sene ev 
vel olsaıdı ne ise Münir Beyin ta· 
hane yerini kapmak isterdim ama.. 
Yazık ki Münir Bey kadıncağızm 
hem gençliğini, hem de servetini be
raber götUrmiif .. 

Ve Sanyerli, eski zengin, zavallı 
Güzide Hanımefendi işte o günden 
sonra bir daha ortalarda görünme
di, kimseler onun neden birdenbire 
ortadan yok olduğunu anlıyamadı· 

lar. O lstanbuldan kardeşinin yanı
na kaçar gibi giderken, trende hem 
pudra ponponu ile burnunun,gözle· 
rinin etrafmdakl blll'Ufuklan sav
maya çahfıyor, hem de hiddetli hid· 
detli aöyleniyordu: 

"Budala dt'ktor kıymetimi bilme
di. Ne olacak erkek zevki {fte.. ııe 
tekrarhyordu Aptal herif "ham 
meyve boğazda kalır., derler, ne hl· 
lecek.,, 

Zavallı Glizlde Hanımefendi.. 

dıklan hem acır, hem de hürmet e- ------------
derdiler. Hanımefendi bu gençlik ld- --- TlFOBİL ---
dlaama rağmen çot tatil dll1l. ae- D IHSAN SAMI 
vim1i bir kadındı.Şimdi 1evimlilik te r • 
para etmez olmuştu ya... KöşktlnUn Tifo ve paratifo butalıklanna 
eşiğini qmdıran kibar ahbaptan, ar- tutulmamak için ağızdan alman 
tık • e m t l n e b i 1 e u ğ • tifo bapla.ndır. mç rahatslsllk 
ram ı yordular. Fakat onun ha vermez: O.kes alabillr.Kutuau 
Unln gittikçe berbatl8fbğım, 1Uak .m Jrurue. 
bir vlllyette kayr.ıakam olan bira· 
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lngilterede mecburi 
askerlik propagandası 
Müdafaa Bakanı 1914 teki 
vaziyete hazır olmalı diyor 

Londra, 18. (A.A.) - Milli mü
dafaa bakanı Sir Thomas Inskip, 
Ingilterenin vazifeleri hakkında ver
diği bir nutukta ezcilmle demiştir 
ki : " Son zamanlarda askerlik me
selesi bir çok kerre mevzuu bahse
dildi. Ingilizler, büyük bir ordu bu
lundurmayı sevmezler. Esasen Bald
vin, kendisi hükfımet başında ol
dukça umumt mecburi askerlik hiz
metinin mevzuu bahsolamayacağını 
vadetmiştir. Fakat eğer umumt mec 
buri askerli hizmeti konulmaz ise. 
lazım gelen kuvvetleri elde etmek 
üzre milletin elinde başka müdafaa 
vasıtaları bulunmalı ve bu mesele
nin bütün ehemmiyeti daima gözö
nünde tutulmalıdır. Imparatorluğun, 
emniyet altında bulunması lazım
gelen uzun ticaret yolları ve gün 
geçtikçe fazlalaşan mecburiyetleri 
vardır. Ayrıca Milletler Cemiyetine 
karşı teahhiltleri vardır. Bunun için 
her Ingiliz, 1912 de olduğu g;~i. ken
disine düşen vazife ve mesuliyeti al
mağa hazır bulunmalıdır. 

Müdafaa bakanının nutku, umumi 
mecburi askerlik meselesine temas 
eden kısımları dolayisiyle, büyük 
bir alaka ve heyecan uyandırmıştır. 
"Umumi mecburi askerlik hizmeti 
konulmazsa milletin elinde başka 

müdafaa vasıtaları bulunmalıdır,, 
cümlesiyle Inskip'in neleri kastet
mek istediği iyice anlaşılamamıştır. 
lnskip bu sözle her halde ordu lehi
ne geniş propaganda yapılmasını da 
kastetmiş olsa gerektir. Zira son 
aylar zarfındaki asker toplamaları, 
istenilen neticeleri vermemiştir. 

Filistin hadiseleri 

vahimleşiyor 
[Başı 1 incide] 

gün yapmak tasavvurunda bulun
makta oldukları nümayişler dolayı -
sile fevkalade tedbirler almışlardır. 
Zabıta, şehire giden bütün yollan 
muhafaza altında bulundurmaktadır. 
Yahudi ahali endişe içindedir. 

Hükumet, şehrin her tar&.nnda 
akşam üzeri ·halkın evlerine çeıtllip 

kapanmalarını emretmiştir. Arap • 
lar Londraya bir Arap heyeti gön
derilmesi suretindeki ali komiser ta
rafından yapılmış olan teklifi kat'i 
surette reddetmişlerdir. Araplar, 
Yahudilerin Filistine muhaceretleri 
meselesi hakkında tahkikat icrasına 
memur ve lngilizlerden mürekkep 
bir komisyon vücuda getirilmesine 
de muarızdırlar. Araplar, Yahudi 
letle müzakerata girişmek isteme
mektedirler. 

Umumi grev ve silahsız itaatsizlik 
mücadelesi devam etmektedir. 

Daily Telegraph gazetesinin bir 
Londra kaynağından aldığı maluma
ta göre, Filistindeki İngiliz makam
ları Arapların istedikleri gibi Yahu
di muhacirlerinin adedini azaltmak 
niyetinde değillerdir. Fevkalade ko
miser gelecek hafta gelecek Yahudi 
muhacirlerinin listesini bugün tas~ 

elik edecektir. Bunların adedi 4.000 
dir. 

Filistinde ltalyan ve Alman 
propagandası mı? 

Londra 18, (Tan) -- Bazı ma
hafilde söylendiğine göre, İtalyanlar 
ve Almanlar para vermek suretile 
Filistin Araplarını Yahudilere ve do
layısile lngiltereye karşı ayaklarıdır -
maktadırlar. 

