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Hayat pahal.lığı ile miicadele 
Kamutayda sınai mamulCitın maliyet 
ve satış fiatlerini tayin ve kontrol için 
hazırlanan ICiyiha müzakere edildi 

Ankara, 22 (Tan) - tsparta me
busu Mükerrem Unsal ve Trabzon 
bıebusu Sırrının arzühal encümenin -
deki üç kararın umumi he -
tette milzakeresine dair olan takrir
leri üzerine hazırlanan mazbata Ka
hıutayın bugUnkU toplantısında görü
tillnıüştür. 

BüyUk harpte 3 sene kalebentliğe 
hıahkfım edilen binbaşı Ali ve Mülga 
darlilfünun mensuplarından Mehmet 
.\linin Kamutaya verdikleri istidalar 
llzerinde görüşülmüş, bazı saylavlar 
~u işlerin bir prensip meselesi oldu
nnu ileri sUrerek bazı mütalealarda 
buıunmuşlardır. Bunu müteakip, ar
t_lıhal encümeninin umumi heyete tek 
lif ettiği mazbata reye konmuş, kabul 
edihniştir. 

Cel&I Bayar, Sadettin Riza 

Arnavutlukta 

ltalyanlar tayyare 
üsleri kurdular 

Atina, 22 (Tan) - Gazeteler, Ital
yanm Arnavutluğu hangi maksat ve 
gayelerle teslih ve tahkim ettiğini u
zun yazılarla teşrih etmektedirler. 
Matbuatın istihbaratına göre, Yunan 
Arnavutluk hududunda Görice isti -
kametine istihkamlar yapılması, Yu
nanistan, Yugoslavya temaslarının 

kesilmesi maksadından doğmuştur. 
Kuvvetli men balat, Italyanm Ama -
vutlukta büyük tavyare üsleri tesis 
ettiğini haber veriyorlar. Katimerini 
gazetesi, ltalya ile Arnavutluk ara -
sında imza edilen son askeri muahe
denin Belgratta ehemmiyetli bir su
rette tetkik edilmekte olduğunu bil -
dirmiştir. 

lvan Mihailof 

Dokuzuncu defa 
idama mahkum edildi Endüstri maddelerinde 

•atıı fiyatları 
Bundan sonra :nıznamedeki işler 

ln-a. ile görüşWdü. Endüstriyel ma -
bıuiit maliyet ve satış fıatlerinin kon 

Hüsnü Kitapçı, Ekonomi Bakanı 

trolU hakkındaki layiha görüşülür -
ken Hüsnil Kitapçı söz alarak: 

nunla karşılaşmış bulunuyoruz. Mem 
lekette hayat pahalılığı sebeplerinden 

"- Çok isabetli ve yerinde bir ka- [Arkası 10 uncuda) 

16 Haziran Yeni kombinalarımız 
-

Ce~ev~e içtimaı Sümerbank umumi heyeti 
CJerı mı kahyor? 

Londra,22 cTan> -MomingPost An karada toplanıyor ~?:etesi diplomatik muhabirinin bil-

dirdiğine göre Londra ve Paris, ltal- • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • h ile Milletler Cemiyeti arumda 
~ uzıa,ma zemini bulmak U..Zere, fi
;; teatisi niyetindedir. Bu gazete -
~ sandığına göre, Milletler Ce~ 

Demir sanayü bil yal kurulacak, bankanın 
CIACAll c•ne1ri karı 1 milyon lirayı ,esiyor 

"'----.ı .... ·- -- ------
to hıan bırakmak Uzere, önümüzdeki • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • •••• • • • • • • •• • • • • ,._Plantıamda yeniden sonbahara ka-
-..r talik karan verecektir. 

l.eon Blum e.sasen dUn Uluslar Ku 
~ınu Sekreteri Avenolle konuşur -

11 ~n tnUzakerelerin 16 Haziranda ya
kı ınaaına itiraz etmiş ve o zamana 
tladar yeni Fransız hilkılmetinin va
lllre!lni tetkik edemiyeceğin1 bildir
teit~ Bu itbarla Morning Post ga?.e
""' ının verdiğ haber çok varit görül
""ektedir .,. . 
lfufeslronun lemasları 

ttı!a~; 22 (Tan) - Leon Blum bu 
'il l'itüleskoyu kabul etmiş, kendi-

~;bir saat kadar görUşmüştilr. 
~a 1Ya.at mahafil, bugün Leon Blum, 
)in ul Boncour, Titülesko arasında ve 
lıaı:.:;aul Boncour ile Sovyet masla I 
Itıı .. an lileschfeld arasında yapı
ilin ~orUşmelerin Milletler Cemiyeti
~ . 6 ~a.ziran içtimama ait hazırlık 
M- lstihdat etmiş olduğunu beyan Sümer Bankın Konya Ereğlislnde kurdufu bUyUk Bez kombinasının 
·~ .. ,ektedir 

!> • dahili ıörUnUşU 
~ınau1 Boncounın yeni Fransız hU- [Yazısı 10 uncu sayfada ı 
~tinin icraat ve faaliyetine yol 
8Q,,.. laınak maksadile küçük itili.f, 
it ·.ret Rusya ve İngiltere ile milza
d~~ devam etmek niyetinde ol 
bı 0~ilmiştir. 

"'1~ Umun Franeaya dostluk ve kar
~u 1 Yardım muahedelerile bağlı 
'ti ı::n devletlerle daha sıkı bir me 
bcıtu liğl yapmak ve ayni zamanda 
lali~ ta&ıılı meselelerde bUyük Bri
liltı Ue daha samimi surette teş
"ııİ meeaf etmek suretile Franeanm 
ile .,,et.ıer Cemiyeti mukavelenamesi
letııı:t karşılıklı yardım prensiplerine 
"'ttı eden ananevi siyasetine de -
~la~1'%usunu lthar etmiş olduğu ha 

.,,, lrtaktadrr 
~1tu · l~er 1esko ile Paut Boncour, Mil-

t~ Cemiyetinde icabında bir re -
ttıu,1 ~?1lınası meselesini de göriiş-
~l'dir. 

\''lı sa ile dostıarmm mUtearnza 
ltıttuı ~Ynelmilel icraatı takviyeye 
~ etın ~tUn teşebbüslere müzahe -
''" ()e~ e ha.zrr olduktan ve Millet
~tltı Yeti azasmm beynelmilel ta 
~ ~:r:ı eksiltmeyi istihdaf eden 

Karsta seylan felaketi 

İki yüz ev yıkddı, açıkta 
kalanlara yardım ediliyor 

~eti ~detle muhalifet ede -

"' J mı,tır. Karatan bir manza ra ve Kars ça11 tJ fo kralının ıeyaliafJ Kars, 22 (Tan) - 39 gUndenberl ıar, Hayvan pazarını göl haline ge-
Sttı.~ 22 (A.A.) - Belçika ee- şiddetli yağan yağmurlardan Kars tirm.iştir. Bu yilzden pazar meydan· 
~raı LeopoldUn İngiltereyi zi çayı yükselmiştir.. Çay etrafmdald lığında elli kadar dilkkanm alt la -
~~ Old ~lllamiyle hususi bir mahi birçok evlerin alt katlarmı eu bas- sımlarmı su istila etmiştir. 
~ "'·-~~u beyan etmektedir. m.ıştrr. Tehlikede olan evler de bele- Yapılan tetkiklere göre, bu bUyük 
~~Kont Rhety ismi altın- diyece boşaltılmıştır. Su baskınına yağmurda iki yUz ev yıkılmıştır. Ev
~~ olup ~ gUnU ufrayan aileler, lafla paviyonlarma lerl yıkılan 200 aile eamllere, fhnen-

'"ıı0c-4t1r. ~e,ttrflntl9tJr. Teneterden inen su- dife.,. va2onla""" V"'"1Pş1:M1TT'lhıler .:. 

lvan Mihailof 

1 

Sof ya, 22. (Tan). - Türkiyeye il
tica etmiş olan Makedonya ihtilal 
komitesi başkanı Ivan Mihailof, 934 
ihtilalini çıkaranların muhakemesi 
neticesinde, giyaben idama mahkiım 
edilmiştir. 

Bu suretle, lvan Mihailof doku
zuncu defa olarak idama mahkum e
dilmektedir. 

Mareıal Badogliyo 

ltalyanın müdafaa 
islerini tetkik edecek 

Roma, 22 (Tan) - Mareşal Ba
doğlionun Itaıyaya niçin çağmldığı 
hakkında ortaya birçok mülahazalar 
atılmaktadır. Salahiyettar mahafil, 
Mareşalin Romaya bir Avrupa harbi 
zuhuru takdirinde ltalyanm müdafa
asma ait teşkilatı tanzim etmek dü
şüncesile çağınldığında musırdırlar. 
Ancak, Havas ajansının Roma siyasi 
ma.hfellerinden öğrendiğine göre, Ba
doğliyonun gelişi hakkında verilen 
bu haberler tekzip edilmiştir. Mareşal 
Badoğliyonun Habeş ikliminden hay
li müteessir olduğu ve beş aylık bir 
muharebe neticesinde zayıf düştüğü 

1 
ve 65 yqmda bulunan kumandanın 

1 
herhalde istirahate mühtaç bulundu
ğu haberleri teeyyüt etmektedir. Ma

! reşal, dün Asmaraya varmıştrr. Ro -

1 

maya gelince, kral ve Mussolini tara
f mdan kabul edilecek ve sonra merke 

, ze 80 kilometro mesafede bulunan 
i Fiuggi kaplıcalarma çekilecektir. Ma 
repl, dUn de haber verildiği şekilde 
Itaıyanm vahdet hat:Irasmı yldetmek 
için yapılacak olan geçit resminde ha-

l zır bulunacaktır. 
Retmıt surette yapılan tiey&natıara 

rağmen, Ma.rep1 Badoğliyonun milli 
müdafaa meselelerini tetkik edeceği 
öğrenilmi§tir. 

dir. Evsiz ve açıkta kalan felaketze
delere belediyece icap eden yardım
lar yapılmıştır. Kızılaydan on bin li
ral* ~ lstenl!Üftir. Nilfmça 
zaviat YC>ktur. 

Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

Sigorta Ediyoruz 
- Sisorta,.a ait talaitat 11 incide -

lıomet lnönü, refikası, çocukları ve Nafia Bakanı Ali Çetinkaya ile t>.. 
raber tayyarede 

Her gün biraz daha güzelleşen Ankaranın tayyareden görünUfU 

ismet lnönünün tayyare ile 
Ankara üzerindeki gezintileri 

Ba.§bakan lnönünün yanında refi- kında lazımgclenlere direktifler ver .. 
kası, çocukları ve Nafıa Bakanı Ali mi~ ve meydanda etrafını saran tay .. 
Çetinkaya olduğu halde yeni yolcu yarecilere: 
tayyarelerinden birile Ankara üze - - Hazır olunuz, tayyare ile bana 
rinde gezinti yaptığını telgraf haberi bütün yurdu gezdireceksiniz,, demif .. 
olarak yazmıştık. tir. 

• • • w [ismet lnönünün Ankara üzerinde 
Yem yolcu tayyarelennı çok bege- ~ w zlntU h o-1111 .:a-1.-

.. yapngı ge ere \•e er .. -- u.... 
nen Inönü, bütçe çıktıktan sonra dort bliyib'ea ve gtiaellt11• A.nkal'I' ..,...._ 
motörlil bUyük tayyareler mmarlan - ne dair, Ankara fotoğraf muhabiri -
masını ve bunların Bağdat ve Tah - mizfn. tayyareden çektiği ~ rmlm 
ran seferlerine tahsis olunması hak- lerl 6 mcı sayfamızda bulacaksmız] 

MAKiNEDE Eden Numan Rif at 
şeref ine ziyafet verdi 

Londra, 22 (A.A.) - Dış bakanı 
Eden bugün Türkiye Hariciye Vekl
leti genel sekreteri Menemenci of
lunun şerefine Carlton otelinde ve
rilen ziyafetine riyaset etmiştir. 

Menemenci oğlu yakında Ingilte
reden ayrılacaktır. 

Hisarda feci bil cinayet 

Bir adam karısını surdan 
aşağı atarak öldürdü 

Katif karısını bu surun Uzerine çı
karmış, oradan a,ağı atmıştır. 

DünkU gUn şehrimizde tnyler ür
pertici bir cinayet işlenmiş, Mustafa 
isminde bir manif atüracı yirmi sene 
dir evli olduğu kansını feci şekilde 
öldürmüştür. Vaka Rumelihisarmda 
geçmiştir. Aralarındaki geçimsizlik 
yiidnden karmmı, Rrlann tlseriıı -
d~ıt!§ağı..YUvarlaya.n Mustafa. hadi 

, 
Katil dün vaka mahalline g8tOrOl
müş, orada itiraflarda bulunmuştur 

seyi bizzat kendisi polise haber ver
miş, ancak kansmm kaybolduğu şek 
linde anlatmıştır. Z a b i t a n ı n 
yaptığı kısa bir tahkikat, hldiseyi 
bütün çıplaklığı ile me,aana çıkar
mıştır. Bu meseleye ait tafsilatı ikin· 
<>i savfam17.clı:ı. olcuvsır.akqıny,. 
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Gilrilltil il~ 
:r~=ıil~E:.d~le 

Sanki fstanbuJ (Nevyork) gibi bir hayat faaliyeti içinde ... İki insan &e

li toprağın altından ve üstünden hiç durnuuJan akıyor ... Berkeı1 it bqm
da ... Eller, başlar, gözler, ayaklar durma.dan ~liyor ... Daktilo tıkırtıla.n, 
makine takırtılan, telefon zllJeri, açılan, kapanan kapılar, emlrler, kotUf
malar ... HWiaa iş hayatınm mütemadi bir meddi, ceul varı 

- Aman, diyoruz, gUriiltU olma8ml ... Çalıpnamn aekteye ufnyaeak, 
başlanm.u: dönecek, gö:ılerlmb kararacak, zlhnlmlz kanfacak... KeNA9-
tan, zamandan kaybedeceğiz 1 

Sanki böyle bir şehirde lmlflz gibi gürilltti Ue mücadeleye ehemmiyet 
\·eriyonız \'e bu l~le ciddi surette metgul oluyoruz • 

Halbuki İstanbul her türlü faallyet ltlbarile durgun, öltl blr tehlrdlr. 
Ufkun bir tarafında KaracaaJımet meza.rbğınm sinir t.qlanm görünü

nüz, öbür ta.rafında (sus!) diye birer parmak glbl kubbelerin dudaklarma 
yapışmıı; minareler ... 

Sebillerin altında gUnrclnlerin kanat 9e8lerl duyulur .• Kenar ma.h&lle
lerde ağlıyan bir çocuk feryadı akisler bıraka ... Tenha mağazalarda tes
gahtann horultusunu lşltlrslnlzl 

GürUitU dediğiniz şey, tehrin birkaç kllometroluk yolunda tram\>ay, 
otomobil sesleridir; bet on satıcı, 1.§portalanndald birkaç kiloluk mala 
müşteri aram.ak için yorgun argın bağınrlar. 

Bu da olmasa yaşadığımızdan şüphe edeceğiz. Sessizlikten, ıssızlıktan 
tirpt"recıe~z. 

Bırakınız, gürültü olsun l Bağıralım, koşalım, tepinelim, motör sesi, 
kamyon gUrilltüsü, ot-Omobll komesl, tramvay çam duyalım. 8atıcdarm 
bağınnalan kulaklannuzı okşum. Yqadığmuzı, çahıtığmım eıılıyalnn! 

l" oksa, Boğazlclnln sessizli~, Halicin durgunluğu, kenar mahallelerin 
188ızlığı içinde kendhnlzl bu dünyadan ayn bir yere, Adeta ölWerln dlye.n
na göçetmı, sanacağız! 

ORHAN SEYFi 

Tayyare postaları 

Yeni hava seferleri 
pazartesiye başhyor 
Devlet hava yollan idaresinin te

sis ettiği Istanbul - Ankara hava ser
visi ayın yirmi beşinden itibaren baş
lıyacaktır. Bu servise tahsis edilen 
tayyareler lngiltereden yeni gelen 
son sistem Uç tayya.redir. 

Tayyareler her gün bir sefer ya
pacaklar ve İstanbuldan 15.30 da, An 
karadan sabah saat onda kalkacaklar 
dır. Yol müddeti gidişte ve gelişte 
bir saat ellişer dakikadır. İstanbul -
dan kalkan tayyare sa.at 17,20 de 
Ankarada olacak, Ankara.dan kalkan 
tayyare de 11,50 de Yeşilköye gele -
cektir. Tayyareler bu servisi 225 ki
lometro süratle uça.rak yapacaklar
dır. 

Devlet hava yollan, hava yolculu
ğunu tamim için asgari bir tarife tan 
zim etmiştir. Modern bir hava vası -
ta.qile, en asgari bir müddet içinde ya 
pılacak olan bu yolculuk 22 liradır ve 
on dört küsur saatte yanılan tren 
yolculuğundan daha ucuz 4ur. 