Filistin hadisatı hakkında bugün 
Avam Kamarasında yapılan müzake
rat neticesinde, mahallinde tetkikat 
yapmak ve hadiselerin sebeplerini a
raştırmak için bir komisyon teşkil 

edilmesi kararlaştırılmıştır. 

ispanyada iki süvari 
alayının isyanı 

Madrid, 18. (A.A.) - 62 subayın 
ve bazı askerlerin tevkifini intaç e
den Alcala'daki iki suvari alayının 

isyanına sebep bir marksist grupu
nun bir subaya silahla tecavüz et
mesidir. 

Bu iki alay başka subayların ku
mandası altında yeni garnizonları o
lan Valencia ve Salamanka'ya ~arın 
hareket edecektir. 

Bolivyada ihtilCil 
Buenos-Airess, 18 (A.A.) - Bura

ya gelen telgraflarda Bolivyada ihti· 
lal çıkmış ve hükumetin devrilmiş ol 

Aksarayda güpegündüz ev 
soyanlar meydana çıktı 

Çalınan ve paylaşılan mücevherlerden bir 

kısmı meydana çıkarıldı, kaçan suçlulardan 

İsmailin bugünlerde yakalanması muhtemel 

Mücevherlerin mey dana çıkarıldığı yer 

Aksarayda Nadire isminde birisi -
nin evine güpe gündüz girerek kadı
nı kıs kıvrak bağlıyan ve mücevhera
tını alarak kaçan meçhul hırsızlar 
ele geçmişlerdir. Bunlar, Aksaray ci
varında bir müddet evvel bakkallık 

yapan Mehmetle Nadirenin Tufandan 
tanıdığı Necati, Necatinin metresi 
Müzeyyen ve işsiz takımından Ismail 
dir. 

Tahkikata vaz'iyet eden emniyet 
ikinci şu'be memurları vak'a mahallin 
de terkedilmiş bir bayrakla bir mik
tar ip bulmuştur. Yapılan muayenede 
bayrağın yağ ve peynir koktuğu gö
rülmüştür. Tahkikat bu cepheden ge
nişletilmiş, bu bayrağın bir bakkala 
ait olabileceği kanaatine hasıl olmlUJI 
ve civardaki bütün bakkallar getiri
lerek Nadire ile müvacehe edilmişler 
dir. Müvacehe sırasında Nadire, bak
kal Mehmet için: 
"- Gözleri tıpkı benziyor,, demiş

tir. 
Bunun üzerine Mehmet sıkıştırıl

mış, evvela suçunu gizliyen hırsız 

bilahara suç ortaklarını söylemiştir. 
Filhakika, Mehmedin verdiği adresle 
Necati metresile beraber EyUp sırt
larındaki 16 numaralı evlerinde bulun 
muştur. Fakat iki suçlu, sorguya çe
kilecekleri sırada kaçmışlardır. He
nüz bulunamamışlardır. 

Mehmetle Necati iki arkadaştırlar. 
Fakat bakkal dükkanını idare edeme 
dikelrinden bir müddet evvel kapa -
mışlar ve kendilerine sermaye arama 
ğa başlamışlardır. Bu arada lsmail 
isminde birisini de kendilerine arka
daş edinmişlerdir. Necati, metresi bu 
lunan Müzeyyenin Eyüptaki evinde 
oturmaktadır. Nadireyi Tufandan ta
nımaktadır. Nadirenin hususi haya
tına da nüfuz etmiştir. Son zamanlar 
da işsiz kalan Necati ve arkadaşları 
kadının mücevheratını aşırmayı dü -
şunmüşlerdir. Necati, kendisinin ka-

lngiliz kabinesinde 

tadilat yapılacak 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli Eks -

pres gazetesi, Pantkot tatilleri es
nasında kabinede tadilat yapılacağını 
tahmin etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Şimdiki nazırlarda.11 birçoğu çekile 

cek ve yerlerine eski nazırlardan mü
him şahsiyetler getirilecektir. Sir 
Samvel Horun tekrar kabineye gir
mesi bilhassa kuvvetle muhtemel
dir. 

Kadınlar lngiliz hükumefini 
ittiham ediyorlar 

Londra, 18 (A.A.) - Dün yüzler
ce kadın, Trafalgar Skuer'de sulh le
hinde nümayişler yapmtşlardır. Bir
çok sosyalist ve komünist hatipler, 
halka nutuklar söylemişlerdir • 

Belli başlı feministlerden birçoğu 

bu meyanda Silvia Pankhurst ta söz 
söylemişlerdir. 

Miting sonunda Ingilterenin 'fJıarp
cuyane hazırlıkları,, ile İngiltere hü
kumetinin faşist İtalyanın Habeş mil 
!etine karşı yapınış olduğu taarruzu 
teşçi ve Hitlere askeri hazırlıklarını 
ileri götürmek hususunda yardım et
miş olan harici siyasetini takbih eden 
bir karar sureti kabul edilmiştir. 

lngiliz kabinesinde 
Londra, 18 (A.A.) - Kabine, bu 

sabah fevkalade konsey halinde top
lanarak, dış meseleleri tetkik edecek 
tir. Eden Cenevredeki görüşmeleri ve 
Leon Blum ile olan mülakatı hakkın 

Soyguncuların elebaşısı olduğu an
laşılan Mehmet, memurlara hadise

nin tafsilatını anlatıyor 

dm tarafından tanınacağını bildiği i
çin bu işe Mehmetle, Ismaili memur 
etmiştir. Vak'a günü Mehmetle İs
mail beraberce p-iderek Nadirenin ka 
pısmı çalmışlar ve istediklerini yap
tıktan sonra kaçmışlardır. 

Mücevherat müzeyyenin Eyüpteki 
evinde paylaşılınrştır. 