=====================-=====-.....,==== Gidip gelme biletlerde yüzde yirmi 

GU 
Kız Kulesi 

Şehrimizde yapılacak tnkııtp abide Bilginizi Y oklayına 
elne yer arandığı sırada geçenlerde ----------
bu sütunlarda. bu abide için en mUna-
sip yerin kız kulesinin, bulunduğu yer 
olacağını yazmıştık. 

Bugün memnuniyetle öğreniyoruz 

ki, allkadarlarda, en mUnasip yer o
larak orasını görmektedirler. Fazla 
bir tariht 11an'at kıymeti olmıyan o 
kule yıkılır da, onun yerine, gerçek -
ten arsıulusal şöhreti haiz san'atkir 
elinden çıkmış gUzel ve büyük bir a
bide kurulacak olursa, herhalde çok 
iyi bir şey yapılmış olacaktır. Bu su
retle abide için içeriden dışarıdan gö
rillecek tama.mile merkez! bir yer a
ramak kUlfetinden, hem de o gibJ.y~r
lerde yapılması zaruri istimlak dert
lerinden kurtulunmuş olacaktır. 

Propaganda 
DünkU sayımızda Mareşal Badoğ

lionun ''Habeş - lWyan harbi naıııl in 
ki§af etti, nasıl bitti,. başlıklı bir ya
ZIBI vardı. Hakkile aöylemek 18.zımge
lirse İtalyanlar Habeş harbini bitir -
dikten sonra da propaganda kuvvet
lerini mtematik bir ~kilde işletmek
ten geri durmuyorlar. 

Ajanstan işliyor, gazeteleri yazı • 
yor, Mareşalları anlatıyor, endüstri 
ada.nıları uğra~ııyor. 

Mesell, Luce isimli İtalyan f"ılm 

kumpanyası, geçen haftada Romada 
gazetecilere hususi bir matinede Ha
beş harbine ait iki film göstermiştir. 
Bu dokUmanter filmlerden biri Habe
~istanın zaptı devam ettiği müddetçe 
devam eden inşaat ve organizasyon 
gayretine ait sahneleri canlandırmak 
tadır. Bu film her tarafta mUhendis.
lerin, mimarların, doktorların ltalyan 
ordusunu adrm adım takip ettiklerini 
göstermektedir. 

Bu filmlerden ikincisi, aubatta U
tok Emni yolunu yapanlar arıuımda.n 
altmış İtalyan aınelesine, Habeşler ta 
rafından yapılan zulilm ve işkenceler 
den bazı sahneleri ihtiva etmektedir. 

Söylendiğine göre ltalya kumpan
yası bu iki filmi çoğaltarak birer 
kopyasını, bu filmleri gösterme
ge (yani böyle bir propaganda yap
mağa) razı olacak memleketlere gön 
dereceklenniş. 

GörlilUyor kf, Italyanlar, Ha.bet 
eephesinde olduğu kadar, propagan
da sahasında da çabuk il görmek dil 
şilnceslndedirler. 

'Holclcobazın 1ıliomb111 
Habe§istan ltalyanlarm eline geç • 

tikten sonra garbt Habefi11tanda ku
rulmUf olan niyabet hUk<tmeti de Av 
rupa memleketlerinden yardım iati
yor. 

Bunu okuyan blrlsl dedi ld: 
- Eski Habeşistan da, NegO.ı te 

böyle yardım lstemifti. Yardım gör
meğe vakit kalmat!an İtalyanlar iti 
bitirdiler ve eski Habeşistandan da
ha ufak ~apta bir niyabet hUk<tmetl 
çıktı. Korkarım ki, bu iş, Beyoğlunda 
hünerler gösteren hokkabazın iskam
bil kağıdına benziyecek. Hokkaba~ .':
line bir deste is kam,, il alıyor, elinı us 
tUnden geçiriyor, deste küçUlUyor, e
Dnl bir dctıa Ust.Unden geçiriyor, dee-

Sorular 
- Vlktor Hügo mahkeme huzunın 

da "idam,, aleyhinde konuşarak klmJ 
müdafaa etmiştir! 

- lzlindayı kim keşfetmiştir ve 
bu isim neden verllml!Jtir! 

- Pol Yabl°'kof kimdir! 
- Şah lsmallln anuı kimdir! 
- Bir flldiştnln ağırlığı nedlrf 

Dünkü soruların cevapları 
S - ilk. d.efa .CebeUttarik'in tah

kimi ııe zaptedilmi§ bir ha~ konuı

ma.tt pMnını Ytıpan kimdir ' 
O - Inglllz Generali Slr Vllyam 

Grin (1725-1811) 
8 - Idrojen'in gaz halinde bir ma 

den okluğu. /araziye&ini ortaya at
m~ olan kimdir 1 

C - lngllb klm~erlerlnden To
mu Grahom (1805-1869) 

S - Eaki Alman imparatoru kaç 
ya§tndadır 1 

C - Yetrnlf yedi. 
8 - Gine isminde bir para var 

mtdır, ktymeti nedir, ve neden bu 
i!mi almıştır' I 

O - Gine lngillzlerin eski ve altın 
bir parasıdır. hk para Gineden gel -
mi§ altınla baııırlmış oldulu için bu is
mi almıştır. Bu para bugttn me\·cut ol 
mamakla beraber b&a allf veri~lerde 
ismen kulJamlmaktadJr. 

S - Hac1 Kalfa kimdir > 
C - Kltlp ÇelebL 

te biraz daha kilçUlUyor. Geçire küçU
le, geçire küçille nihayet iskambil 
destesi yok oluyor. ltalyanlar Habe
şistana yayıldık<:a ve genişliyerek yer 
!eştikçe bu niyabet hUk<tmeti de or
tadan kalkacak ve yerini bu aef er 
uf ak bir köyde kurulan daha ufak 
bir "niyabet hUk<tmeti niya.beti,. ala
cak. Yayıla küçüle, yayıla lrUçUle, 
bir de bakacağız ki, o da, hokkaba • 
zm iskaınbili gibi yok olmU§. 

MUrüvvet 
Ta.kaim atadmdL sağda ve 11<>lda 

iki tribUn ve bu trlbUnlerln ortum • 
da da bir balkon vardır. 

Bugüne kadar Fenerbahçelllerle 
GUne,liler ıağ tribünde, Galatuarlı
larla Beşlkta,Iılar da sol tribünde yer 
alırlardı. 

Dört klUp araıımda son dostluk ku
rulduğu ve bu 11efer Fenerbahçe - Be
;ıiktaf muhtelitile Galatuaray, GU -
net muhteliti arumda bir maç ya • 
pılmuı kararlaotığt zaman bu doet
luğu kuranlardan biri: 

- Peki, biz bu maçta ll&f trlbtln
de mi, sol tribünde mi oturacaftz ! 

Bir bqkur, hemen cevap verdi: 
- Aman balkonda oturalım. da, 

ya.ptığtmız itin mUrUvvetlni, rahat ra 
hat görelim! 

Acaba bu balkona çıkmak kaygnn, 
yapılan işin milrU':~tini. bitaraf bir 
noktadan görmek ıçm mı, yoku. ma
çı yüksek bir yerden ve raha.t rahat 
seyretmek lciD mi.. kMtiremiyorus. 

tenzilat kabul edilmiştir. Bu biletler 
35 liradır yerler telefonla angaje edi
lebilecek ve biletle beraher, her yolcu. 
bir kaza vukuuna karşı on bin lira
ya sigorta edilmiş olacaktrr. 

Ankara, ve İstanbul tayyare istu
yonlarmdan şehre kadar yolcular hu
sus! otokarlarla nakledileceklerdir. 

ıolAdive 

Hamalbğın kaldıdması 

etrafında tetkikler 
Sırt hammallığınm kaldırılması 

karan Uzerlne, onun yerine kaim o
lacak tNi8at ve te9killt hakkında. 
belediye, tetkikat yaptırarak bir ra
por hazırlamaya karar verml,tir. 
lskeleler ve yoku,larla pazar yerle
rinde ve umumi caddelerde nakil it
lerinin ne suretle yapılabileceği hak 
kında mahallen tetkikat yapılmak

tadır. Bu tetkikat bittikten sonra 
A vrupada bu it için ne yapıldığı etUt 
edilecek, ondan sonra komisyon içti
maa davet olunacaktır. 

• Belediyeye geçen muhtelit ha
kem mahkemetd binasmıİı tamir ve 
tadiline batlanılmıftır. 

• Zeytinyağı fiyatlarmm yüksel • 
meei Uzerine bazı açıkgözler para ka 
zanmanm yolunu bulmu9lar, pil, eı 
ki ve acı yağlarla iyi yağlan kan,tı 
rarak ve içine biraz koku atarak bi
rinci kalite fiyatına aatmaya ba,la
mışlardır. Bu gibi ,eylere bilhasea 
mahalle bakkallarile seyyar satıcı -
larda rutıanmIJtır. Belediye rei81i -
ğinden dUn şubelere gönderilen bir 
tamimde seyyar satıcılarla mahalle 
bakkallanndan aık aık birer mikdar 
nUmune alınarak tahlil ettirilmesi 
ve hileli yağ satanların •iddetie tec
ziye olunmuı bildirilmiştir. 

Bir lngiliz tayyarecisi 
dün geldi ve gitti 
mndi8tanm Haydarabaddakl lngl

Uz ordusu binbatılarmdan J. A. B. 
Stivenson, tayyare ile Hindistandan 
,ehrimize geımı, ve Yeşil köy tayya
re istuyonuna inmiştir. İngiliz tay
yareci, seyahati hakkmda gazeteci
lere şunlan aöylemiştir: 

"- Uzun 11enelerden beri Hayda
rabatta tabur kumandanlığı yapıyo
rum. Bu ayın 14 ünde Haydarabat
tan hareket ederek, Kara,i, Bu9ir, 
Bura, Bağdat, Halep, Adana, Kon· 
ya ve Eakhıehir yoliyle İl!ltanbula gel 
dim. Yolculuğum Bağdatla Halep&· 
raamda çok zevkli geçtiği halde To· 
roslar üzerinde, e!en mukabil rUz
glrlardan dolayı tayyarem bir klğıt 
tabakuı gibi havada bocaladı. Fa • 
kat daha yükseklere çıkarak bu teh 
Ukeyi atlattrm ve bundan sonra yo
luma ayni zevkle devam ettim. Bu
gUn yine yola çıkarak ~ Mayuıta 
Londrada bulunacağım "e bu auret
le on gUn zarfında Hlndl8tan • Lon· 
dra yolunu lı:atetmif olacağım. An· 
cak bu on gUnllik mUddetln yam11 
karada geçW.tir." 
Binbafı Stivenson, TUrkiyede ken 

dieine k&!'fl göaterilen suhuletten 
memnuniyetle n 9Ukranla bahaetmit 
tir. 

Liman işleri Eczacı Mektebi 

Tahmil tahliyede Bazı dersler ilavesine 
kredi kaldırıhyor 1.. .. ··ıd·· 

Liman umum müdiirlüğii, biltUn a- uzum goru U 
ti.kadar müesseselere yaptığı bir teb
liğle, bir hazirandan itibaren, tahmil 
ve tahliye işlerinde krediyi kaldıra
cağını ve ancak peşin para ile vasıta 
verebileceğini bildirmiştir. 

Bu tebliğe naz~ran, gemilerdeki 
eşyanın tahmil ve tahliyesi için liman 
idaresinden alınacak mavnaların üc • 
retleri peşin ödenmek icap etmekte
dir. Ancak, bu vaziyet bazı miiesse -
seleri sıkıntılı bir vaziyete dUşUrece
ğinden pazartesiden itibaren liman 
mUdUrlUğü ile temaslara girişilecek -
tir. 

Gürültü ile mücadele 
daha siddetlendiriliyor 

GUrliltU ile mUcadele hakkında da
hiliyeden gelen emir üzerine belediye, 
icap eden tedbirleri almaya başlamış
tır. Bu cUmleden olarak otomobillerin 
glaksiyon çalmaları menedilmiştir. 

Buna mukabil otomobiller hafif su
rette ses çıkaran korna çalacaklar
dır. Esasen ,ehrimizdeki otomobiller
den bir kısmında korna vardır. Şehir 
dahilinde de beş yüz tane satılık kor
na mevcut olduğundan şoförlerin bir 
korna ihtikarı kar§ısında kalmalarına 
imkan yoktur. Bundan başka şoför
ler kornayı da çok mecbur kalınca 
çalacaklardır. 

Diğer taraftan Akay idaresi de l!la
bahlan sekizden evvel, akşamlan 20 
den sonra iskelelere gelecek vapurla
rın düdük çalmamalarını kaptanlara 
bildirmiştir. 

İstanbul Universitesinde Fen Fa
killtesine bağlı olarak çalışan, ecza
cı mektebinin ıslahı için, Tıp FakUl
tesi profesörlerinden Akil Muhtar 
ile Neşet ömerden ve eczacı mekte
bi muallimlerinden de Akif ve Bu -
dendorftan terekküp etmek üzere 
kurulan komisyon mesaisini bitir • 
miştir. Komisyonun aldığı kararlara 
göre, evvelce müfredat ,ı>rogrammda 
mevcut iken sonradan programdan 
çıkanlan bazı derslerin yeniden ila
vesine lüzum görülmüştür. Bu ders
ler, ispençiyari fennt, tıp mUfredatı 
ve tahlili kimya dersleridir. 

Son karara göre, gelecek 11ene ba
şından itibaren program arasında bu 
derslerin okunulmasma başlanacak
tır. Bu itibarla, eczacı mektebinin 
kadrosu genişletilecek ve Uç doçent 
için müteaddit asistanlar kadroya it 
hal edilecektir. Üniversitenin yeni 
kadrosu da Haziranda KUltUr Bakan 
lığı tarafından tasdik edilecektir. 

Bir yankesici mahkGm 
oldu 

Orozdibak önünde Aram isminde 
birinin cebinden para.sını çalan sabıka 
lı yankesicilerden lsmailin Sultanah· 
met birinci sulh ceza mahkemesinde 
duruşması yapılmış ve suçlu iki ay 
hapise mahkum olmuştur. 

Fransız elçisi döndü 
Cümh urreisimize itimatnamesini 

vermek üzere Ankaraya giden Fran 
sız büyük elçisi Ponsot, dün sabah 
şehrimize dönmUştUr. Pazar gilnli 
tekrar Parise gidecek olan elçi, kısa . 
bir müddet zarfında oradaki işlerini 
bitirdikten sonra, memleketimize ge 
lerek vazifesi başma geçecektir. 

Küçük Haberler 
• Kömür depolan meselesi -Bel&' 

diye lktint müdürU Asım SüreyYa, 
refakatinde belediye mUhendisleri ol· 
duğu halde dün Ortaköy ve Kuru· 
çeşme taraflarında tetkikat yapmış· 
tır. 

Bu tetkikat esnasında kömür dep<>
ları için yeni ve münasip bir yer a· 
ranmıştır. Bu hafta içinde kat'i ka· 
rar verilecektir. 

• Dün gelen Alman sen·ahlar -
Dün akşam Alman bandıralı Monte 
Roza vapuru ile şehrimize 250 sey
yah gelmiştir. Seyyahlar, bugüıı 
şehri gezecekler ve akşam üstü av· 
det edeceklerdir.· 

• Ha\'Uzlar ve fabrikalar direktö
rü :._ Ankarada toplanan denizyoll&
n umumi heyet toplantısında bulun • 
mak üzere, havuz ve fabrikalar mU • 
dUrU Cemil de Ankaraya gitmiştir. 

• Bursa. valisi şehrimize geldi -
Bursa valisi Şefik, dün şehrimize gel 
miştir. Şefik diln vilayette bazı zi· 
yaretlerde bulunmuştur. 

• Beykoz kaz.ası rnaJmüdti.rlüğtt -
Beykoz kazası malmüdUrlUğilne 08" 
hiliye Vekaleti muhasebesinden Ek• 
rem tayin edilmiştir. 

Maarif 

Bu sene tamir 
edilecek mektepler 

Belediyenin 936 bUtçesile şehrlrrıfl 
deki ilk mekteplerden bir kmmmııı 
tamir edilme11i kararla9mı,, yapılaJI 
tetkikler neticesinde mevcut tah8l • 
sat ile ancak Beyoğlu 35, UskUdat 
23 ve lstanbul on birinci ilkmektep
lerin tamir edilebileceği anlaşılmış• 

tır. Inönil ilk mektebinden başk• 
bu yıl yeni ilkmektep açılmıyacaktır· 

• Vefa ll8eai Kimya muallimi MaJ• 
har dün akşam radyoda zehirli gaı• 
lar mevzuu etrafında bir konferanf 
vermiş, tayyare gözcUlerl, cankurta• 
ran ve dezenfekslyon teşkilft.tındaJI 
bahsetmiştir. 

Rumelihisa rında tüyler ürpertici bir cinayet 
senelik Bir adam yirmi 

surlarından aşağı 

karısını hisar 
atarak öldürdü 

Suçlu, müddeiumumi muavini Ferha da cinayeti nasıl işlediiini anlatıyor 

Evvelki gUn 9ehrimizde feci birci- ı da Salahaddin bizden a~ldı. Uç? -
na.yet işlenmiş, bir adam kanımı mUz surların dibine geldik. Nazıke 
Rumelihisan surlarından aşağıya 1 aşağıda kaldı. Ben ka~mla. yukan 
yuvarlayarak öldürmüştür. Hadise - çıktnn. Bu esnada Zemınenın aya-
nin tatailltı ,udur: ğı kaydı, dU9tü ve. öldü.,, 

Fatihte oturan ve Yozgatta mant- d le 
!aturacıhk ettiğini söyleyen Musta- Her ıey mey ana çr ıyor 
fa adında biri, salı günü öğleden aon Ayni gün, polise ikinci bir ihbar 
ra zabıtaya müracaat ederek ~ansı daha yapılmış, Hisar ~urla~ ~~sı_n· 
Zemine ile beraber ev tutmak Uze~e da bir ceset bulundugu bıl~ınlmış
Bebeğe gittiklerini, bu sırada kendı- tir. Kırk yaşlarında ka~ar bır k~d~
sine kızarak yanından ayrılan karı- na ait olan bu ce11et, dün Ru~elıh~
sının 0 zamandan beri meydanda ol- sarına götürülen Mustafaya gosterıl 
madığını haber vermiştir. Had~seye miştir. Mustafa, ka~smı !anımıştı~: 
elkoyan Emniyet !kinci şube dırek- Rumelihisannın Bogaza nazır en bu 
törlilğü, derhal tahkikata başlamış, ytik 11urunun dibinde duran ceset, 
zeminenin araştınlmasma girişilmiş kafa.ııı parçalanmı9, vUcudUnUn muh 
tir. Bu 11ırada Arnavutköy polis ka- telif yerlerinden yaralanmı9 bir hal
rakoluna Celll isminde birisi tara· dedir. Bu feci manzara kartısmda, 
fmdan bir ihbar yapılmı9, Mustafa- Mustafa, hldiseyi itiraf etmif, kan· 
nm karıamı öldUrdUğU haber veril- sile yukarı çıkarken Zeminenin ken 
miftir dislni yere yuvarlamak istediğini, a-

• rala.rmda mücadele b&Jladığmı ve 
Mustafa ffadeıfnl neticede galebe çalarak karwnı qa 
değfıtlrlyor ğt attığını anlatm19tır. Muatafa, lfln 

Mustafa bütün sorgulara rağmen, bUtUn hakikatini ancak dUn öğleden 
b "ddi 'inkl etmiş, ağzmdan hiç 11onra itiraf etmiştir. Suçlu, hldi~ 
~ 1 &~ k r UmkUn olam&mlf· hakkında yeniden izahat istenmesı 

b şey a m. n birdenbire üzerine: "Kandırdım, beraber oraya 
tırlf .dYalnin' ızd, ğtevvt.eı~. ~k verdigıW• ma- kadar çıktık. Ve kendisini tutunca 

a es ı e ş ırm...,., w tt '" d i tir 
l<tmatı nakzederek şunları anlatmış- aşagıya a ı.m. eı_n ş : i 1ik 

Mustafa ıle Zemıne, yırm sene 
tır~- Şoför Sallhaddin, kansı Na. evlidirler. Uç çocuktan vardır. Altı 
ik ben ve kanm Bebekte ev arar- senedenberi aralarında devamlı bir 
~e: Hisara doğru yürUdUk. Bu sıra· geçimsizlik b8.$göstermiıtir. Muata-

Yedide mi, 
sekizde mi? 

Garp memleketlerinde yaz saa::; 
nllen bir usul vardır ki, artık b f4ll" 
gayri hemen bütün medeni dlya , 
da tatbik olunur. 15 nisandan ıtt;r 
ren saatler birer saat geri almrr. ; 
lelikle çalı'ma vakti güne§ do~..,. 
daha yaklaşır, gruptan da uzaKP"1" , 

Tatbike ait birtakım mahzur._,,
dan dolayı bizde tatbik edllmlyell 1".; 
usulün lcapla.nna uyarak birçok dit! 
lerde mağualarm kapanma~ 
ileri göttl.riiltlr ve ticaret 1-' 
lçln gündUztin genJtliğlnden daıı-
la lstHade edlllr • ,r 

Batmnuza geliyor ki; bizde Y9' ~ 
ati tatbik edilmemekle beraber _., 
15 mayıstan 15 ağustosa kab" ~ 
~ yedisi gtindllzdür. BUDU ~ 
nüne alarak acaba ma~-' 
zm üç ayında sekizde kapaaıı--
karar verllemez mi'!. 

0 
'il" 

Bizce bu, hem satıcı, hem ali 
pek faydalı olur. 

Biz böyle düşünüyoruz. I 1 
Siz ne dersi~ 

ıaa•• .... _. ·an ~ 

d ı&e~ fa, bu arada bqka bir ka ın 
8 

.,.0r 
hatta onunla evlenmeyi aklın .<fil u k&ı?'~. 
muştur. ~en pazar gUn d• 6' 
MMlağa götUren suçlunun, 0 :adll' 
dilrmeğe imkan ve fırsat bul~ Jıf' 
da ileri sUrUlmektedir. :M~~ a,~ 
namın öldilğü gUn kendisın~ ı;:oı411 
tara "Ne yapalım, kanm 8~ 
ise bir bsı ı:ıkasmı atının... d ____ f'IJ 

' _., rtnde dP'- • 
Suçlunun bu ifadeei Uze ~ 
durulmuştur. Tahkikat bu~~o~ 
mamlanacaktır. Hadiseye t, 40' 
MUddeiumumi muavini F:~~:a~ !"! 
vaka mahalline giderek te b't etJP" 
mış, suçlunun itirafını tes ı 
tir. 
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K aracaahn'1et: 
Edip Falih Rıflu Atayın '"Ulus" ta yat tarzmııza alt ~yı mtlzelerimi

çıkan ıOzel bir fıkrasını ıUtunları- ze aldığnn11 gibi, şehirlerimizin eski 
mıza naklediyoruz: hususiyetlerini de artık, garplı sanat Canavar-Bankalar hakkındaki yeni 

kanun ICiyihasının esasları 
Türk iyeye fazla mal 
satan memleketler 

Bugün hangi frenge eorananız, ki.mı titizliği ile, muhafaza edebili· 
Karacaahmed mezarlığmm ve servi- riz. Karacaahmede yeniden servi dik Kendlal vapunuı vincine utdar, 
lerinin muhafazasmı tavsiye eder. mek llzmı. Eyüp mezarlığından hat- l"ftAlılnl cerldelere butılar.. Uç bin 
Eskiden biz böyle d\ittlnen herkeste ti lltin harfli taflan yeni kabristana okka lnllt; bet~ boyu, iç ~ 
Piyer Loti hastalığı teşhis eder ve kaldınp, oranm iğri ve eski taşlan- eni V&l'llUI· Ağzında dört kiti bağ
klzardlk. Usktldarda oturan bir Şark nı oJduğu gibi takviye etmek llzmı. clat lmrap yemek ylyol"IDUf. Kanmı-

liyiha encÜmenlerden get!erek ruznameye ahndı T tl r k Para 9 1D1 D k 1 Y m e- mUsltımam ise, Karacaahmede, 9Up Her şehrimizde bu kıymette eserle- dan twnam 600 çift torik çıkmrf_. Bu 
'S t 1 n 1 k o r u m a k a r a r n a m e- hesiz ayn bir hisle, fakat Piyer Loti re hiç kimseyi dokundurmamak 11 - bir baldr degtl bir canavanmt, hem 

Ankara, 22 (Tan)- Kamutay rm- ve kurulacak bankalarla ecnebi mem • I n de tadı ı l t kadar bağlı idi. mn. dehletft bir muvar .. 
bameeine alman bankalar kanun ~ leketlerde tetekkW etmı. olup Tllrkl- Ankara.! 22 (Tan) - Türk para- 0 zamanki hiddetimlzde haklı Köylerimizi tsveç köylerine benze Ali, be arkadatlar! Ama bu cana-
1fhaaı. maliye, adliye, iktisat Ye bllt- yede tube açmak suretile faaliyette smm kıymetini koruma hakkındaki, idik: ÇtınkU frenklerin istediği Tür- teceğiz, çiftçilerimizi garplı arkadq vw dediğiniz mahl6k · ılmdfye kadar 
Ce_ enctımenıerinde eeuh bir tetkike 1 bulunan Yeya bundan sonra Tllrklye- 2 sayılı kararnamenin muaddel 32 in- kiyeyl, ta bil manzarası ile, şehirleri, lan gibi giydireceğiz ve onlarm tek- ne yapmlf ! Adam mı boimut f Ev 
tabi tutulmut bulunmaktadır. lılev - de tube açarak faaliyete geçecek olan ci maddesinin tadili hakkındaki ka- kasa balan, yqaY19 tarzı ve insanla- niği ile işleteceğiz. Kağnıyı kaldıra- mi soymuş! llinm kam mı lçmlf ! .. 
duat:ı koruma kanununun htııdhnlerl- bankalar, bu kanun htı1dlmlerlne t&- rarname Bakanlar Heyetince kabul n ile olduğu gibi devam ettirmekti. cağız. Fakat Ankara kalesine dokun Ki, bana canavar dlyonanu! 
ll tamımJUMk Ye banblarm gerek bl olacaklardır. Bu bankadan anonim, edilmiftir. Kararname 9udur: Onlarm hatm için ahşap barakalar- mıyacağız; hatta, Ankaranm ve ls- Geçende gu.ıet.eler bir köyltl kadı
~ Ye gerek mel'duat ee- Umltet Yeya hisae senetli komandit 1 - TUrkiyeye aldığmdan fazla da pinekliyecek, amavut kaldirmu tanbulun bazı parçalarmı, olanca hu nm ko111f1111u olan dıter bir bdmı 
~ dalı& fasla emniyet ftl"eC8k 18 firbt 14!1dinde olmalan p.rt tutul - mal satan ve Türkiye ile bir klering listtlnde sendellyecek, şalvar giye • susiyetleri ile koruyup, olduklan ha- nwl boğdufmıu ve o kadmm ~ -
-.uue muamelelerini tanzim ve mtıra- muştur. veya benzeri anlaşması olan memle- cek, çubuk içecek, ayaklanmıza mes U tahkim edeceğiz. Avrupa şehirle- ğunu nwl kuyuya atıp öldtlrdölöntl 
kabeetnJ temin eylemk mabatlarfle Hususi kanmılarla te,kfl olunan ketlerden birine yapılacak ihracat ve pabuç geçirecek, kadmlanmızı rinde yapıldığı gibi! Sienna şehri ile yuddar. Bunu tuttaklan aman ce
~ nıezkdr kanunun hUlrllmlerinl de bankalar ve emniyet sandığı ile ser- mukabilinde ayni memleketten mer'i çartafa bl\rUyecek, nihayet yıkık me modem İtalya kuabalan arasında, rldeler "canavar" demedi de bir iri 
"1tfva etmek bere hazırlanan bu ~ ayeei tamamen ya'banct bir devlete umumi ithali.t rejimi dahilinde ve zar taşlan altında gömtllecektik. F.s hemen bizim Ankaramızm eski ve balık tutulunca hepsi dlle ~idiler. 
'1ha ehemmiyetli eeulan cf.mf bulun alt bakanlar. bu hUldlmden mttstes- Fob kıymeti ihracatın Fob kıymetine ki prk mUslUmanının tabii hayat yeni kwmlan kadar gerilik ve ile- Ha bire: ••canavar da canavar!" diye 
lbaktadır. na addedilmiştir. mttsavi lthallt yapılabilir. Bu memle- ve mukadderi de bu idi. Burada biz, rilik farkı vardır. Fakat bugUnkU feryat eder dururlar ... Şimdi kanı 

Bu meyanda yazılı nisbetler dahi - Tuarruf mevduatı sahipleri mev- ketleri iktisat Veklleti tayin eder. Kamilist medeniyetçileri, artık hem ltalya Sienna fe}ıri ile değil, kendi kurir bin törlti llAçlarla dolmut olan 
lhıcteki Jmmı hazine tahvillerine duatlarmm yüzde .fO ma müsavi bir 2 - Bu memleketlerden Drtisat Ve Piyer Lotiden, hem de geri prklılar- eserleri ile ölçWUr. mllt.eveffa dehtetll canavar dlrD9e ve 
htınlırken bu llyiha ile nisbeti ta- miktar için bu mevduatı kabul et- klletinln tayin edeceği herhangi bir dan tamamen aynlmaktayız. Mazide bizim için vaziyet aksi idi: dile gelse de deae ki: 
dU edilerek umum mevduata tepıi1 veya birkaçına yapılan ihracat muka- Vaziyette müstesna bir deği§ildlk Yeni ne varsa frenle ve hiristiyana, "-Be lmmm! SiY beni c1mbde 
ldUnıit ve bantralarm ellerinde tut • mit bankanın aktifinde mevcut bU • bilinde diğer herhangi birinden mer'i var. Pitoresk ikiye ayrılmıştır : Biri eski ve geri ne varsa bize aitti ls- yah)adnns ve kanuma 11&111a11 dol -
~ mecbur olduklan paralardan ::ıı ~~-:._~:..'!e lmı!~ ~~ umumi ithallt rejimi dahilinde bir memleketimizin tabii ve mlmarl hu- yanımız, belki biraz tahripklrlığmuz durduktan sonra ('Oluk çoeup Pte
.. '9UE bir kmmnm bu tahvillere ya- samıf sam3ea.t.&&&&9vduawtmm~~. imvutiy--~ ~- Fob kıymeti ihracatın Fob kıymetine susiyetlerine vücut veren kısım, biri· bu yüzdendi. rlp para Dunmsya kalktmız. Sonra 
._._ - bu paral f- 1...ı-d 1

- ~ AUHll.l 11--vi tthal•t -1-ı..ntr h tıın-.2-- tıp n--1 d vret Prost İstanbul pllnmı yapacağı da bana ('.Ulavar dlyonanu! Ben ;:umuı. arm ~ en ID - tasfiye tlcesi beki ksizi sahfA mwsa • yaııu- . aya a.uau a mUM: ere e • 
~ide etmek suretlle, bankalar için ne enme n t' 3 _ Bu suretle ~ edilecek mal- tiğimiz kısmı ! zaman, ona bu değişikliği hatırlat- handnlze bu bana yaptıpnm yap-
faJdalı ve tevdiat hesabı için emni- le~ı:il ~k olunacadtnır. ,dMevduat 1ara TUrk ticaret odalan tarafından Bize :ıstırap veren ifte bu ikinci mak, ve kendisine bizim gönı.nmnz- ton ki! 
Nbahf olacafı kanaatine vanlımftn'. sa 

8 
• arum a v e veya verilmit ild ntlsha mell§e tehadetna- kmımdı. Birinci kısımda artık, garp- le Piyer Loti görilışil arumdaki far· Buna kimse cevap veremes. ._ !• billıaw hazinece bu tahvillerin ~hbar :dd::;!km! :a:::!~ mest tefrik edilir. thracatm Fob kıy- I! tUrkler olarak, frenklerle birlefe· in göstererek, eanatmı cesaretle kul merhum delıfetll canavar da dile P

Ql~ anmda derhal nakde tahvili e- an şa ar 0 a .,- " e meti taka tetkik heyetl.,t kararlle biliriz. Modem mezarlıklanmızı ya- lanmumı ıe,vtk etmek doğru olur: llp böyle bir IJC'Y llÖyllyemes. Balk yl-
"lllmli bbaJ. edllmeel tatbikatta mu ledikleri anda mevduatlarını banka- ve bilfiil yapıldığı mezldll' mente te- pıyoruz, kendimiz ve çocuklanmız, İmarcı belediye adamlanmıza da, ne: ::U., olacatı kolaylık no'lrtumdan is&- ::m nak~ente'i:yl~ al~~~ !:ıç - lıadetnamesinin ihracat yapılan mem oraya, gömüleceğiz: evlerimizin, asil hizmetin rastgele Yıkmak değil. "- Ama debtetD eanaVU'lllfl!• 

"9 ticaret kanunu htUdlmlerlne ~:-e e ve e ye letet gtlmrilklerince da:mga1I nilsha- garp evlerinden farkı yok .. KöprWe- fakat sanatın muhafazasını emretti- Diye kanu llUDUI dolu iri balrp •Y-
IÖl"e anontm olarak tefekktıl eden tir ee · sile tevsik olunur. rimlzi demir ve betondan yapıyoruz. ği eser ve manzarayı koruyarak, o- reder durur 
kıetıert; buı'kalarm ayıraeaklan thtl- Llyiha, Kamutaybı pazartesi top- 4 - thracattan evvel lthallt ya - Kadmla.rmuz garplı arkadaflannm nun yanında Kamalist medeniyetinin 1. FELEIC 
h.t ....,._inin de bu tanda muamele lantmmda görilışillecektir. BU~enin pılmak istenildiği takdirde ithal mal kıyafetindedirler. eser ve manzaruı vUcude getirmek 
,., tlbl tutulmam muvafık g6rtllmtıf- müzakeresine Salı gtlnU bqlanacak, lann bedelleri veya mua~ bir ban Fakat tekkelere, şehlere, eski ka- olduğunu da bu mtlnuebetle hatırla- - Salihlide eczact Bay M. A. Trut .. 
ttlr. Kamutay bu mtınuebetle öğleden ev- kadan almm11 ayni kıymetteki kefa • dm ve erkek kıyafetlerine, eski ha- bnz. - FL Atay sa:ktubmıuzu aldım. Kadfretnu 

'l'llrk bnunlarma g6re, Jmrulmut ve1 ve sonra toplanacaktır. let mektubu cilmhuriyet merkez ban- ========================-== 9Özlerinize teşekkilrler ve hürmetler. 

kuma yatınhr. kBub sureihtle itht aı thedial- Hima•J!.yada Dumdum meselesi B. F. 
H-L-.ı tanda Filistin h&diseleri ıeıı maııarm mu a ili raca· i n1 ..,.,.ı tarihinden itibaren azami 6 ayda ya-

pılmadığı takdirde Merkez Bankasına E 11 

ha~anlara göre tam Tren hattına ::~-:~:~:,,~;:ı~!~1:; " ver~t tepesine Dalavereyi çeviren 
artistin anlattıkları 

ltalyada devlet 
teskilatında tadilat bomba atlldı degntr. Birinci maddede yazılı mem ; rıkmağa uğrasanlar 

b·ır su··ku"net var leketler m81118inl haiz olup Tllrklye ~ 
Kudtıa, 22 (Tan) - Telaviv yakl- ile mevcut olan klering anlqmalan Londra. 