Mehmet, Necati ile kendisinin his
sesine düşenleri Müzeyyenin Eyüpte 
ki evine sakladıklarını söylediğinden 
dün tarif edilen yere gidilm~tir. Meh 
medin ev civarında gösterdiği yerler 
kazılmış, mücevherat birer birer çı
kartılmıştır. Bunlar üç beşi bir yer
de, bir istiklal madalyası, iki altın bi
lezik, bir kordondur. • 

Çalınanlar bundan ibaret olmadı -
ğından Mehmet tekrar sıkıştırılınca 

kendisine ve N ecatiye düşen pay bun 
dan ibaret olduğunu söylemiş diğer 

çalınan mücevheratın yerini söyleme 
mekte ısrar etmiştir. Diğer mücevhe
ratın iki yerde saklı bulunduğu anla 
şılmışsa da yerleri henüz tesbit edile
memiştir. 

1 Erzurum - Sıvas hattı 
[Başı 1 incide] 

bugün sabahleyin otomobillerle Er
zurumdan tören yerine gelmişlerdir. 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen 
Aşkaleden ve köylerinden gelen at
lı ve yaya binlerce halk, memurlar, 
mektepliler tarifsiz sevinçlerle misa
firleri karşılamışlardır. Törene 
Tahsin Uzerin, uzun bir söylevile 
başlanmıştır. Tahsin Uzer, tarihi 
bir safhanın besmelesi diye başla -
dığı bu söylevinde eski idare ile cüm
huriyet idaresi arasındaki farkları 

canlı misallerle tebarüz ettirmiştir. 
Halk büyük önder Atatürkü, İs

met lnönünü derin saygılar ve he
yecanla anmıştır. 

Bundan sonra Erzurumlular adına 
Erzurum şarbayı, Aşkaleliler adına 

da bir öğretmen coşkun hitabeler 
söylemişlerdir. Hitabelerden sonra. 
Tahsin Uzer, bu yolun doğu illerimi
ze saadetler getirmesini dilerim .. di· 
yerek ilk kazmayı vurmuş, başmü • 
şavir, ilbay, korkomutan, Parti baş
kanı ve diğer zatlar da kazma vur
muşlardır. 

Söylevler verilirken, kazmalar vu
rulurken binlerce ağızdan çıkan ya
şasın cümhuriyet, yaşasın Atatürk, 
yaşasın !nönü sesleri dağlan, dere
leri doldurmuş ve binlerce Erzu
rumlu, Atatürkün yolunda yeni hız
la çalışmağa and içmişlerdir. Bu 
saygılarının kendilerine bildirilmesi • 
sini Uzerden dilemişlerdir. 

Törenden sonra müteahhit ve mü
hendisler tarafından bir kır ziyafeti 
verilmiştir. 

Aşkaleliler ve Erzurumlular bu -
gUn büyüJc ve tarihi bir bayram ya· 

ltalyan lsviçresi 

hakkında bir kitap ! 
Cenevre, 18 (Tan) - Isviçre hü

kUmeti, "Italyan Isviçresi,, ismi ile 
neşredilmiş olan bir kitabın lsviçre· 
ye ithalini menetmiştir. 

Isviçrenin Italyanca konuşan vila
yetlerinin Italyan olduğunu iddia e
den bu kitap,Korsikanın, Nice'in ve 
Dalmaçiyanın dahi İtalyan toprakla
rı olduğundan bahsetmektedir. 

Almanyanın harp 

filosu 
[Başı 1 incide] 

torpito, ikmal edilmiş 19 ve tezgah
ta 17 denizaltı, ikmal edilmiş 3 ve 
tezgahta 7 filo kılavuzu, 29 mayn 
gemisi ve Q.aha birtakım muavin cü
zütamlar vardır. 

Almanların deniz programı 
ve lngilizler 

Londra 18, (A.A.) - Morning 
Post gazetesi, dün Berlinde neşre -
dilmiş olan Alman deniz inşaatı lis
tesini memnuniyetsizlikle karşıla -
maktadır. 

Bu listede dokuz sUrpriz vardır: 
Bır kruvazör ve sekiz denizaltı. Biz 
bu gemileri Hitler'in tabyevi me -
tatlarının yeni bir misali olarak ka
bul etmeliyiz. Bu gemilerin yutul -
ması güç bir lokma olduğunu söyli
yen deniz işleri muharririmiz haklt 
gibi görünüyor. Kruvazör, sekiz 
pusluk toplarla mücehhez ve on bin 
ton hacme malik kruvazörler tipin
de imiş. Halbuki İngiltere altı sene 
müddet bu çeşit gemileri inşa et -
memek taahhüdünde bulunmuştur. 

Denizaltıların açık deniz gemileri 
smıfma dahil bulunması muhtemel
dir. Bu denizaltıların Almanyanın 
stok halinde elinde bulundurmakta 
olduğu 16 torpito muhribi gibi !ngi
liz donanmasmdakilere nazaran da
ha kuvvetli olmaları ihtimal dahi -
lindedir. 

Sovyetler Saftık denizinde 
Almanya ile müsavat 
istiyorlar 

Londra 18, (A.A.) - İngiliz Sov
yet deniz anlaşması için pek yakın
da başlayacak olan görüşmeleri mev 
zuubahs eden Daily Telegraph gaze
tesi, Sovyetlerin Baltık denizinde 
Almanya ile müsavat istediklerini ve 
Uzakşark denizlerindeki Japon filo
su tahdit edilmemiş olduğundan bu
radaki deniz kuvvetlerini indirmeği 
reddettiklerini yazmaktadır. 

Rus - lngifiz deniz 
görüşmelerinin esası 

Londra 18, (A.A.) - Reuter Ajan
sından: Yakında !ngilizlerle Ruslar 
arasında yapılacak deniz müzakere
lerine müteallik olarak neşredilmiş 
olan haberlerin yanlış olduğunu gö
ren salahiyettar mahafil, şu izahatı 
vermektedir: 

Bu görüşmelerin yegane hedefi. 
iki taraflı bir muahedenameye ge· 
çenlerde aktedilmiş olan Londra 
muahedenamcsinde mevcut olan de
niz teslihatının keyfiyet itibarile 
tahdidine müteallik ahkam ile deniz 
inşaatı programlarının peşinen tea
ti edilmesine dair ahkamın ithalidir. 