22 
(A A) _ Everest [Dön gece gelen haberler, lngllte- Berlin, 22. (Tan) - Romanın 11&o \oma baba nincle bir trene bomba atllımt ve bu yolile ödeRJPctlr fFtlle Ttlrtdyeye u- · · · l'fJden alman dmndom kurJunlannm lihiyettar mahaf"ılinden sızan haber-S: • 22 

(A.A.) - Adlll& dan yUtıden telgr&f telleri liuara ~fr&- Wacak şeylerin ithaline mer'i kon • te~ne ç 1 i m a k tefebbtlttlnde Bahetwtua awı. ıöaderildiğl bak- ıere göre, yakında Italyan devlet ıe,. 
- Ajanama bildiriliyor: Aake- """ ~ rnJl--i dehwe•• lllll9a•de olu- bUlUDa* SCfHs hey41tl, ilet'a'mll fena lmldald _.1 ~-··- ......,. ldlltdda ~..__,... 111181.mde-.olr 

~büir:-A;;;i;in~ olbapta _ ~'Yen:-pı.: el==-Cl~ lilf~ 81 nur. Ancak bu mallarm ithalinden ev· havalar dolaylslyle Uerlemeelni tim- mittir. lleçlıul .,.._ f..oıldnMla lla- mtrıılm defllitlikler olacak Ye ta
~ mucibince icra edllmektecllr. .eıer'7 ıev:ı ~mı,tir." Yah:di m1: vel,. bedellerinin lde~g .yollle Men· dilik terketmi§tir. BUttın heyet ha· 91e-Hall'de oldufa u.........,_Aplr fi9t partisinin prensipleri devletlq
t.i....-ctt kolordu kıtaatı, Demle mm hacereti, Araplarm •iddetli protesto- ~esıne allk~~ar klennklı memlek':_ • len altı bin metre ytlkaeklikteki bir dald haber de Kopedn bu metlele ö- tirilecektir. 
~da yayılınalrta, dördtlnctl ko- 1 rda b 1 tın takas ofısınce müsaade olundugu k bul ak dır r.erlnde .ayledllderlnl okuyank ... n] Birçok nezaretleri şimdiye kadar 
~un kuvvetleri ı.e Gondar mm a u unmalarma sebebiyet ver • ithalatçı tarafmdan Iktieat Veklletl numa~ı ~pta unm ta · Londra, 22 (Tan) _Bu sabahki elinde bulunduran Musolini, 8IJ'f bq-
~da hareklt icra etmektedir. mekte berdevamdır. Bir Arap heye- n~de tevsik edilmek ıarttır.,, Halbuki heyetin piftarlan, 7·~ gazeteler, Music-Hall aktörlerinden veki.let vazifesini deruhte edecek, 
~~-kolordu, bulunmakta olduğu ti, mtldahalede bulunmumı istemek metreye kakamdar varakurmrak ..... ~rardıda dKarört Hanry Lawrence'in dumdum kurşun diğer nazırllklar ise faıist prensip-

~erl muhafaza etmektedir. =· Emir Abdullah nesdine git- Deniz müesseseleri ~~ ~~iyle h;;~ bUttln lan işine ismi karI§an meçhul Albay lerini be~im~miş olan genç UD8UI'· 
~ dar mmtakuı ile Tu.na g6lfl Grev, ctevam ediyor. bu noktalan terkederek yüksekte- Kopez oldu~nu yazmaktadırlar. Ga- lara tevdi edılecektir. . . 
~ takaamda Ye Sudan hududunda lngills kıtalan Kudtlı • Yata yolu pelere vanlmak imkAııı hasıl olun- zeteler, artıstin Londrad~ ot~akta Bu ~eyanda, Mu~lmın damadı 
t. .. ,~ ~tlktbn llilrmektedir. Askeri il.zerinde vukubulan karlfrklıklan heyet•ı toplanıyor caya kadar bir numaralı kampta iç- bulunduğunu da bil~işlerdir. Kğıonaöt Cil anonkuntedtharlcıye nazın olaca 
~~ ltgaI ne birlikte earfedll - tima 1 .. §ti Albay Kopez, kendisme mtıracaat Y enme r . ._;-141 olan lllyut faaliyete mtızahe- butmnakla me,gul bulunduğu bir ey emı r. eden Röyter aj&D81 muhabirine tun- Devlet teşkilitmda yapılacak olan 
ln.ı..ır._'Ye Y&imaCJlıl! ortada.il kaldır - mada lakoçyalı bir nefere bir kur- Ankara, 22 (aTn) - Kamutay lan aöylemiftir: bu değitikllğin, Kral EmmanueHn 
~ inhisar etmektedir. tun isabet ederek kolundan yarala- bütçe - divanı muhuebat ve iktmat Ad•ısabaL-da ••- Hueketin saiki, milnhasıra.n Habefistan imparatonı illn edileceği 

qa1..... __ .___. - ..._ _ _,_. encUmenleri aalariJe sabık bakanlık UUI ... n.. ılm k uhtem 1 h::_-""'9 -ııı:ın cu811U11lm ea&ft:neı Dllfbr. Bazı menfi unsurlar bir Ya- vatanperverllğimdir. Dumdum kur • 6 ...... yap ası pe m e görW-
~· Ru lmru, kırlarda eerse- murahhaalarmdan mürekkep Uç umu 9unlan almak istedim. ÇUnktl bunlan mektedir. 
i~ dolatmaktadır. Tayyareler, hudi otobtlstıne 10 el ate, ederek Ud mt heyet yarın toplantıya davet edil· it 1 f ti dek• evvelce almmıt olan dumdum kur,un 
~ De Adisababa arumda poe- yolcuyu yaralamlflarchr. KudU. ,eh miflerdir. Bu umum! heyetler Sll - a ya, se are er 1 lan ile rntlkayese ederek Habetlstan- Yunanlıtanın bir 
~ktadır. Adieababaya = ==~=~ ~1:!~ :,: = ~=o=~A!';t: da görtllmilt olan dumdumlarm lngi- kaıabaıında karıııkhli 
teti; otuz tayyare gelmek· edil-ı..+ı •. Hayfa yakininde vuku bu h l idare!--'-•- lg-:>.: h lng•ııı•z asker•ın•ın ger•ı liz mamulltmdan olmadığım isbat et Atina, 22 (Tan) - Levadiadakl 
'la • """''"" ve avuz ar cı"""' °"' eeap- mekti . ., bidayet mahkemeeinlıı Tivaya nakil "!!ef •llrSınefl l•lrdr ya~~~n~~,:-11k emıumda 19 kiti larmı tetkik edeceklerdir. Bu toplan· Verilen malfımata göre, aktör, ha- ni protesto etmek üzere dtın bUyUk 
'dln tlda Denizyollan ve Akay ltletmele- riclye nezaretine gitmiş, orada tam bir miting yapıldığı lç Bakanlıfa ge-
4atl!~r. Bir lakoçya piyade tabunı, bu sa- rlle fabrika ve havuzlar ve latanbul çek·ıımes•ın•ı •ıstemem•ıs itiraflarda bulunmuetur. len telgraflardan anl&filmaktadır. 't..=----. 22 (A.A. )" - Reuter bah buraya gelmlftlr. Bir lstilıkim ve İzmir liman idarelerinde çalJtmak Deyı"ll Herald, Lawrence'in 1872 de Jıliting eenumda eöz alanlar, hUkG.-

... ~ b:luJıablrlnden • ltalva"' erkl- böıu.ıc.n de telefon muhaberatma ve "--re getlrllecek muhasebe mtltehu tin valU 
, ~ . ~- demh;olu mtlnakalltma nezaret et ;; hakkında hUkfımetin tezkereel Londra 22 (Tan) -Itaıyanm Lon Melbourne'de dofmUf ve harp mra - me Ti eri iltizam etmekte ol-
~ .. lılr Ha'--htl~~~ mek tbıere Nablus'a -•-•••-. Df1n kunacaktır dra bU .. n~ el .. Grandi dtın elçilik mıda iamini deilftlrdJlinl yumakta- dufunu aöylemiflerdir. Mitinge itti-
~ ._,,, e--.."9..u- o · 3 IAA çw dır. rak edenler birçok Bi1lh atmlflana 
k~! hakir etmektedir. yaralanlDlf olan bir Arap, bu sabah Dlfltler Bakanlılmda müsteşar Van- da jandarma mukabele etmenıiftk 
~h diyor ki: ölmtlttilr. Teıvlld ıaaayt ka••••Ha sittart'ı ziyaret etmiftl. Bu ziyaret ea l falya• aofasr Bir heyet aeçilmiftlr. Bu hyeet blda: 
~ :=e~-;;~ ~ Teldvlv llıno•ı yapllacak deiltlkllk numda Adisababadaki Inglllz ıruv - Ceiıevre, 22. (A.A.) - lılllletıer yet mahkemeelnbı Tlvaya nakli ifl 
L~ ta,,__. Kud"- , 22 ( • • ) - Telaviv Uma hbra, 22 (Tan) - Tetvtki sana- vetlerinin geri çelrilmeebıi istediği Cemiyeti sekreterliği, Habetliler ta- etrafında htlk6metle görilflnek Uze-
,. ~er, hudut boyunca uçut- ue A.A. yl kanununda yapdmul teklif olunan bildiribrıitti. rafmdan dum dum kurl\Uı1arl kul- re buraya gelecektir. 
~ 'lıllı • l'akat ne orpnhıe edil- =datanı:!ı:1ye:e~:!*etmnezaretlekte _ değiflklikler baklanda Jıuırlanan ~ Röyterin öğrendifine g6re Ingtllz Janllma11 meselesine müteallik bir I-
\ ır .. ı: _ b:lukavemet izi gördWer, ne yihayı htık6met Kamuta:va vermlftlr. hilk1llnetl Hintli böltlğtln geri çekil - talyan notaar neeretznletlr. Bu nota, Llderllğe kim teflrllecek? 
'-t.~ kuvvetlerine teucltıf etti- dır. meeine muariz bulunmaktadır. Sami- fotografllerle ve veeikalarla tevsik e- Atina, 22 (Tan) _Ahali Partisi 
~ -rp, bltmı,tir. Filistlnln her tarafında vaziyetin lhraf eclDecek dıfma göre, Ingiliz hU~eti de 150 dilmit onbet vak'a saymaktadır. Bu umumi heyeti bu gece toplanarak 
~- •dlle• ılldltlor gerginliği devam etmektedir. Mem- 1i1nentolar qilik kuvvetini •imdilik muhafaza. nota, kullanılan dum dum kur§unla- Çaldarlsin vefatından eonra inhiW 

S.....~ 22 leketin üzerinde tayyareler dolaş - Ankara 22 (Tan) - lbracat cl - ya karar vermiştir. Bu hususta Fran rm~an bazılarmm tu.erinde Londra- eden liderliğe getirilecek zati seçe-

~ ~~)l~ :!.U.:,~;e: :ı;::~:~~~~~~~~~~~; mentol~ vergiden muafiyeti hak sa İngiltere ile müşterek bir hattı ha ~kı ~~ :~ 
1
ve Birmin=d~ cektir. Bu toplantıda muhtelit Anti-

'-111~~ Italva"' m&lcamatma ___ , _ _a kmda ekonomi bakanh~ tetkikat yap reket takip edecektir. yon a n a armm mar 6...- Venizelist partilerin birlepneai me-
..;.,~ tee1im edil-: ve mağ~"Ua yangınlar çıkmı9 malrtachr- Diğer taraftan Grandinin Italya • rülmilş olduğunu. kaydetmektedir. selesi de görtlfWecektlr. 
~ ~. adet mitralyöz, 104 adet olduğu haber verilmektedir. nm gerek Habeflstanda ve gerek dl- Hatırlardadır ki Italya, dum dum ------------

~ - adet makineli tllfek ve 1 , ....... müstemleke fer yerlerde İngiliz menaf"ıine karşı kur§unlan satılmaama mtıteallik o- ~---------~ -... f Ka•nu •.,-- bir g(ıııa tecavüz fikri beslememekte lan ve Inglltereye kareı ağır itham-

la. 1 tif ttl olduğu hakkında teminat vermie ol- lan ihtiva eden c:liPr bir notumı da AGAÇ 
'---... d .. alef ediyor Ankara, 22 (Tan) - le kanun il- anı s a • duğu haber verilmektedir. geçenlerde geri ahme idi. 
~ ylh88Dll tetkik etmekte olan muhtelit Londra, 22. CA.A.) _ Berkellin mecmuasmm 8 inci sayım çıktı. 

S ~> Harar ~n ve muvakkat encOmen tetkiklerini ta bir müddettir beklediği veçhlle mtıa- loma ita beri felızlp ediyor yeni hart P• llan Necip Fazıl, Mustafa Şekip, ı. 
S..~ Ha.:: nıe:: m::;!&mll ve llylha Kamutay nıma- temleke bakanı Tohmu latlfa etmla Roma, 22 (A.A.) -Italyanm Lon- Ankara, 22 (Tan) -Ttlrk harfle- Galip, AbdWhak Şinasi, Cahit 
::!_ ~~ ll'Up ile Bana Kipti kili- m e almımttır. ve bununla bqbakana kabinede ba- dra büyük elçisi Grandi De İngiliz rlJe Ye yeni 14!Jdllerde tab' Ye lhzıl· ~Ft=~~~:~~ı:;,-
. ~Plert, Itaıyanlara dalıalet et- Suvlch bu zı taclllit yapmak tmlrlnmı Yermit- dıe bakanlık genel sekreteri Van 8it- edilmif olan yeni harç pullan 1 Ağuıı Fuat Omer, Salt Faik, Miraç'm 

.at;_"ll', tepn gtln tekrar Franea- tir. tart arasındaki konufDl& etrafında ec toe tarihinden itibaren kollanılmaya .,. .. 1 .. -, kronikler, tercümeler ~ 7 muharip afWi.,. mtı- nm Roma bUyflk elçlaini bbul et- Batbakan hatta tatilinde de arka- nebi gazetelerin yaptıtı nepiyat sa- bqlanacaktır. 3-a 
ltaıyanlara teaUm et- mittir. Franm elçlainln hafta için- dq1ari1e noktayl nuar teatilerine llhiyettar mahafllee tekzip olunmak- ___________ yazılar, reeimler v.1. 

• de bu ikinci kabul edilmesidir. devam edecektir. tadır. atm geri çekilmesi hakkmda ltaıya A A A Ç 
Bu mtıkllemeler etrafında aalllıl- Mtlatemleke bakanhtnıdan bqk& JılUBBOltninin Inglltere ne bir nevi ne lngiltere ne de Frana nezdinde \=r 

.... r Harror papazı yettar ltalyan ~ilinden blldiril- epey zamandır siyasi hayattan çekil- siyasi mübadeleye glrienıek fikrinde hiçbir teşebbn.te bulunmamıftlr. Bu- bu sayısile yazı, tertip, baab.,. 
il lrararı geri difine göre Harar da uzun 11eneler- mek &rlUBUDda bulunan Lord Mon- olduğuna dair çıkan haberler tama- nunla beraber bu ıatutm geri alın- resim kıymetleri bakmımdan bir 

p denberi papazlık etmekte olan Fran- sell'in yerine bahriye bakanlığına miyle uydurmadır. Diğer taraftan A· muı çok mantılddir. ÇUnkU Adisaba etine rast gelinmemiı mahtyet-
aı ( .& • m J&l'Olll&u hakkındaki hudut _harlcl da birialnl bulmak 1lmn gelmekte- dlsababadaki elçiliklerin müdafaam badaki Italyan kıtaatı elçilikleri klfi tedlr. Fiatl 1~ lmnJI. 

-.a.) - Bahnlık mu. edilme karan geri alnımJttlr. dir. için vaktiyle gönderllmlt olan lata - derecede himaye eylemektedir. ..••••••••••• 
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kuvvetlerini arttırıyor l_M_E_M_L_E_K_E_T_T _E _'_' T_A_N_,,_______.I 
No.141 

Zlyo ŞAKIR 

Babıalide hükumeti temsil edecek 
bir mes'ul memur mevcut değildi 

Bütün fabrikalara 

tesisatı geniıletmek 

için emir verildi 
. Cevabı verilmişti. Ve .. bunun Uze-1 )'e gezen Ingiliz müfrezelerini başla- Londra, 21 (A.A.) - Avam Kama 
nn~ d~ ~apılacak tezahurattan vaz- rı açık ... Onlük ve peştemallan belle- rasmda Milli Müdafaa hakkındaki 
geçilmıştı. rine sa.nlmış ... kirli suratlarından iğ müzakere esnasında, Bakan lnskip. 

• renç tebessümler taşan kafile kafil müdafaa planının herşeyden evvel 

Bolu urayı ikinci 
çocuk bahçesini açtı 

Tevkif at, devam etmekteydi. Ba11- esnaf ve işçi çırakları takip ediyor, teçhizat ihtiyatının tamamlanması
ta, merkez kumandanı liva Esat pa- şimank kahkahalar yükseliyor; yan- nı derpiş etmekte olduğunu, istihsaıa 
şa olduğu halde, Isparta mebusu Ce- larmdan geçtikleri Türklere kol çarp tın, 24 saat içinde iki hatta Uç misli
mal paşa ile lzmir mebusu Tahsin mak, parmaklar~m ucile başların-· ne çıkacak veçhile çoğaltılması la · 
bey tevkif edilmişlerdi... Yapılan bu daki fesleri fırlatıp yere yuvarla- zım geleceğini, 400 müessesenin harp 
zulümlerin bütün hedefi, münevver mak ... dillerini çıkarıp elerile haya- malzemesi istihsalindeld imk!nları
Türklerin ezilmesi ve Türk ocakları- sızca işaretler yaparak Türkleri kız- nrn tetkik edildiğini ve diğer 500 mU 
nın söndürülmesi olduğu için Türk dırmak; hülasa, çıban başı kopar- essescsenin de muvakkaten kontrol 
ocaklarındaki faaliyeti ile temayüz mak için vesile arıyorlardı. altına alındığını söylemiş ve mUtea
etmiş olan Antalya mebusu Ham- Bir iki saat zarfında, şapkacı mağa kıben hava müdafaasından bahse -
dullah Suphi bey şiddetle aranmak- zaları yağmaya uğramış gibi bir hale derek, bu mUdafaanın Uç misli kuv
ta idi. gelmişlerdi. Sirkeci iskelesinde hamal vetlendirlleceğini, bir sene içinde 

Bolu, (Tan) - Bolu için amanaız 
bir f elô.ket olan yangınlara karşı ko
yabilecek ıeki'lde temik edilen itfai
ye yeniden bir motopomp ile takvi
ye edilmiştir. Merkez itfaiyesini yir
mi beşer beygir kuvvetinde iki mo
topomp bir arozoz, üç alavereli tu -
lumba, teşkil etmektedir. Diğer yedi 
tulumba da ihtiyat olarak uygun 
yerlere dağıtılmı§tır. itfaiyeciler iyi 
bir disiplinle mutat talimlerini yap
makta ve daima ödevlerini başarma
ğa hazır bulunmaktadırlar. 

Uray; hususi muhasebenin de yar
dımı ile istimlak ettiği Cümhuriyet 
alanının tanzimine pek yakında baş
lıyacaktır. 11 Temmuz Bolu Atatürk 
gününe kadar da büyük önderin Bo
luyı' ~enlendirdikleri günün yitksek 
hatır"' olarak Halkevi Ar kolu ta • 
rafından yapılan anıdı ilk ayak bas
tıkları doğu ya~ındaki yere kcya
caktır. Bu iş için §imdiden faaliyete 
geçilmiştir. 

Sıtma mUcadelesinin müs bet net iceler verdiği Aydın 

Sıtma mücadelesinin iyi 
Hamdullah Suphi beyin, Saraçha- lara, kayıkçılara zeytin, pastırma sa- 500 pilot alınacağını, tayyareci rnek 

nebaşındaki mektep mUdilrUnUn nez tan karamanlı bakkal Bodos, başına teplerinin ve tayyare adedinin çoğal
dinde saklı olduğu İngiliz zabıtasına bir melon şapka geçirmişti. Bahçeka tılaca.ğmı, rnotör fabrikaları adedi· 
ihbar edilmişti. Derhal iki kamyon pıda aşçı Sivaslı Vartan usta, pırıl pı nin tesbit edileceğini, tesisatlarını 
İngiliz askeri o mektebe gitmiş; bi- rıl bir fötr şapka giymişti. Mütareke- hükumet hesabına genişletmeleri l
nayı basmış: tavan aralarından bod- nin ilk günilndenberi, her gün biraz çin fabrikalara tebligat yapıldığım 
rumlara kadar her taraf aranmı,; daha gevşiyen ve dağılan vatandaşlık ve bu iş için lazım olacak rnUtehas
Hamdullah Suphi beyin bulunama - hisleri; bir iki saat zarfında. sanki sıs amele meselesinin de tetkik edil-
ması üzerine zavallı mektep müdlirli bilsbUtun tarumar oluvermişti. miş olduğunu bildirmiştir. 
silleler ,tokatlar, dayaklarla İngiliz Bu çılgın ve şimarık ve ayni za - Muhalif liberallerden Linclair, li-
kamyonuna atılmış, İngiliz tevkifha- manda korkunç cereyanın nereye ka- berallerin. silahlan çoğaltmak için 
nesine gönderilmişti. dar gidebileceğini düşünen Türkler, yapacağı bütün gayretlerinde hüku-

Bu tevkif ve taarruzlar, bazı 11eh- kalplerinin elem ve ıztıraplannr din- mete müzaheret edeceğini söylemiş
zadelere de teşmil edilmişti. Şehzade dirmek için kuytu köşelere çekilirler t!r. 
Tevfik efendi ile refikasını, sarayla- ken; Tatavlada, Feriköyde, Tarlaba- Muhalif işçiler ,efi Atlce muhalif 
nnda tevkif etmişler; sarayın her şmda Uçti, beşi bir araya getirilmif işçilerin, kafi bir müdafaaya aleyh
tarafma nöbetçiler dizerek hariçle olan llternalarm karma karışık a - tar oldukları için değil, dış siyasada 
alakasını kesmişlerdi. Ayni zamanda henkleri arasında; olduğu gibi kollektif emniyet mette· 
veliahdin sarayı etrafında da bir - Ya.su vire... lesinde de fena bir şuurla hareket 
kordon hattı tesis etmişlerdi. Naraları neş'e ile yükseliyor .. Sa- ettği için hilkfımete muhalif olduk-
Şehzadelerden Omer Faruk ve Ab- matya ve Sulumanastır meyhanele - larını bildirmiştir. 

dürrahim Efendiler, birer otomobile rinde: Uibnston Çorçil, derhal bir teçhi-
binmialer·, köprüden lsta.nbul tarafı- - Getze hayestan!... t b k ı ğ ihd h l'f 1" 

~ za a an ı ı asını ve mu a ı ı-
na geçmek istemişlerdi. Fakat her ne Feryatlan camları ve tavanlan tit beral Mander de hUkfımetin İtalya-
dense, ikisinden de şüphe etmişler; retiyordu. ya karşı si.iel zecri tedbirler alması-
derhal tevkif ederek -mevkuflara talı * nı istemiştir. 
sis edilen- vapura gönderilmişlerdi. Saat ikiye doğru, Beyazıt meyda-
Şeh:!l.deler, bu vaziyetten fena halde nı, şapkalılarla dolmuştu. 
korkmuşlar; Arsız ve yılışık kahkahalarla gülü-

- Yahu!. Biz, ,ehzadeyb. Herhal şen öbeköbek fırsat dilşkilnleri ve 
de bizi başkalarına benzettiler. Aman münta.kim zümreleri; her gelip geçen 
sa.raya. haber verin. lngiliz askerini el şakırtılarile selam-

Mustafa Enver için 
dünkü toplantı 

DUn saat 17 de doçent opera.tör Kl 
znn Ismail tarafından lzmirli doktor 
Enverin hayatı hakkında Eminönü 
Halkevinde bir konferans verilmi§ -

Diye feryada bqlamI§lardı... O sı lıyordu. Bunlardan bir gilruh, lstan
ra.da, orada. bulunan HUrrlyet ve Iti- bul muha.fızlığmm karşısında duru -
lif erkanından biri şehzadeleri tanı - yor, parmaklarının uçlarile biribirleri 
mış; bir otomobile atlayarak saraya ne muhafızlık odasını gösteriyordu. tir. Konferansta doktorlar, tıp falfül
gitmi,, hadiseyi haber vermişti... Pa- Odanın büyük yekpare camlarının ar- tesi talebeleri, yüksek mektep talebe
dişah Vahidettin derhal lngiliz i§gal kasında, Istanbul muhafı .... mm bom- leri ve merhumun dostları bulunmuş

Şehir çocuklarile de pek yakından 
ilgili ol.an uray bu yıl ikinci çocuk 
bahçuini Akpınar mahallesinde aç -
mı§tır. Bu suretle Bolunun mühim 
ihtiyaçlanndan birini daha karşıla -
m14 bulunuyor. 

Çocuk bahçelerine, uray parkına 
ve yollara A~ya, çam gibi birçok 
ağaçlar diktirmiştir. Ağaçlcırın 1ıe -
men hepsi yeşillenerek güzel Bolu
yu daha ziyade ~lemi.ştir. Urayın 
/idalığından yetiştirilen btt ağaçlar
dan sonbaharda da daha birçokları 
uygun yerlere diktirlecektir. Orta o
kulun bulunduğu; bütün ~ehre ve Bo
lu ovasına Mkim tepeyi de okul ta
lebeleri çok yerinde olan hareketleri
le orman~tırmağa başlamt-:Şlardır. 
Bu yıl talebeler tarafından 300 ağaç 
dikilml.7tir. Bu ağaçlar da urayca 
muhafaza altına alınm~tır. 