Deniz teslihatının keyfiyet itibari· 
le tahdidine müteallik ahkamın mer'i 
olması, Japonyanrn hattı hareketine 
bağlıdır. Nasıl ki, Londra muahede
sinin mer'iyeti de Japonyanrn tat • 
bik edeceği programa bağlı bulun
maktadır. Ruslarla yapılacak gö
rüşmelerin tesadüf edebileceği ye
gane müşkül, Londra muahedena -
mesinde insasma cevaz verilmiyen 
tonajlara ~üteallik maddedir. 

Hindenbur9 balonu 
Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyork 

saati ile saat 8 de Hindenburg balonu 
Nevyorkun 1560 mil şarkında bulun
makta ve gayet mükemmel şerait al
tında uçuşuna devam eylemekte idi. 

Eminönü Halkevinin lzmit· 
teki temsilleri 

Yapılan davet üzerine temsil ver
mek üzere Gölcüğe gitmiş olan E
minönü Halkevi temsil hey'eti, dün 
şehrimize dönmüştür. 

Gölcükte yeni açılmış olan Cum
huriyet Halk Partisi semt ocağının 
açılma. töreni mUnasebetile yapılan 

bu temsillerde Izmit Parti ve Halk 
evi üyeleri bulunduğu gibi, temsil 
hey'eti ile birlikte Istanbuldan giden 
Eminönü Halkevi Başkanı Agah Sır
rı Levend ve idare heyeti de bulun
muştur. Eminönü Halkevinin bu 
temsilleri çok al!ka uyandırmış ve 
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19 Mayıs bayramı 

Atatürk günü her tarafta 
heyecanla kutlulanıyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
edebilecek nutuklar verilecek ve bu- törenle mükıifatları verilecektir. 
günün ehemmiyeti anlatılacaktır. 
Bugün, ayrıca spor klüplerinin ha • Şenlik programı 
zırladıklan eğlencelerle Bebekte bir 
kayık yarışı tertip edilmiştir. Kara
denizliler birliğinin hazırladığı eğ
lence, hava bozuk olduğu için Park 
otelde yapılacaktır. 

Bugünkü spor hareketleri 
19 Mayıs münasebetile, bugün 

şehrimizde muhtelif spor tezahilra
tJ yapılacaktır. 

Sabah saat 9,30 ta abideye spor
cular namına çelenk konulması ve 
başlıyacak olan hareketlerin içinde 
en ehemmiyetlisi, şüphesiz ki, ge
çen sene puvanların müsavi olması 
yüzünden şampiyonu tayin ı:ıdilemi
yen Fenerbahçe · Galatasaro.y B. 
takımları karşılasmasıdır. 

Spor şenlikleri programı şudur~ 
Saat 10: Mektepler Cümhuriyet 

Abidesine çelenk koyacaklardır. 
10.15: Mektepler cimnastik şen • 

likleri. 
10.30: Klüpler Cümhuriyet Abide

sine çelenk koyacaklardır. 
10.45: Klüpler arasında 60 kilo· 

metro bisiklet yarışı (Taksim • 1s • 
tinye • Kefeli - Bentler ve ayni yol 
ile dönüş. 

.14: Klüpler arasında taksim sta
dında maç (Galatasaray - Fenerbah
çe). 

15: Deniz yarışları: Yelken ve kil· 
rek çekme (Bebekte). 

16: Gayrifedere klüpler arasında 
resmi geçit ve maç (Karagümrilk 
stadında). 

17: Mükafatların dağıtılması (Tak 
sim stadında). 

Geçen sene, müsabakanın bera -
berlikle bitt.iği gün oynanan birinci 
takımlar kadrosunda bulunan oyun
culardan maadasmın iştirak edebi -
ıeceği bu karşrıaşmada bir seneden- Ankaradaki merasim 
beri her iki klübUn birinci takımın-
da yer alan oyuncular oymyacakla- Ankara 18, (Tan) - Milli Şef 
rından maçm ehemmiyeti bir kat Atatürkün memleketi kurtarmak 
daha fazlalaşmıştır. İdman şenlik- için Samsuna ayak bastığı 19 Mayı
lerinden sonra yapılacak olan bu sın 17 inci yıl dönümü bütün memle• 
maç herkes için serbest olacaktır. kette her yıldan daha geniş bir pro-

Günün diğer spor gösterileri a- gramla kutlulanacaktır. 
rasmda, saat 9,30 ta abide önünde Yarın şehrimizde kutlulanması 19 
başlayıp bitmek üzere 60 kil0metro mayısa bırakılan jimnastik şenlikle• 
üzerinde bir bisiklet yanş1 ve Be- ri, Türk Spor Kurumunun hazırla • 
bek deniz koyunda saat 15 te bütün dığı tören ve gece Halkevinde ter· 
denizci klüplerin iştirakile kürek tip edilen merasim vardır. Bu üç 
ve yelken müsabakaları yapılacak - törende Ankaranın kendisini kurta
tır. Taksim stadında Fener • Gala- rana ve memleketi kurtarana karşı 
tasaray maçından sonra geçen yıl - olan büyük minnet ve bağlılığına. 
lar zarfında birincilik kazananlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. 

Vehip Paşa 

Kahireye geldi 
[Başı 1 incide] 

rüesasından bir çoğu ikamet etmek
tedir. 

Vehip paşa, bugün Kahireye gi
decektir. 