Hiç yüzünden bir 

~~~ı~! _il!!~~L 

ve verimli 
Aydın ve civarında 

• Aydın, (Tan) - CUmhuriyetin i
lanından iki yıl sonra kurulan Ay
~m sıtma milcadelesi, bugün teşki -
latını Denizli ili, Muğlanın Köyceğiz 
ilçesi, lzmirin Torbalı ilçesine kadar 
genişletmiştir. Sıtma mücadelesi, 
yalnız srtmalıyı muayene ve kinin 
dağıtmakla kalmıyor, sıtmayı aşln -
lan sivrisineğin üreyip yayıldığı ba
taklığın kökUne kibrit suyu dök -
müştür. Cilmhuriyetin ilk yıllarında, 
o zamanki nafıa bakanı yalnız Men
deres havzasında 22,11:5 hektar ba -
taklık tesbit ettirmişti.Bugün bu ba
taklık yarıdan çok aşağı düştü. Oda 
kurutuluyor. Mücadeleni nkuruttuğu 
bataklık yalnız Menderes sahaaıde
ğildir. Aydın sıtma mücadele mın -
takasının projelerini yaptırdığı ba -
taklıklardan bu yıl da Denizlinin 
Goncalı ve Böceli bataklıklarının ku
rutulması bitirilmiştir. Şimdi Deniz
linin Karakova bataklığının kurutul 
ma ameliyesine başlanmıştır. Bun -
dan başka Aydında Kocaüi.ir batak
lığını yapan lmamköy deresi 10 met 
a e 5c:ni9lilzto ~()() on c.lro Hl. - ••-•• 

düzeltilerek bataklık yok edilmit • 
tir. 
Aydın içinden geçen Tabakhane 

neticeleri 
kurutulan bataklıklar 

Denizlide Pamukkale 

çayına da 900 metrelik bir kısım • 
zerine set yapılarak GUzelhisar nı•
hallesini ve Aydn ovasındaki bahçr 
leri su baskmmda.n kurtarılmıştır. 
Aydın ovaamda binlerce hektarlılı 

sahayı kurUtac&K u.ö.U v;:,.WQU U'4A~ 

kanalında ise Eluıekllavatör maki -

nasiyle kazı sürmektedir. 
kumandanma yaverler gönderm~; boş maııası önlinde, sUngUIU bir lngi- !ardır. 
ıehzadeleri tahliye ettirmişti. liz nefeı:1 dimd2k duruyordu. Kazım Ismail sözlerine başlamadan 

Bu tevkifat fırtınasının en acı hış Saat ilçe dogru; burada toplanan 

luca köyünden Omer oğlu Velı ile 
Dulundas köyünden Tevfik arasında 
ekili araziye hayvan sokmak yüzün
den bir kavga çıkmıştır. Bu kavga
da Tevfik Veliyi l!IOl memrusi altrn -
dan bıçaklamış, öldilrmUştUr. Suçlu 
yakalanm1'tır. 

mına uğrayanlardan biri de lyan lza kalabalık artmıştı. Bunların arasın - evvel, merhumun ruhunu taziz için 
smdan ÇürUksulu Mahmut. Paşa idi.. da; ~rk~erin f;llketini görmek ~~in bir dakika ıusulmuştur. Bundan ıon- A~aç meselesinden çıkan 

Akşehir mıntakasında 1 Karamürsel • Akpınar 
Mahmut Paşa çok hamiyetli bir zat işlennı glic;lerinı terkeden sUrU surU ra hatip doktorun cerrahi kıymetini ,. Mahsulün verimli 
tanınmakla. be

1

raber son zamanlarda yabancı esnaf c;ıraklarile birçok tatlı anlatmış ve doktorluk haya.tında g<S8 kanh kavga 
(Misakı Milli) eU:a!md& topla.nan su frenkleri,ve çeşit ç~it kokanlar terdiği muvaffakıyetlerinden bahset- ş. Karahisar, (Tan) - Aslan9ah 1 ... 1 1 
mefktireyi haleldar edecek mahiyet- vardı ... ,_ lşgal kuvvetlenne karyı ya- miştir. köyünden Ali ile Sadık bir ağaç me- 0 GCGgl an Gfl IJOf 
te - ve bilhassa Ermeniler lehinde ba pılan a. ı ışlar, ldeta bir nUmayı§ ha- selesinden dolayı kavgaya tutuşmuş- Aktehlr, (T&ll') - Geniş bir yay-
zı uygunsuz sözler söylediği için mil- lini almıştı:. . lar , Sadık ve babası Aliyi balta ile li. ortaamda bulunan ilçede, bu yıl, 
Ji teşkilat merusuplannı cerihadar ~u nankor .~mr~1?· ~u fğre~~ ~e- ,,.ı••• B u g ü n bqmdan ağırca yaralamışlardır. mahsulün geçen senelere nazaran 
etmişti. Bu zat te pek feci bir şekilde zahUratı, Ingilızlen bile ığrendırmış- M ELEK Bu sırada Ali de durmamış, çektiği daha verimli olacağı anlaşılmakta • 
tevkif edilmişti ... 

1

Rivayete nazaran, ti. Bu hale tahammUI edemiyerek or- Sİn8mlS1nd8 tabancası ile Sadığa bir el kurşun a- dır. nçenin diğer vilayet ve kazalar-
Mahmut Paşa; kendisini tevkife ge- t_a~a atılan hamiyetli .. birka.ç ~rk po tarak cansız yere eermiftir. Alinin la olan ticari münasebetleri düzgün 
!enlere k~ı mukavemet etmek iste- hsı, bu ahlaksız nankor sUrUlenni da- 2 büyük film birden: yaraın ağırdır,. ve ilersi için ümit verici bir vaziyet-

ğrtmaya teşebbüs eder etmez. derhal i-t _ B ROADVAY - ---- tedir. nçe mahsulleri içinde dışarıya m~; 
- Ben, kolay kolay gitmem. :An -

cak beni, kuvvet cebriye ile götüre -
bilirsiniz. 

Demişti. Pqaya istediği kuvvet 
cebriye, derha.l istimal edilmif; -ve 
yine rivayete nazaran- tokatlar, tek
meler, ttifek dipçikleri altında sürük
lenerek vapura gönderilmişti... Paşa -
nm bqı açık ve gecelik entarisi ile va 
pura atılması, görenler üzerinde bU -
yük ve acı bir tesir huaule getirmiı; 
mUteeuir olanlardan bir seyirci, ba -
tındaki fesi P&f&ya verm{§ti. 

Muhtelif sebeplerle tevkif edilip va 
pura sevkedilenlerin adedi, sekseni, 
geçmfJtl. Bunların aileleri feryat ve 
figan içinde idi. Oca.klan yıkıl.mı§, 
ışıklan eönüvermlşti. Ortada, ne bun 
lan himaye edecek bir fert ve ne de 
bir hükfımet görUlmemekte idi. 

• 

Ingilizler de Tilrk poliSlerine muave - ! 1 Antp memleket buğday, arpa., yapağı ve afyon gön-
net göstermişlerdi. hastanesi derilmektedir. 

Saat Uç buçuğa gelmişti. (Kuvayf M EL Q D Y Osmanlı, Ziraat ve Ak•ehlr banka.-
iagale kumandanı General Vilson) ta G. Antep, (Tan) - 75 yataklı .., 
"' ml k t h t · · d k lan, kasabanın ekonomik ve malt rafından dört lisan üzerine bir beyan- Robert Taylor - Eleonor Powell me e e as anesının son o uz ay-

name neşredilmişti. Aslı; TUrkçe o- 2 • MONTE KRISTO lık faaliyeti ıudur: hayatını tanzim etmiştir. nçede şehir 
cilik bakımından umumi yaşayıı-

larak iki gün evvel Balta limanmda KONTESi Hastaneye 975 huta yatmıf, 315 ta yolundadır. Kasabanm cad-
Ferit Paşanın sahilsaraymda (meş - ameliyat yapılmif, 3163 laboratuvar BRIGlTTE HELM deleri g e n i ı ve g ü z e 1 , elek-
hur Ali Kemal) Bey tarafından yazıl- 9814 poliklinik muayenesi icra edil- trik tesisatı, şebekeyi arıza~ız ifle-
mış olan bu beyanname, İstanbul hal Yaz fiyatları: 20-25-35 kr ıniştir. Heyeti sıhhiyeden 377, mtin- tecek kadar zengı"ndlr. 
km h k lb. 1 b' h Hamiş: Kuponlar 25 Mayıs 

m assas a ıne pas ı ır ançer !erit doktorlardan !580 kiti rapor al- Kasaba merkezinde 3 ilk ve 1 or-
'bi .. ~ı tmi t' T "h 1 k Pazartesi akşamı IPEK sinema-

gı ı.c1t r e ş ı. arı e ve ge ece smda çekilecektir. mIIJ, 42 kitlye kuduz qm tatbik edil- ta mektep vardır. KWtilrel canlılık, 
neaillere ibret olmak üzere qağıya · tir B lard batka 2264 f gil' son iki senenin en çok göze çarpan 
aynen deroettiğimiz beyanname; lı • •••••••••••• .. llllf · un an ren ı tedavi olunmut, 2990 artmalı 30 kilo hususiyetlerinden biridir. 
tanbulu işgal edenlerle, onlarla itti • kinin dağrtılmıt 27800 tifo, 8600 me- Mekteplerde ve Halkevinde yapı -
rak etmif olanlarm nıhlarmda zaval- "' nenjit 32500 çiçek aşısı yapılımttır. lan faydalı toplantılan muallfmlertn 
lı Türk milletine karşı beslenen meş-

1 
kültür sahasında ilerlemelerine vea1-

: düşUnceleri aynen göstermekte Küçük Haberler ı le teşkil etmektedir. Kazada Uç spor 
- - ---- -------

1 kllibll vardır. Bu klilpler, biribiriyle 
[Arkası var] • lzınir (Tan) _ Bornovada bir daima temaslannı muhafaza etmek-

bağcıhk kooperatifi kurulacaktır . tedirler . Cerh hadisesi tahkikatı Istanbulun dört köşesinde, bu fe-
caat devam ederken, Babıllide hüktı- lki gece evvel Beyoğlunda vukua 
metl temsil edecek hiçbir mes'ul me • gelen cerh hadisetıi hakkındaki zabıta 
mur mevcut değildi. Sadrlzam ile na tahkikatı tamamlanmıştır. Emniyet 
zırlar, makamlarına gelmemişlerdi. direktörlüğünden aldığım malfımata 

Kooperatifin kurulut esaslannı ha.
sırlamak üzere bir toplantı yapılmış 
tır. Toplantıda nahiye müdürü, Be
lediye reisi ve bUtUn bağcılar bu
lunmuşlrdır. Bir nizamname kale
me alınmaktadır. 

Niksa r Halkevinde 
Niksar, (Tan) - Yeni açılan hal

kevi faydalı çalışmalara en müsait 
imkanları hazırlıyan bir yuva olmuş
tur. Konferans, spor hareketi ve mU 
semereler, halkın kUltilrel temayülle
renl nemalandıracak kadar canlıdır. 
nk konferans spor kolu başkanı 
Nazlı tarafından verilmiştir. 

(Osmanlı hUkfımeti), tam mi.nasi- göre, hA.dise gecesi saat 24 te Beyoğ
le bir ande felce uğrayıvermişti. Za- lunda Bayram sokağında 38 sayılı ev
bıta; ne yapacağındr müteredditti. de oturan Ahmet oğlu 9oför Tahir, 
Ortada dolaşan beş on hamiyetli po- Osman oğlu şoför Remzi ve Yen işe -
lis memuru -ancak vicdanlarmm llha hirde Fındık sokağında 10 numaralı 
mile- her mes'ultyetl ve hattA tehlike evde oturan Ahmet oğlu Mehmet ara
yi P'~ze alı\T"S\k bazı fenalık ve tat- smda kavga çıkıru§tır. 
k·nlıklara S?ö'füs S?ermekte'erdi. Hür- Bu sırad!l, Mehmet ~akı Ue Remzi. 
rivet ve itilnf fırkıı.sma mensur> nlan· yi bacağından ve hldiseyt görerek 
larla muhalif partilere mensup !mir- müdahale eden Kalyoncu kulluğu 
!erinden direktif almadan hiçbir şey bekçisi lbrahiml de sol kaburgum -
yapamıyanlar ise, cereyan eden bU - dan tehlikesiz bir surette yaralamış
tün bu f ecayie karıı, tama.mile seyir- tır. 
ci vaziyetindelerdi . Vak'anm tafsilltı verdiğimiz nUs -

Caddelerin ve sokaklarm manzara- hada yaralı toför Remzi, bir lıim ll-
11, cidden hUzııiverdi. .. Oradan ora- tibuı neticesi, hldisenln faili Ribi göa 
ra gidip gelen, ıurada burada devri- terilmiştir. DUzeltlrhı. 

• Yalova (Tan) - Sıhht bakım
dan birçok mahzurlan görUlen oyun 
klğıtlarile eğlenmek ve kahvelerde o
yun oynamak suretile vakit geçirmek 
yasak edilmiltir. 

ı • G. Antep, (Tan) - Antep ve ı. 
lahiye ilçesi fidanlıklan ıslah ve tan
zim edllmi§tlr. 28915 fidan parasız ve 
l,000 fidan para ile verilmiftir. Zira
at mUdUrlüğU tarafından açılan ör
nek ltlt evi belediyeye devrolunmuş
tur. 

• G. Antep, (Tan} - Bir hayvan 
sergisi açılması kararl&§tınlmı11tır. 
Ruam mücadelesine ehemmiyetle de
vıun olunmaktadır. 

Tarla fareleri ile 
mücadele 

Karaman, <Tan) - Kasabanm Su
dura;t köytlnde mezruata zarar ve
rici tarla. fareleri türemiştir. KöylU
ler, ziraa.t memurluğuna müracaat e
derek bu muzır hayvanlarm öldilrUl
mesini istemi§lerdir. Köylüye zehirli 
yemler dağrtılmı§, yapılan mücadele 
sonunda. mez:ruat tamamen kurtanl
mıştır. 

içme suyuna gitmek 

için bir yol yapdıyor 
Karamürsel, (Tan) - Karamüreel

den Akpınar suyuna bir yol yapıl ' 
mağa başlamıftır. Bu yol iki aya :.; 
dar bitmiş olacaktır. Denizden • 
metre kadar yüksek bir yerde btJlll 
nan Akpınar suyu batma, iyi ve ıxıuO 
tazam bir yol olmadığı için, beYs_t:. 
le bile zorla çıkılıyordu. Yol ik~ 
edildikten sonra araba ve otornoP"'"" 
le kolayca çıkılabilecektir. 

Mardine fındık büyük

lüğünde dolu düıtü 
Mardin, (Tan) - Şehrimizde dGıl 

akpma dolru •aat altıda birderıb:; 
hava bozulmuı, gökyUzünü siyah 
bulut kaplıyarak Mardinde t~!,!! 
kadar görUlmemif mUthit bir ~ır 
ile fındık bUyUklUğUnde dolu yq ........ 
tır. ar? 

Birçok evlerin, binalarm caıııl erf/O 
kıran, bağ ve bahçelere zarar "' dJf 
dolu ve fırtına on bet dakika k• Jıl 
sUrmüştür. On dakika daha de:,. 
etmiş olsaydı Mardin oehrinde rrıl• 
lam bir bina kalmıyacaktı. zarar~ 
tan henüz tesbit edilmemigtir. Te 
edilmektedir. -

Feci bir kamyon kaıo•• .
Adana, (Tan) - Evvelki gece'eı· 

çlndeki sekiz yolcu ile Ada~aya ~ _ 
mekte olan toför Nurinln ı~aret def 
deki kamyon dikkatsizlik yUzUn 

Göksu mevkünd"' devrilmittir· oJcO-
Şoförün iki bacağı kJrllın1f• Y ,.ııt· 

tardan bir jandal'Dli yaralanın 

Bir araba devrildi aııJ-
Izmir, (Tan) - - SeydikÖY J1 JlO

yesine '-ağlı KölcUkler ~öyün,d~ 
seyinin idare ettiği yük a~ 
tarlalarına giden Sacic~ J ve ~
ara banın devril"'luti yttzUndeD ~ 
\anmışlar "e memleket ha~1aıı -
kaldınlmıtlardır. uabacı va-
mıştır. 
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C>IEl~~k ş~yler 

Yazan: B. G. We.Ue - 28-
~ 

Çeviren: Nuri Mahmut 

Burası küçük, 
daha geniş bir 

dar bir 
Cilemin 

Cilemdi, siz buraya 
havasını getirdiniz! 

Gordon gecelri rUyalanna giren, 
itindilzleri aklından çıkmıyan her an 
her saniye bir hal çaresi aradığı 
nıevzua dönerek: 

- Zannedersem, muvaffak olaca
ğız, dedi. Doktor Harding de mese
leyi anlatabildik .. lşler epeyce kolay 
lsıştı .. 
Arkalarında iki gölge belirdi: 
- Motörün bu kısmını daha ta

~ir etmedik. Egzosu işletmek lazım. 
"Gözlerinin bebekleri ile gUlüştU -

ler. Gölgeler, çekilmişlerdi: 
O gece Cabal koğuşunda başını i

ki avucuna almış, dUşünUyordu. 
'l'ahta masanın Uzerinde iki mum ya 
tııyor, tayyarecinin kemikli elleri, 
san soluk ışıkta mumya ellerine 
benziyordu. Kapıya vuruldu. Muha
fız yemeğini getirdi zannı ile yüzü
tıU bile çevirmeden: 
Kapı htirmetle yerlere kadar iği -

len bir muhafız tarafından açıldı, fa
kat adam içeri girmedi. !çeriye ipek 
tlbiseslni hışırdatarak bir kadın vü
cudu kaydı. Burnunu dolduran enfes 
koku ile Cabal başını kaldırdı. Hiç 
beklemediği bu manzara karşısında 
dona kaldı. MUstesna bir surette gi
~ml, olan Roksana yabancı tayay
l'eciyi ziyarete gelmişti. 

Fakat Cabalin şaşkınlık anı uzun 
BUrmedi. O kadınlara karşı, mUte -
8.ddit tecrübeleri olan bir adamdı. 
Ayağa kalktı. Roksana kapıyı ka

l>atarak yakl8*f. Cabal lğilerek gü
~1 kadını eellmladı. Fakat ses çı
karmadı. 

Roksana. e8ze başladı: 
- Sizi görmek istedim. 
Cabal sert sert cevap verdi: 
- Emrinize amadeyim, madam. 
lloksana sUzUlerek: 
- Bir - fehre gelen en enteresan 

\(Sam sizsiniz. 
- nınat ediyorsunuz. 

ua;;:..§~ dısarlardan, uzak divarla.r
lt --· "cayvı'Du.nm.. ı 11.cancı memle -

etler olduğunu hemen hemen unut
~Uştum. Bana bu memleketlerden 
uahsetmez misiniz? 
di - Size yeg!ne sandalyemi tak • 

rn edebilir miyim? 
~ ~okuna tefekkUr ederek oturdu 

8 
e ıtına ile elbisesini dUzelttikten 
~nra., ayak ayak UstUne attı, sUzfin g5zlerle Cabale bakmağa başla
~· Cabal ayakta kollarmı böğrU U