G~etecilerin sormuş oldukları 
suallere cevaben Pehip paşa şunları 
söylemiştir: 

Habeşistan'ın müdafaasını 
tensik için tatbik etmiş olduğum 
plan, meşhur "Hindenburg hattı,, 
ile mukayese edilebilir. Bu plan sa
yesinde Habeşistan zaptedilmesi 
gayri kabil bir hale getirilebilirdi. 
Fakat Italyan'ların zehirli gazlar 
kullanmaları, kahraman- Habeş or
dusunu ricate mecbur etmiştir. 

ifa/ya Cibutiyi safın 
satın almak istememi§ 

Roma, 18. (A.A.) - Selahiyettar 
mahafil, Italya hükiımetinin Fransa 
hükfıınetinden Adisababa - Cibuti 
demiryolunun Habeşistanda verile
cek bir imtiyaz mukabilinde kendi
sine terkedilmesini istemiş olduğu 
haberini tekzip etmektedir. Buma
hafil, Italya hükfımetinin halizahır
da böyle bir tedbiri derpiş etmemek
te olduğunu ilave etmektedir. 

imparatorun şemsiyesini 
taşıyan adam idam edildi 
Londra, 18. (Tan) - Italyan a

leyhtarlığı ile itham edilen dört 
Habeşli, bu sabah Adisabada idam 
edilmişlerdir. 

idam edilenlerden biri, Imparato
run şemsiyesini taşıyan, ve paytaht
ta kuvvetli ve mücessem bünyesi ile 
meşhur olan Balahut isimli adam
dır. t 

Sessizce öldürülen 
Hahe§liler 

Bertin, 18 (Tan) - Ingiliz çevre
lerinden sızan haberlere göre, Ital
yan işgalinden şimdiye kadar Adisa
babada, çapulculuk ve isyancılık 
töhmetile 1500 Habeş tevkif edil
miştir. Bundan başka her gün, muh
telif suçlarla itham edilerek 40-50 
Habeş sessiz ve izsiz öldürülmekte
dir. 

Dö Bono Habe§İstanda 
askeri feşki/cit reisi 

Londra 18, (Tan) - Habeşistan 
harbinin başlangıcında !talyan kuv • 
vetlerinin kumandanı olan Mareşal 
de Bono, Habeşistan askeri teşkilatı
nı başaracak olan komitenin reisi se
çilmiştir. 

ln9iliz Elçisine pasaportu 
verilirse 

Londra, 18. (A.A.) - Bugün A
vam Kamarasında Adisababadaki In 
giliz elçisinin resmi vaziyetinin ne 
olacağına dair Italya tarafından !n-

Bütçe Encümeninin 

raporuna göre 
Başı birincid6 

ederek ezcümle demektedir ki: 
"Bütçemizde milli müdafaamız 

için ayrılan rakamlar memleketimi· 
zin coğrafi ve siyasi vaziyetine gö
re ancak en zaruri müdafaa ihtiyaç· 
larına cevap verebilmektedir. 

Harici siyasetinin hedefi, umumi 
halde devam ve istikrarından ve 
bütün bunlarla mütekabil dostluk 
lemininden ibaret olduğunu her ve• 
sile ile ispat eden Türkiye Hükume· 
tinin bugün cihanın maruz kaldığı 
teşevvüşe ve devletlerin mütemadi 
silahlanma siyasetine karşı alakasl2l 
kalamamakta ve buna karşı bir ta.· 
raftan umumi hakkın haleldar ol .. 
maması için elinden gelen gayretle• 
ri sarfetmekle beraber bir taraftan 
da hudutlarımızın herhangi bir te .. 
cavUze karşı masun kalmasmı temin 
edecek tedbirler almaktadır. Bu se· 
bepledir ki, ele geçen fevkalade 
membalarm milli müdafaa ihtiyaçla.• 
rına tahsisine ve icabında gelecek 
senelere sari taahhütde girişilmesine 
dair olan hükfunet talepleri yUkselC 
heyetinizce tereddütsüz terviç edil· 
mıektedir." 

Projenin son ıekli 
Bütçe encümeni. 1936 bütçesi 

masraf kısmını 212 milyon 755 biP 
580 lira olarak tesbit etmiş, varidat 
kısmını da 212 milyon 764 bin ıırs 
olarak bağlamıştır. Sovyetlerdell 
kredi ile satınalınan fabrika maıze• 
mesinin ilk taksiti olarak bütçeY8 

800 bin lira konmuştur. Devlet or 
manlarmm hükO.metçe işletilrrıe 
maksadile hazırlanmış bulunan IA. 
yihanm bu yıl kanuniyet kesbetrrıe 
si ihtimaline mebni bu kanuntl 
tatbikatı için Ziraat Bakanlığı bUt 
çesine 400 küsur bin liralık tahsi 
sat konmuştur. Bu mesele encuı:ne 
de görüşülürken kereste fiyatıarırı 
da hasıl olan fahiş tezayüt rnevzu~ 
baha olmuş ve bu hususta acil ~ed 
birlere tevesslil edilmesi üzerill 

11 bakanlığın nazari dikkati celp olu., 
muştur.Buna cevaben ziraat ~.ıca 1 
icap eden tedbirlere tevessül .~1 mekte olduğunu encümende soY 
miştir. 

giltereye gerek doğrudan ~o~rı:J 
gerek bilvasıta bir şey bildirılıP c 
dirilmediği sorulmuş ve Eden şu 
vabı vermiştir : 

lngiltere hükUmeti Mareşal t 
doglionun 13 mayısta elçilere ~1 
ğI tebligattan başka bir şey 
mıştır. ad 

Işçi mebus Cochus, Adisaba\ 
ki Ingiliz elçisini Italyanlar cel<i 
çıkardıkları takdirde Londrada ·e 
talyan elçisine de pasaportlar! ; 0 
lip verilmiyeceğini sormuş ~ 
Eden, ',hayır" demiştir. 
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- mukablllnde bOyDk f>ir tOb PER
LODENT diş macunu alabilirsiniz. 