d rinde kilitlemif, tava.na bakıyor-u. 

llokea.na biraz sinirli: 
ıı - Aptal bir kadın olmadığımı bl
Yoıııunuz değil mi? 
- Zeklnadan eminim. 
- Hayat burada pek dar. Harb -
~a. - parlak mUkA.fatalr. Harp 
ıuaiınt surette devam ediyor - bir tilr
'l'ra nihayete eremiyor. Bayraklar. 
li nıpetler. Derebeyini seviyorum. 
h.astahk gilnlerini müteakip Bir şe
flıre derebeyi olduğu zamandanberi 
't na. ı>eresti, ediyorum. O burada ha
~utlaktır. Kuvvetli bir iradeye 

Roksana sOslenmi~ olarak lçerf girdi, sUziÜn iÖzlerle Caba.le baktı 

sahiptir. Herkes her kadın onu kuv- ı - Eğer benim elimde olsaydı, o 
vetli ve cazibeli buluyor. Hiç şikiye- yerleri birkaç gUn içinde görebilir
te hakkım yok. Burada istediğim diniz. 
her şeye malik olabiliyorum. Fakat... Roksana gözlerini kapattı. DUşUn-

Cabal nazarlannı kadına dikti. A- celere daldı. Cabal hiç ses çıkarma
caba ne istiyordu? Onu teşvik eder- dı. Rüyadan uyanırmış gibi kadın 
cesine: birdenbire: 

- Efendim?.. - Ben ve siz serbest olRa.Ydık. 
ıtoıuıana aaamm aıaKasmı uyandı- Diye dUzelttl. 

rabildiğine memnun olduğunu gözle Fakat Cabale bir tUrlU itimat gel-
mfyerek devam etti. memişti. Acaba ne istiyor? Ne diye 

- Burası kUçUk, dar bir llem. Siz buraya geldi? Derebeyi mi yolladı, 
daha vasi bir şeyin, daha geniş bir düşünceleri ile zihnini yoruyordu. 
dünyanın havasını getirdiniz. Sizi Roksana tayyarecinin bu fikirleri-
havada tayyarenlzle Bir - şehir Uze- ni hissetmiş gibi: 
rinden uçarken gördUğUm vakit, hU- - KA.inat kuruldu kurulalı hiçbir 
kftmet dairesine girerken nazarlarım erkeğin hi~bir kadını tamamiyle an
size ilişince kendi kendime dedim ki, lamış olduğunu zannetmiyorum. Siz 
bu adam daha vft.si bir llemden ge- bizim hayallerimizi anlamıyorsunuz. 
Uyor. Ve siz Akdenizden ve şarktan, Hayallerimiz ne kadar vasidir. 
fabrika ve imalitthanelerinizden bah Cabal onu konuşmağa bırakırsa 
settiniz. Ben, o kadar cahil değilim. ağzından bir şeyler kaçırır ümidi ile 
Akdeniz, Mısır, Yunanistan, Tilrkiye, sükutu muhafaza etti. 
Hindistan hakkında birçok kitaplar Roksana.: 
okudum. Buralara dair az çok ma • - Ah, erkek olsaydım dedi. 
lumatım var. O eskiden kalma kitap- Ayağa fırladı, tekrarladı. 
lan hep oklılyorum. Şimdiki nesil (Arkası var) 
gibi cahil değilim . Mektepler kapa
nıp tahsil durmadan birçok şeyler 
öğrendim. Ben işte o kitaptan öğren
diğim alemleri, şimdi gözlerimle 
görmek istiyorum. Güne,, hurma a
ğaçlan, mavi denizler, karlı dağlar. 

Cabal gülerek cevap verdi: 

30 dakikahk zelzele 
Buenos-Aires, 22 (A.A.) - Roc

ked Cityde otuz dakika devam eden 
bir zelzele olmuştur. Ahali paniğe 
düşmüş ise de hiç bir hasar olmamı, 
tır. 
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Tırnak edebiyatı 
Bu tırnak edeblyatm.ı, resimde kü

bizm, §tirde sürrealizm gibi yeni bir 
edebiyat usulil sanmayınız. Bu, mU -
saadenizle, öteden, beriden flktr, buluş 
yazı apa.ra.rak kendisinin bn1ş gibi 
yutturmaktan ba§ka btr şey demek 
olıruyan intihale vermek istediğim 

btr isimdir. Şimdlkl halde, edebiya.
tnmzda bu usulil muvaffakıyetle tat
blk eden hiç denecek kadar azdır. Fa.
kat umuyonım ki, bunun ne olduğu
nu lfp ettikten sonra sayılan çoğa
lır. 

Sayı anlamlı kelimeler 

Usul §Udur. Edebiyat veya felsefe
den bahsetmek lstiyo~unuz! Beyoğ
lunda Haşet kütüphanesine uğrar 
btr edebi gazete '\'eya mecmua. alır, 

kolunuza takarsınız. l\la"a başına ge
çer, oturur, ~ınız. Meseli... Me
sela geçenlerde ölen Alman feylesofu 
Spengler hakkında btr yazı yazarak 
bllglnlzl göstermek niyetindesiniz. 
Hazır ona dair de, farzed.ellm Stefan 
Zwelg'in bir makalesi var. Elinize k&
leml alır §Öyle başlarsınız: 

Spengler öldU. Muasır Almanyada 
Schopenhauer'un felsefesini Nietzche
ninbedbinliği ve şematik bir haleti nı
hiyenin ln'ikaslarile mes'ut bir izdi
vaca inkılap ettirmiş olan millt - sos
yalizmin bu yüksek mütefekkiri hak
kında büyük muharrir Zweig ile be
raber düşünelim ... 

Buraya gellnoo hemen bir iki nok
ta yapır:tınr ve bir tırnak açanınız. 
Sonra Zwelg'ln makalesinden f)i kö
tü tercüme ettiğiniz bir pa.r~yı da.
yar, en altına da imzanızı atarsınız 
olur, biter. Açtrğınrz tırnak, okuyucu 
tarafından ikinci satırda unutulur, 
makaleyi slzln sanar ve slzl takdir 
eder. 

Bu usul lle, dişinizi sıkar ve mu -
hakkak elzem olan kurnazlığının lş
letlnenlz bir eser, tereddllt etmeden 
btr roman bile yazarsınız. 
Eğer bu usul Ue siyasi bir makale 

yazmak istiyorsanız tırnak usulUnU 
kullanma.fa Uıtlyaç yok. Ayni mevzu 
llzerlne yazılmış lkl Uç makaleden 
parçalar alır, ekler, altına imzanızı 
atarsınız. En mühimmi imzadır, sa -
km unutmayınız: O olma.ısa emekle
riniz boşa çıkar, meşhur olama.ısı-
bIZ, 

Fakat dikkat edilecek blr şey daha 
var. Bunu &öylemek lüzumunu hlsse
dl.ronım. ÇUnkU elmdlye kadar gör
düğüm numunelerde hatalar \'ar, çUn
kU bu usuıu takip edenlerin ekserisi 
cahil olduğu için, muhtelif makale -
lerln blrlblrlne zıt olan kısıınlannı a.
hyorlar \'8 gUlUnç oluyorlar. 

A \'nlpa gazetelerinde hoşunuza 
giden, ne bileyim ben, mesetl Habe§ 
lmparat.onınun ntanmdan aynima.
sma dalr bir ~prl de görürseniz, hem 
tırnak mmlünU hem de siyasi maka,. 
leler usulünü mezcederek bunu da 
almız, yazınız. Fakat, tekrar ediyo
rum imzanızı unutma:rmız... Bakınız 
ben unutuyor muyum! 

Fikret ADIL 

Metaksas Krah 
karıllamaya gitti 

Atlna, (Tan) - Başbakan Metak 
ıııas, bir torpito ile saylavı bulundu
ğu Kefalonya adasına hareket ede -
cektir. Başbakan, pazar gUnU Ada -
ya gelecek olan Kralı istikbal ederek 
salı sabahı buraya dönecektir. 

Wallace'in 

1 
TUrk dilinde akıl ve akıl işlerini 

anla.tan bUtUn kelimeler, doğrudan 
doğruya, gilneş veya onun ıışığına ve 
aydınlığına verilen adlardan doğmuş 
tur .. 

Okumak, öğrenmek, anlamak, ta
nımak, bilmek, görmek, işitmek, 

söylemek ve saymak gibi akıl ile il
gisi olan kelimelerin ışık ve aydın
lık anlatan aynı söz kökleriyle or
taklıklarını uf ak bir araştırma ve 
kal'§ıl~tırma ile bulup anlamak güç 
bir şey değildir. 

Biz. bu yazımızla bunların arasın
da güneş ve ışıkla ilgisi uzak görü
lebilecek son kelimeyi: (sayınak) 
anlamını çözilmlemeye çalışacağız. 

Saymak: Birden fazla olan 9eyle
rin nekadar olduğunu bilmek ve bil
dirmek demektir. 

ilkel insanlar için çok kolay bir 
şey görUlmiyen sayı işleri, bugün 
bizlerce de, yUkselmlş bir bilgi bölil
ğU halinde, gene akıl işlerinin en 
gUçlerinden sayılmıyor mu? 
Saymanın da anlama ve bilme gi

bi bir akıl işi sayıldığını gösteren 
en bilyk tanık, sayınak yerinde kul· 
landan kelimelerin, anlamak, telakki 
etmek, sanmak anlamlarında. ortak 
olmasıdır. 

Trükçede: 
Saymak: Hesap etmek ::::ıı eanmak 

sayınmak: mUlahaza ve tefekkUr 
etmek (1) = sağmmak - saygar
mak: tetkik ve tefabhus etmek (2). 

San: Sayı, hesap (3). Sana: mak
sat, şuur, zihin (4). Sanu, sanı: fi
kir, hUkUm (5). 

Sanmak: Saymak (6) = zannet
mek. 

Çağ: Sayı = tasavvur ve mUla
haza (7). 

Sağıf: Sayı = akıl, zihin (8). 
Sakış: Sayı, hesap= zihin, fikir 

(9). 
Arapçada: 
Hisab {10): Saymak, sayı, his: 

idrak, Hass: bilmek, duymak. 
Hisaban: Saymak = zannetmek. 
lhsa.': Saymak = anlamak, dü

şünmek, ezber etmek (ihsA.') ve (ih
sas) ta: bilmek, duymak (ıhsa') {Hı 
ile): bir ilimde uzman olmak demek
tir. 

Hasa: Sayı. (Haaly) ve (Huıt) : 
akıllı, zeki. 

Hasat= (H): Say. Hasa: akıl. 
Gerek akıl, gerek sayı fikirleriyle 

birliği besbelli olan bu kelimelerin 
ilk unsurları, GUne§ - Dil teorisinin 
bize gösterdiği (ağ) ana kökt\lr kl, 
burada gUneş mefhumundan çı -
kan aydınlık anlamına. gelmektedir. 
Bu ana kökün yerini tutan ve bunun 
fonetik değişmeleriyle söylenen tür -
lü ,ekilleri hep aydınlık gibi akıl ve 
akı lişleri anlamında tUrlU tUrlU ve 
sayısız kelimeler doğurmuştur. Biz 
burada bunlann sayfalar dolduracak 
örneklerini bırakarak ana köke en 
yakın olup aydınlık, akıl, hesap an -
lo.mlarmda birleşiklik gösteren şu 
kelimeleri gözönUne getirelim: 

I. - Ağarma: fecir {11). 
il. - Agın: anma, akla getirme 

(12). Agayu: akla uygun, makul 
(13). 

IlII. - Agıs: sayı (14). 
Yakutçada sayı anlamına gelen 

bu (agıs) sBzUnUn bizim (ayas) = 

A'Z OA ... A . 
KAç.A~İı.~CEK
KEN •. 

MÜCR;MLE.R. 
~İÇ 6İA. ZAMAN 

CEZ.A!!> \ 2. 
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OONAVAN ! .. 

ayaz ve bunun arapça söyleniş şekli 
olan (ahass) kelimeleriyle birliği 
meydandadır. Aydınlıkla, doğrudan 
doğruya, bağlılığı olan ( ayas) : 
mehtap ve şeffaf anlamlarına da 
gelmektedir (15). 

Gece ve gUndUz, havanın açık, 
mehtaplı veya gUneşll olmasını anla
tan bu kelime, kışın, böyle havala
rın soğuk olması yUzUnden, soğuk 
anlamına da alınmıştır. 
Aynı anlamda (ahass) sözUnün 

Kamus tercUmesinde: "güneşli, be
gayet yazlık gün ... " e ve lekesiz. ge
diksiz parlak kılıca da vasıf olarak 
gösterilmesiyle beraber, Lisantilara
bın yazdığına göre başı veya göğsU 
tUysUz (=parlak) anlamına da gel
mesl, kökün parlaklık anlamından 
alınmış olduğunu daha çok aydınla
tabilir. Bu kelimenin Uçlü kökU olan 
(hass): ba.şı tıraş etmek te demek· 
tir. Türkçede (yUlUk) hem başı tı
raşlı, hem de tecelli (16), (yUlü): 
tırak (17), yula: meşale (18) (arap
çada cila), (yUUğ), tıraş etmek (19) 

arapçada: (calk = halk) demektir. 
Baştaki saçların dökülmesi ve b

raş edilmesinin gene aydınlık anla -
mından alındığı şüphesizdir. ~n

dan başka (hesap) kökUne bağlı 

(ahseb) de arapçada: bir hastalık

tan başının saçı dökUlerck yerleri 
ağaran adam, beyaz ve kırmızıya, 

çalar deve de demektir. Bu manada 
(ahseb) sözUnUn yanında (hesab)ı 

görürken aynı anlamda (ahass) m 
yanında da aynı köke bağlı (hasis) 
kelimesine raslıyoruz ki bu da sayı 
demektir. 

TUrkçede saymak ve sayı anlam
larına gelen tUrlU kelimeler gibi bu
gUn batı tUrkçemizde kullandığımız 
sayı söylenişinin de parlaklıkla doğ
rudan doğruya ilgisi olan kelimeler 
de vardır: 

Say: sayı (2) = mUcella {21,, 
saylak: parlak (21), sayda~: 9ef
faf, saf (22). 

Nalın O:SAT 
[ij~yaıının alt tarafı yarınki sayı
m~adır.] 

(1) Büyilk Türk lQıati III. (henllz baııl
mamııtır). 

(2) Radlof Sor lehı;eıl. 
(3) DivanU Luıat-ıt-Tilrk, Fransızca 

Cenı: Romalılarda her beı ıenede bir yapı
lan nüfus saymıL (Cenıee): sandan, aayı
lan, (Ccnt): Yüz. (Yakutı;ada aayı demek 
olan (aaıı) aaymm baıı 1&yılan ıekiz de 
demektir ve ıene Arapçıda saymak anla
mındaki (akit) on, yirmi gibi sayı baıların
da da söylenir). (Sena.: his, fikir, akıl ke
limeleriyle karışılaıurılmalıdır. 

( 4) Radi of Altay, Telcüt. Sor lehçeleri. 
(5) Bilrhanı Katı ve vilbetlerlmizldcn 

bir çotu. 
(6) DlvanU LQıat. 
(7) BUyük Türk lQcatl. 
(8) Radlof. 
(9) Radlof. 
(10) Arapça hesap (hlıab) diye ıöyle· 

nlr. Fransızca saymak demek olan caku· 
ter, compte de aanmak, dilıilnmek, tahmiıı 
anlamlarına da celmektedir. Arapça tanı
lan (Hiaab) ıözUne ıekilce daha yakın o• 
lan (Hlzep) de Çuvaaçada ayni anlamda 
ıörülmektedir. Cermlı lehçelerinde (jep, 
jap) ıckillerinl de almıe olan bu kelime, 
Türk Dilinin öz malı oldufuna ıUphe yok
tur. Cuvaı dilinde: (Hizeple). saymak, 
tahmin etmek, hürmet etmek anlamlarına 
ıelmektedir. 

(Zolotnltıkiy • Çuvaı LQıati S -92). 
(11) Lehçei Oımani, Anadolu. 
(12) Pckarıkl, Yakut dili IOsati. 
(13) Uirur!ca • Uycur metinleri. 
(14) Pckarıki. 
(15) Pavet de Courteille - Sark TUrkçeal 

lQratl. 
(16) Radlof TeleUt lehçesi, Türk dili. 
(17) TUrk dili. 
(18) DivanU ıncat. Uyrur endekıl. 
(19) DlvanU IQcat. 
(20) Radlof Çafatayea. 
(21) Tilrk dill. 
(22) Radlof, Çafatayca. 

Sovyetler 

Japonyayı bir daha 
protesto ettiler 

Moskova, 22 (A.A.) - Dış işleri 
komiser muavini Stomonlakof dUn 
Japon elçisi Ohtayı kabul etmiştir. 
Stomoniakof, Tokyo Sovyet elçiliği
nin Japon memurlan hakkında yapı 
lan ithamları ve Japon halkını elçi 
liğe karşı tahrik etmek maksadiyle 
Japon gazeteleri tarafından yaJlılan 
menfi neşriyatı protesto etmiştir. 

VA.ki olan tehditlerin gUlUnçlUğH
nü ehemmiyetle kaydeden Stomoni
akof, Japon otoriteleri tarafından el 
çilik aleyhinde alınan birçok tedbir
leri de protesto etmiştir. Bu tedbir
ler, bUyUk mUşkUlat doğurmakta ve 
Sovyet elçiliğinin diğerlerine naza -
ran aşağı bir vaziyete dUşmesini in
taç etmektedir. 
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Kus bakısı • • Güzel Ankara 
-6' ~ 

Başbakan tsmet tnönünü Ankara üzerinde gezdiren yolcu tayyaresi TavvarAcfAn Ankı.rRnın EÜZel bir manzarası: Kamutay binası ve civarının 2:ÖrUnUşU 

y ~nişehir ve Cebeciye bir bakış - ismet lnönü yeni bir tayyare modelini 
tetkik ediyor 

.Hlkimlyeti Milliye meydanı ve civan 

Günden güne büyüyen ve genişleyen Ankaraya tayyareden umumi bir 
bakış: Atatürk bulvarının güzel ve modern Ankaranın içinde uzanan 

muntazam ve şirin manzarası 

Sıhhiye Vekaleti üzerinden Yenişehir ve Dikmene bakıt. 

·1 
1 

ismet lnönü tayyareden iniyorlar 

ismet lnönU ve Nafia Bakanı Ali Çetinkaya tayyare meycianınc:ia 

Tayyareden Çubuk barajının bir görünUtla 
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Bir kaç yUz sene evvel, Fransanm 
~ontenebloya yakın olan Senar or
lllanının kıyısında fakir bir değir
lnenci ve bu değirmencinin bir karı
lı ve birde küçük kızı vardı. 
Değirmencinin kızı Margol, altın 

88.çlı, yeşil gözlü inatçı, afacan gü
tel bir kızdı. 

Birgi.in, kapıdan entarilik satan 
birisi geçiyordu, Margot oğlamağa 
Ve bağırmağa başladı. 

- Entarilik isterim, isterim de is 
lerim! .. 

Zavallı anası, onu susdurmağa ça 
hştı, mümkün değil susturamadı. 