PERLODENT fennt bır tarzda hazırlan
mıf, iyi, idareli ve çok ho~ lezzete mJlik 
olub, nefesi serinletir ve dişleri mO
kemmel surette temizler. -·-'*"ve~ ·PEllLOPENT·e ~ i.lı.~cu.c. ~u 
~ otan. ~ k.«da-t ~inıd4 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en bUyUk fellket olan ölüm ve maluliyetin acı
Jarmdaıı çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakınlerınizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ne koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat
bik eden ı 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkıllp 
yapmı§tır. Çilnkil bu sigorta ile : 

Ölüm ve malüHyet temin olunur - Her sene nakdi temettU ve
rilir - Vefat halinde müemmen meblAğ derhal ödenir - Mukave

Jenamenln hitamında sigortalı bayatta bulunursa ve malühyete 
uğramamış ise müemmen meblağ % 10 fazlasıyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimt malflliyet müddetince ücret alınmaz -
Daiınt malf\liyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya muka velenamenin hitamında müem· 
men mebl!ğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere su adreslere müracaat 

d 
.. 

e ILlZ = 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

latanbul Yeru Postane karşt8IDda BUyUk Kmaciyan Han. 

TELE FON: 

Manisa Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

3272 

t ~anisa Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 
arıhindcn itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile 
tttiinakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz
~e 7 buçuk teminat akçesi verildikden sonra münakasaya 
~ttir~k olunacağı ve verilen fiat haddi layık görüldüğü 
hlkdırdc 20-5-936 günü saat 15 de ihale edileceği ve bu 

0uausta şeraiti anlamak isteyenlerin Manisa Cumhuriyet 
eneı Savamanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

'-., (2663) 3670 

Uyuşturucu maddeler inhisarından 
t 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Afyonu olup 

1 darenıiz emanet deposuna teslim edenlere, merhun bu
~duğu Bankaca vaktinde cins ve mikdarı bildirilmiş o
le . afyonların sahipleri, ihraç programımızı kabul ettik
h~ne dair 1 Haziran 19 3 6 günü akşamına kadar taah
c!i bıanıeleri imzalayup İdaremize tevdi etmedikleri tak
lt!de. ihracatımıza iştirak hukukunu kaybedeceklerdir. 

!ff lYet ilan ol un ur. ( 2 5 8 9 ) 8584 

Ankara Nümune 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 19 3 6 mali yılına aid aşağıda mikdar ve 
tahmin edilen fiatları ve eksiltmenin şekli ile muvakkat 
teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuş
tur. 

::.ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ı 

i "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü i 
- -
1 ........ 'Wlıs .............. ~. 

11 Tan 11 a 11 Sigortah Abone "g 

: kaydedilecek karilerimizi 1,oooi 
Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesi Baş Ta- 1 

bipliğinden İstanbul' da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü- I 
dürlüğünden alınır. 

liraya sigorta ettiriyoruz i 
Tan sigortasım Türkiyenin en büyük sigortai 

şirketi olan (Anadolu) temin etmektediri Eksiltme 29 Mayıs 936 cuma günü saat 14 te Ankara- 1 
da Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
DİKKAT: Muvakkat teminatlar nakit olarak komis- 1 

yonca alınmıyacağından nakit vermek isteyenler ihale i 
gününden evvel hastaneye müracaatla temiantlarını Ma
liye Vekaleti veznesine yatıracaklardır. ( 104 7) ( 2614) 

(Tan) ın büyük içti· 
mat yardım teıebbüsü
nü +eıkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA ETIIRMEKl fikri· 
Eksiltmenin 1 miz, teıebbüsün ciddi· 

şekli _ yet ve ehemmiyetine 

Tahmin edilen Muvakkat 
fi atı Kilo teminatı 

Lira Ku. Lira Ku. 
Cinsi 

--------------- 1 uy9un bir intizamla A· 
Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usulü § DIM ADIM TATBiK E· 1305 17400 44000 

5400 27000 405 
6600 44000 495 
8112 50 70000 60850 

26400 800 ton 1980 
3212 50 4150 241 
287 50 23000 adet 2156 

2210 34000 16575 
4400 22000 330 
112 50 500 850 

75 500 532 
400 8000 30 
175 1000 1315 

1120 3500 84 
2800 10000 210 
2145 5500 16087 
500 2000 3750 

Yoğurt " " " 1 DILMEKTEDIR. 
Süt ,, ,, t1 :: 

Ekmek ve francela ,. ,. ,. i ilk adım, CJazeteml· 
Kok kömürU ti ,, .. ze <SIGORTALI ABO-
Sade Yağı Açık eksiltme j NE) yazdacak olan O• 
Yumurta ,, ,, k I • 

- uyucu arımııın sı9or· Tuz ,, ,, I 
Pirinç ,, ,, ta edilmesiyle atılmış 
Salça .. ,, i bulunmaktadır. 
Mercimek " ti _ ikinci adım ( Sigor• Limon 
Nohut 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Sabun 
Pirinç unu 

" 
" ,, 
" ,, 
" 

" 
" 
" .. 
" 
" 

1 tah perakende satıı> 
- olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında başhya· 

Sigortası -

1 cağız. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 260 1000 19 50 Makarna 
" .. 

-1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 125 500 9 37 
64 50 300 4 84 
90 600 6 75 

150 600 1125 
150 150 1125 
600 3000 45 
287 50 500 2156 

Şehriye 
Nişasta 

Un 
Kuru Uzüm 
Kuru Bamya 
Kuru Fasulye 
Zeytin Yağı 

,, 
" 
" 
" 
" .. 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 

1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- -
- n 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- 1 
1 neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- I 
İİ diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir _ 
_ ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. ı 

260 1300 1950 Taze Bamya 
160 200 12 Havuç 
210 3500 15 75 Uhna 
255 3000 1912 Dotnates 
300 5000 22 50 Pırasa 
900 6000 6750 Taze fasulye 
240 3000 18 Taze Bakla 
337 50 4500 2531 Taze Kabak 
450 7500 33 75 Ispanak 
440 4000 33 Patlıcan 
260 3000 1950 Semiz otu 
170 2000 12 75 Soda 
70 1000 5 25 Kuru Kaynn 
72 6000 540 Kuru Soğan 

1200 16000 90 Patatı>s 

1600 4000 120 Tavuk ve Piliç 
950 2500 7125 Benzin 

" " 
" .. 
" " 
" " .. ,, 
" " 
" " .. " 
" 

,, 
" " 
" " 
" " 
" " .. " ,, 

" 
" .. 
" " 

1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman. yani -
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 

1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
i nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta

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

1 
1 - :--------------------· 

" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta il No .••• 

1 1 

3616 1 
1 Adı, baba adı 

soy adı 

abone kuponu 
Tarih : 

-

1 
19/ 5/ 1936 i 
- 1 

1 

1 

Samsun Valiliğinden: 1 

1 
Terme Ünye yolunda yaptırılacak iki köprüye aid ilan: 

,I 

il ii 
Doğduğu yer ve yıl 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 -Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekiz yüz doksan 1 
beş lira 5 2 Elli iki kuruş ve Mılıç köprüsü 15 7 O O On beş I 
bin yediyüz lira 45 kırk beş kuruş olmak üzere keşif be
delleri yekunu cem'an 36595 Otuz altı bin beşyüz dok- 1 
san beş lira 9 7 doksan yedi kuruştur. 

I:' 

: 

lşi ve gücü 

1 2 - Muvakkat teminat 2745 İkibin yediyüz kırk beş 1 
liradır. 1 

AdresJ 
! 

3 - İhale 30 Mayıs 936 Cumartesi günü saat 12 de 1 
Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapıla- I 
caktır. 

1 
1 

Bedeni bir sakat-
lığı var mıdır, var 

1 

! 4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umum iyesi 
D - Fenni Şartnameler 
E - Keşif hülasa cetveli 
F- Proje 

İsteyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında ka
yıtlı bulunduğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğu
na dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış veya tas
dik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addo
lunurlar. 

7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif 
mektubları pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir 
kapalı zarfta olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göredir. 

1 O - Keşif hülasaları fenni şartname, eksiltme şart
namesi Ne mukavele projesi suretleri Ankara_ İstanbul 
ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiş
tir. ( 2664) 3669 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umu.mı Netrıyatı tdare eden: S. SA.UM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. - Basıldığı yer: TAN Matbaam 

ise nedir? 
1 -1 

1 1 
1 Nekadar zaman 

1 için abone olduğu l 
i 1 

1 
' ! Bu kupoıuı dercedılecdı ya..11laı ıayet okunaklı ,uaım.11 olmabcbr. 

=,_ ı lsta.obuJda Ta.o gaz.eteeı 11lgorta aeniaine. 1 
Gazetenizin 23 Nlaao 1936 oüabaaıoda yazıb ,artlar dalnıslnd.- :: 

kazaya karşı 1000 llrahk siıtortah abone yazılmak istiyorum. Abone- 1 
i man bedeU göoderUmlştlr. Sigorta muameleslnln yapllmas1DJ dile : 

rlm. 1 
1 Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapı~tmlacak ve imza pu- : = lun üzerine atılaca.kt.ır. 1 
'·••ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•,. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi Mikdarı Tahmin edilen llk teminat ihale riinli 
bedeli 

Düzine Lira Lira 

Rontgen 200 40 x 30) 
2600 195 1-6-936 Filmi 150 30 x 24) 

30 24 x 18) Pazartesi 

5 18 x 13) Saat 15 te 

Guraba hastahanesi lüzumu olan yukarıda cins ve 
mikdan yazılı Rontgen filimleri açık eksiltmeğe konul
muştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar 
Baş Müdürlüğünde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. İs
teklilerin ihale saatine kadar pey akcelerile birlikte gel
meleri. ( 2644) 
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Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca, 
örümcek ve bütün haşaratı kökünden .-keser, yuva 
lanna ve eşyaların üzerine ve odaların havasına 
ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına 
bolca F A Y D A serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

•le tahrib 
ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekleri
nizi, erzklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 

kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. 
Nümunelik, 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 
350 kuruştur. FAZLA PARA VER.MEYİı'lı":İZ. Tesiri daha 
az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak 
istiyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline nazaran daha 
kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, lSTANBUL, BEYOCLU 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Aylık muhammen kirası 200 lira olan Beyoğlu Tepebaşında Meşrutiyet 
caddesinde Asri Sinema namile maruf sinema içindeki tesisatile beraber 
936 haziran başından 936 eyllılü sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
İstekliler 60 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
2 Haziran 936 salı günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(2734) (B.) 

~ ........................................ ... 

• 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

itimadı Milli "Güven,, 
Türk Sigorta Anonim 

Şirketinden: 
1 - Galatada Voyvoda caddesinde itimadı Milli hanı ittisalinde 

kain elyevm 124 numaralı bina yerile arkasındaki arsalar üzerinde 
yapılacak inşaat kapalı zarf usulile topdan eksiltmeye çıkarıl

mıştır. İnşaatın muhammen bedeli 31239 liradır. 
2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 

a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi, 

c) Fenni şartname ve kalorifer şartnamesı . 

d) Keşif hülasası, 

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

Bank İstanbul şubesi binasındaki şirketimizden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 23-5-936 cumartesi günü saat onbirde lstanbulda 

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

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

(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 mezk\ir saatten bir saat 

evveline kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmı~ bulun-
ması şarttır. 3.J54 

.................... , ........................ .. 

NEDKALMiNA 

TAN 

Radyo ve Radoyom 
kadar 

RADl~Li 
de insanhğa hiz
met etmektedir; 

<;ünkü 

dişleri, dişler, mi
deyi, mide vücu
dü kuvvettendirir. 
Sıhhatli ve kuv
vetli insanlar da 
medeniyete hiz
met eder. 

KOÇUK İLANLAR 
80 • 100 lira irad getıren piyasa

nın işlek yerinde dükkan veyahut 
Ayaspaşa. Cihangir, Kabasakal'da 
denizi gayet iyi gören ve önü kapan
mayacak kağir btna arıyorum. Fia
tı, mevkii, geliri, vergisi hakkında 
tafsilatlı mektupla TAN gazetesinde 
Işıkbay rumuzuna müracaat. 

3666 

Cild Güzell ği 

VENUS PUDRASI : 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 

verir. 
VENUS KREMI : 
ile beslenen bir cild dünyanın en ta
ravetli gUzelliğidir. 
VENUS RUJU: 
Kullanan bir dudakdan çıkan her 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı 
olur. 
Beyoğlunda tanınmış Karıman, N. 
Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 
Deposu: EVLIY A ZADE NURED· 
DiN EREN, Kimya, Ecza, Ala.t ve 
rtnyat ticarethanesi, Istanbul-Bah
çekapı. 

BOYOKADA YAT 
KULOBO 

Türk Anonim Şirketinin 
Meclisi İdare Reisliğinden: 

29 Mart 936 tarihinde yapılan His· 
sedarlar Heyeti Umumiye toplantı

sında ekseriyet hasıl olmadığından 

iç ni7.amnamcmiz mucibince ikinci 
toplantı 5 Haziran 936 Cuma günü 
saat 16 da Büyükadada' Yat Kulübü 
merkezinde yapılacaktır. 

Ruzname: 
1 - Meclisi Idarenin 1935 senesi 

hesabatına aid raporunun okunma
sı ve heyetinin ibrası. 

2 - 1935 senesi bilanço ve kar 
ve zarar hesabının okunması, 

3 - Murakıb raporunun okunma
sı, 

4 - Sıra ile çıkacak olan Uç aza
nın yerine yenilerinin seçilmesi. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. Kanı temiz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

1HT1RA iLANI 
" Devvar mermiler için mihaniki 

teehhürlü tıpa., hakkında istihsal 
olunan 23 Mayıs 1932 günlü ve 1364 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olanla
rın Galata'da, Iktisat hanında, Ro
bert Ferri'ye müracaatları ilan olu
nur. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

ETi BA 
Genel Direktörlüğünden: 

1.- Eragni civarındaki Guleman krom made
ninde yaptırılacak dokuz adet bina ile bunlara 
aid kanalizasyon ve toprak tesviyesi eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2.- Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D-Pianlar _ 

Talipler bu evrakı beş lira mukabilinde Anka
ra' da Eti Bank Genel Direktörlüğünde Sekreter
likten ve Ergani Madende Eti Bank Guleman Bü
rosu Direktör 1 üğünden ala bilirler. 

3.- Eksiltme 30-5-1936 Cumartesi günü saat 
11 de Ergani Madendeki Eti Bank Guleman Bü
rosu Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5.- Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdiye 

kadar asgari 3 5 .- bin liralık bir yapı işini hüsnü 
suretle bitirmiş olmak lazımdır. 

6.- Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve 
tayin edilen saatten en aşağı iki saat evveline kadar 
Eti Bank Guleman Bürosu Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet iha
le saatinden iki saat evveline kadar gelmiş ve zarf
ların usulü dairesinde kapatılmış olması lazımdır. 

(1068) (2705) 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

283 

612 

1013 

1178 
1373 

1399 

2272 

3619 

5207 

5689 

6435 

7504 

'(803 

7886 

7926 

7933 

8028 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Kamerhatun 

Boyacıköy Bağlar 
mevkii 
Galata Kılınç 
Ali paşa 
Kurtuluş 

Ayvansaray 
Atik Mustafapa~a 
Beyoğlu Kamerhatun 

Bakırköy Zeytinlik 

Bakırköy Cevizlik 

Galata Bayazıt 

Heybeliada 

Büyükçarşı 

Bakırköy Zeytinlik 

Boyacıköy 

Kurtuluş 

Kadıköy Caferağa 

Feriköy 

Kasım paşa 

Bedrettin 

Sokağı 

Şirket 

Maslak Cad. 

Emlak No. 

E. 23 
Y. 25 

4 

Medrese E. 24: 
Y. 38 

Tulumbacı E. Y. 9 
Çınarlı çeşme E. 39 

Y. 59 
E. Tevfik E. 15 
Y. Mavi Y. 12 
E. Denize giden yol 49 
yeni Odabaşı mahallen 69-71 

E Yeniyol 
Y. Çekirge 

No. lu iki 
hane arsasında 

E.ve Y.12 

Bayazıt ve Hurma E. 23-23 
mükerrer 

Y. 25 
Kuyu başı 

Keseciler 

E. Orta ve 
Mektep 
Y. Mabet ve 
Taşevler 

Maslak Bağlar 
yolu 
E. Aya Kiryaki 
Y. Teşrifatcı 
E. Moda 
Y. Halis Ef. 

3 

127 

E.21 Mü. ma
hallen mabet 

sokağında 20-22 
Taşevler soka
ğından 25-27 
E. 9 

E. 6 
Y. 3 
E. 63 Mü. 
Y. 4 

Gürcü Katolik kilı- E. 31 
sesi mahallen çifte 
cevizler 
Kıble 

mükerrer 

E. 26 
Y. 20 

Cinsi ve His. Hisseye gört 
muhammen K. 

54 m~tre arsa 162 Açık 
arttırma 

6430 metre tarla1!ın 
1/ 4 His. 
Ahşap odanın 
1/ 4 His. 
Hanenin 4/ 112 His. 
Ka~r hanenin 
3/ 8 His. 
Arsanın 1/ 2 His. 

279 metre arsanın 
1/ 5 His. 

126 metre arsa 

170 

60 

50 
600 

111 

150 

130 

" 
.. 
" 
ti 

.. 
" 

.. 
Altı dükkan olan ah- 1000 Kapalı 
şap hanenin 1/ 2 His. zarf 

Harap ahşap ha
nenin 9/ 32 His. 
Kagir dükkanın 
1/ 2 His. 

110 Ac:ık 
arttırma 

450 

285,50 metre 110 
dört arsanın 1/ 4 His. 

1840 metre arsa 190 

Arsa ve kulubenin 250 
25/ 42 His. 
Dükkan enkazı 400 
ve arsa 
366 metre arsa 370 

.. 

.. 

" 

.. 
" 

Harap ahşap dük· 
kan ve üstünde 
odanın 5/ 6 his. 

1090 Kapalı 
zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 5-6-936 tarihine t;esa· 
:füf eden Cuma günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 