&.vazı çıktığı kadar bağırıyordu. 

- İsterim! entarilik isterim al 
bana! .... 

Margot, olduğu yerde tepiniyordu, 
11ihayet, anası elinden tuttu, ve ku
~klayarak, değirmenin damına çı
~ardı. 

Orada bulunan bir evin oda.srnm 

* ~Akşam olmuştu, baba ve ana de-
h ~eni tatil etmişlerdi. Margotu, 
a.pıs ettikleri yerden odalarına al

~IUnağa karar vermişlerdi. Onu ge
h e Sabaha kadar bulunduğu yerde 
bıaPsedeceklerdi. Akşam yemeği ol
ltı ak üzerede yanma bir parça ek-

ek ve su bırakmışlardı. 
~Gece olmağa başladı, güneş çekil 

• Bular karardı, ortalık ııessizlendi, 
~ ~ihayet; ışık söndü, artık, baba 
~ anası yatmıştı. Bir parça daha 
lllı kled.J., ortalıkta ses ve seda kalma 
?ll Şt:ı, pencereden atladı , değirme 
gu rı Yel.kenine tutundu, bir kedi gibi 
t'a lilltUsUzce kendini yere attı. Ka
b llhk ormana daldı, ve yilrilmeğe 
tj aşladı. Hiç korkmadan dehşet veri 
d 0tınanda yürüyordu, iki saat ka
~r YlirUmUştü, gece yarısına doğ
~ıltÇıkan ay ormanın karanlıklarına 

:e· saçıyordu. 
tıı ır iki adım atmıştı, gözilne or
til a:ı:ı içinde iki atlı ilişti, bunları gö
~~İ görmez hemen çalılıklar içine 

andı, ama, hiç korkmamıştı. 

Ormanların Kralı 
ne? 

- lsmim mi? Margot .. 
- Ne işin var gece yarısı burada! 
- Zengin olacağım ben? .. 
-Zengin mi olacaksın? 

- Evet, zengin olacağım, entari a-
lacağım ... 

Sorgularına devam etti: 
- Kimin kızısın sen bakaynn .. 
- Değirmenci benim babam .. 
- Nerede oturuyorsunuz ... 
- Senar ormanının yanında .. 
- Yolu mu kaybettin de ormanda 

kaldın sen! .. 
- Hayır, anam entari .alma?~· 

beni hapsetti. Uste de zengm degı
lim dedi. Ben de zengin olmak için 
kaçtım işte: 

Margot, bir parça duraladı ve ken
disini sorguya çeken Krala şunları 
sordu: 

- Sen kimsin eşkiyamı? 
- Yok korkma ben Fransa Kralı 

Hanriyim... · 
Margot, bir parça düşündü ve şöy

le mukabele etti: 
- Yok canım, sen ona benzemi -

)'orsun, onun bizim değinnende res
mi var bir kağıt üzerinde duvara ası
lı, o, sırmalı, süslü, bir adam! .. 

Kral gülerek cevap verdi: 
- Doğru ... Lakin, ben bu gece ge

yik avına çıktım da onun için böyle 
giyinmiş bulunuyorum, sen inan ben 
Fransızların Kralı Hanriyim. 

Kral Prense emir verdi: 
Bu kızı alıp saraya götürelim ... P

rens, Margotu atının üstüne aldı.Ve 
ytirümeğe başladılar. 

Margot, bağınnağa başladı: 
- Gitmem, gitmem ben.. Anamı 

isterim ben ... 
Baktılarki, olacak şey değil, yol

larının değiştirdiler. Margotun değir 
menine doğru yollandılar ... Nihayet 
sabah gün agarırken değirmenin önü 
ne geldiler ... 

Margot bağırıyordu: 
- Anne! Baba! .. 
Ana, baba yataktan fırlamışlardı. 

Acaba Margota odada bir şey mi ol
mugtu? Değirmenin kapısına don 
gömlek çıktıkları zaman şaşırıp kal
mışalrdı. Kral sordu: 

_ Bu çocuk sizin mi? 
- Evet ... 
- Ben, Fransızların 

kralı Hanriyim ..• Ço
cuğunuz, zengin olmak istiyormuş, 
değirmeninizin kapısını kapayın ço
cugunll2la beraber sarayıma buyu -
runuz ... 

Margot anasını, babasını alıp Kral 
la beraber sarava 2'itmişti. 

lıı .\tlılardan biri küçük bir kızın ça 
~~Çine sakla~dığm görmüştü, ya 

kine telaşla şunları söyledi: 
~ ~izim prens, çalılar arasına 

- n birisini gördünüz mu? 
_Zannederim bir çocuk!. 

~o~ Ço.cukmu? Oyle ise o tarafa · 
)ıf gidelim .. 

l~l'Q~l'gotun saklandığı yere gelmlş
lia ~ l>rens atından indi, ve bu sıra 
tılat'akl'g?t heyecansız ve korkusuz 
~en gizlendiği yerden kalkmıştı. 
Nırı 8 

'Ma.rgotu elinden tutarak Kı
!'.il'Qu atının bulunduğu tarafa gö-

...._ · Rral soruyordu: 
Se- ı.· . v ,_ • ._. l\ımsın COCUj'Um. UllllID 

:TAN 

1 BILMEDIGIMIZ ŞEYLER: 

İki bin beş yüz sene evvel 
ve bugün araba yarışları 

Çocuklar, işte size iki tane biribi
rine benzemiyen lakin, ikisi de ayni 
işe yanyan vasıtalar .. 

A t 1 a r ı n ç e k t i ğ i araba, 
keçinin koşturduğu arabacık, öte 
ki de iki motosikletin uçurduğu ara
ba .. 

Atların sürüklediği araba bundan 
2500 sene evvel olimpiyatlarda eski 
Yunanlıların, Romalıların yarış et -
tikleri ve ismine "Şar" dedikleri ara 
hadır. Eski isanlar bu arabalarla o
limpiyat meydanlarında yarış yapar
lardı. Bu yarışlara •şar .. yarışı der-

lerdi. 
Güzel vücutlu atletler1 azgın ve 

hırçın beygirlere koşulmuş küçtik 
ve süslü arabalarını bir kuş gibi 
meydanlarda koştururlardı. Şar ya -

rakmaktaymış. Zannederim, siz şim_
diye kadar keçi ile çekilen ve yarış
tırrlan araba işitmemiş ve görmemiş
sinizdir ... 

Köpekle çekilen araba bilirsiniz 
değil mi? Eskimolar arabalarını kö
peklere çektirirler.. Şimal kutpuna 
giden kaşifler de arabalarını köpek
lere çektirirler. Ama, bu arabalar te
kerleksizdir. Kızaklıdır. 

Motosikletli arabaları Amerikalılar 
"şar" arabalarına benzetmek üzere 
icat etmişlerdir. Amerikalılar bu mo 
tesikletlerle yarış yapmaktadırlar. 

1 
önümüzdeki olimpiyatlarda "şar" a -~ ı 

rabalan yerine bu motosikletli şar - ı 

!arı göreceğiz. 
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COGRAFY A BiLGiLERi: 

Hav ay Adası 

1 
Havay, yahut Sandviç adalan .. sadüf edilir. Yerli kızlar boyunlan

Diinyanın tabii güzellikleri bol ada-I na ve başlarına çiçekten g~rda:':lık 
!arından biri .. Buralarda vasati ha- takarlar. Evler, ayrı ayrı zarıf koşk-

rışlan Bizans hükOmetl zamanında 

Sultanahmet meydanı "hipodrom" i
ken de vardı. O vakitki İstanbullu 

Bizanslılar yarışlarda ikiye ayrılır -
tardı. Mavililer, kırmızılar .. Bu iki 
parti bazan yarışlarda biribirine gi
rer dövüşürlerdi. 

Gördüğünüz resim Avustral
yada rağbet bulan keçi arabası yarı
şıdır. Avustralyalılar iki tekerlekli a
rabalara kuvvetli erkek keçiler ko· 
şarak yarış yapmaktaymışlar. Ara -
balı keçi yarışları o kadar ileri git -
miş ki; hemen ekseri zenginler yarış 
atlan gibi keçi beslemekteymişler. 
Her yans on binlerce lira kazanc bı-

Nasrettin Hocanın 

inadı ... 
Hoca, bir gün kansına §unu söyle

di: 
- Karı kalk ineğe su ver! .. 
Karı, hocanın bu emrini dinleme -

di. Ve mukabele etti: 
- Kalk sen ver .. 
Sen ve ben gürültüsü çoğaldı. Ho

ca, baktı iş büyüyecek §U teklüte bu
lundu: 

- Kim laf ederse o versin ineğe 
su .. 

!nat başladı. öğleye kadar biribir
lerine lflf etmediler. Karı kısmı lli.fsız 
edebilir mi? Başını alınca komşuya 
kaçtı. Dertlerini yanmağa 'başladı. 

Derken eve hırsız girdi.Başladı çal 
mağa ... Hırsızı işiden hoca hiç aldırış 
etmiyordu. Çünkü, laf ederse inadı 

•bozulacak ve ineğe su verecekti.Hır
sız ne var ne yok topladı. Hatta ho
canın odasına kadar girdi. Hocanın 
arkasındaki elbiselerini bile çıkarıp 

aldı. Hoca da yine lif yoktu. Niha -
yet; bırakıp gitti. 

Neden sonra, karısı eve geldi bir 
de ne görstin ev, soyulmuş, hocanın 
odasına girdi. Baktı ki, hoca çırçıp -
lak köşede oturuyor; 

- Bu ne hal, bu ne rezalet a, efen 
di.. 

Hoca kemali azemetle cevap verdi: 
- Haydi, durma ineğe su ver .• 

,Hesap bilgisi 

Kaç Yaşındayım? 
Annerr. benden 20 yaş büyüktür. 

Şimdiki yaşını benim yaşımla darbe
derseniz, hasılı zarp her ikimizin ya
şından 2500 fazla çıkar . 

Ben kaç yaşında yıın • 

raret derecesi 21 dir. Adaların orta- lerdir. Hepsinin etrafına bahçeler 
sında bazıları 4000 metro yüksekli- çevrilmiştir. 

ği geçen volkanik dağlar vardır. Sa- . Teşrii meclisin ~nü?.de bir zen~i
hillerinin çoğu siyah, yüksek ve kor- nın tunçtan heykelı yukselmektedır. 
kunç kayalıklarla örtülüdür. Iç taraf- Yüzü sert, bakışları zeki bir zenci.. 
lan ise sıcak memleketlerde yetişen Fakat sırtında bir imparator latası 
ağaçlarla doludur. Hint cevizi, ek - ve başında bir taç vardır. Elnideki kı 
mek ağacı denilen ve meyvasından lıncı da hamleyle ileriye doğru tut
bir nevi ekmek yapılan ağaç. hurma maktadır. 
ağaçları ve saire .. Bundan sonra şe Bu adamın adı Kamahamehadır, 
ker kamışı tarlaları, tütün tarlaları Havay milletini o meydana getlrmiş
ananas bahçeleri.. tir. On sckiznici asrın sonlarında ve 

Bu adaların diğer güzelliklerin - on dokuzuncu asrın başlarında yaşa 
den biri de şelalelerinin ve sık orman mıştır. 
!arının bol oluşudur. Irn' önce bir tek adada otururken 

Payıtahtı Honoluludur. Oahu ada- yavaş yavaş diğer adaları da fethtet 
sında bulunan bu şehre son seneler- miş ve hepsini birleştirmiştir. 
de birçok seyyahlar gelmekte ve bu- O zamanlar bu adalarda kümes 
rasmı dünyanın cenneti gibi saymak hayvan.ları yoktu. Başka memlek;t-

t d 1 Ş h · her sokagı· iki taraflı terden ınek, koyun, kuzu, tavuk, hın-
a ır ar. e rın d' k tirt'ld' • . . A 1 ı, az ge ı ı. 
agaçlıklı genış caddelerdır. sı yer- Bu zenci imparatordan sonra ka-
lilerden başka uzun zamanlardanberi dınlı erkekli daha sekiz imparator 
orada yerleşmiş Çinlilere ve Japonla- geldi, geçti. Ve nihayet adalar Ame
ra da Honoluluda fazla miktarda te- rikalılarm eline düştü. 

Seylan 

Seylftn, dünyanın en güzel adala -
rından biridir. Eğer bir gün kendini
zi rüyanızda cennet gibi güzel bir yer 
de gördUnüzse, muhakkak Seylnna 
gitmişsinizdir. 

Oradaki küçük kızların iri gülüş
leri ve derin siyah gözleri vardır. Kil 
çük çocuklar ise, son derece hafif 
bir kostüm giyerler. Yaşlı adamlar 
başlarının etrafına yuvarlak bir ta
rak sararlar ve tepelerinde de ceviz 
kadar küçük bir saç bırakırlar. 

Seylan yalnız çocukların değil, iri 
yapraklı büyük ağaçların, binbir ko
kulu renk renk çiçeklerin de mes'ut 
diyarıdır. Hayvanlar da bu qaadet
ten mahrum kalmak istememişler, 

YAZISIZ HiKAYE 

A s 

Seylanı kendilerine yurt saymışlar .. 
dır. 

Yalnız bu hayvanlar arasında yt· 
lanlar vardır ki, ormanların bekçisi 
gibidirler, yabancılardan hoşlanmaz
lar. Bilhassa kobra yılanları orman
larrn kestirme yollarını ve ağaçların 
koğuklarını herkesten iyi bilirler. 

l<.,akat bunlara rağmen, Scylanda 
dünyanın en güzel hayvanları ve kuı 
ları yaşamaktadır. 

J<Jğer bir köyün çiçekli yollarından 
bir fil geçerse yüz kol birden ona doğ 
ru uzanır. Erkek ve kız çocuklar, bir 
kaç dakika filin sırtında oturabilmek 
ıçin, ne yapacaklarını şaşırırlar. KöY, 
den geçen bir fil bayram demektir. 



8 7AN 23 - 5 - 936 

EKONOMi BORSA · PIY ASA 
PIY ASA VAZiYETi 

Yumurta satışlarmdaki hararet 
devam etmektedir. DUn bir İspanyol 
vapuruna 7000 sandık yumurta yük
lenmiştir. Ayni vapur lzmir limanın
dan da İspanyaya götürmek Uzere 
~'Umurta alacaktır.Almanya ve Çeko 
ıılovakyadan yumurta talipleri art
maktadır. Tiftik piyasasında satışlar 
ayni harareti muhafaza etmektedir. 
Birkaç günden beri piyasada yeni se
ne mahsulü satılmaktadır. Geçen se
ne mahsulünden piyasada "stok kal
mamıştır. Bu sene Ege mıntakasın
da üzüm mahsulünlin çok iyi olacağı 
anlaşılmaktadır. Amerikadan alınan 
haberlere göre, Amerikada çekirdek 
siz UzUm yetiştiren mıntakalarda 
bağlara don vurmuştur. Bu yüzden 
lizilmlerin yüzde yirmisi ziyan gör
milştUr. Modesto eyaletinde donlar 
yüzünden Uzilm bağlan yüzde sek
sen derecesinde ziyana uğramıştır. 
Netice itibarile bu sene Amerikada 
lizilm rekoltesinin tahmin edildiğin
den çok eksik olacağı tahakkuk et
mektedir. Buğday fiyatlarındaki dUş 
künlilk devam etmektedir. Borsada 
ekstra yumuşak buğdaylar Uzerine 
6 kuruşla 6 kuruş 30 para arasında 
muamele olmuştur. Mısır fiyatların
daki yükseliş henUz durmamıştır. !s
tanbul borsasında fiyat 6 kuruş 10 
paradır. Yeni mahsul idrak edilince
~·e kadar bu yükselişin devam edece
ği anlaşılıyor. 

Kambiyo borsasında 
Kambiyo ve esham ve tahvil§.t 

borsasında Unitelerin fiyatları düş
mektedir. Dün Paris borsasından 
UnitUrk Uzerine 221 franka kadar 
fiyat gelmiştir. Halbuki evvelki gün 
gelen fiyat 223 franktan son günler
de Cilmhuriyet Merkez Bankası tah
villeri üzerine çok iş olmaktadır. 
Bir hafta evvel 66 lira 25 kuruşa ka
dar satılan tahviller, bir iki gUn için
de 67 liraya. kadar yükselmiştir. 

Filistin bizden 
buğday a lacak? 

ru sene Filistinde Telavlv şehrin
Cle açılan 11ergide Tilrk pavyonu bU
yük bir rağbet görmUştü. Pavyon
da Türkofis tarafından hububat:kol
leksiyonu teşhir edilmişti. Kolleksi
yon aHi.kadarlar tarafından büyUk 
bir rağbet görmUştilr. Alınan haber
lere göre, Filistin bu sene memle
ketimizden mühim miktarda buğday 
alacaktır. Ziraat Bankasına Filistin
deki firmalar tarafından müracaat
lar başlamıştır. Telaviv panayirinde 
J\rap firmalarından biri Türkiye 
mallarını Arabistanda satmak için 
Türk pavyonundaki Türkofisin mü
messiline müracaat etmiştir. Bu mU 
racaat ehemmiyetle tetkik edilmek
tedir. 

TelA.vlv panaylrlne TUrkofis tara
fından yumurta kolleksiyonu da 
gönderilmişti. Türk pavyonuna mü
racaat eden firmalar, Türkiye yu -
murtalarından alacaklarmı bildir -
mişlerdir. Türk paviyonunda tuzlu 
ve tUtsUlenmiş balık numuneleri de 
çok rağbet görmUştUr. 

Telavlv panayirindeki TUrk pav -
yonundaki TUrkofisin mUmessili 
yazdığı bir raporda, Türk pavyonu
nun bUyük bir rağbet gördUğUnü. 
serginin iki memleket arasındaki mU 
nasebetlerin inkişafınıt bir vesile teş 
kil etiğini yazmaktadır. 

No. Sl 

Ademle Havva 
BUrhan CABID 

.Pazar gUnkU gezintiden sonra bu 
fabrika şehri bana pek sıkıntılı gel
meğe başlamıştı. Hayalle beraber ol
madığımız akşamlar canım sıkılıyor. 
Madam Hanriyet soruyor: 

- Misafirleriniz bir daha gelme
diler. Davet etsenize! 

Az kalsın üstüne atılıp ağzını ka
patacaktım. 

.Nezaketsizlik etmemek, bir şey 
hissettirmemek için sert bir hare -
ketle başımı salladım. 

- Yalnızlıktan §iklyetlm yok 
:madam. 
Şeytan kulağına ku~ derler, 

ne derler. Aleksandrın yine bir mü
nasebetsizlik edeceğinden öyle kor
kuyordum ki! 

* Bu hafta uğursuz geldt. 
Hayalin babası hastalanmıe. Tel

graf çekti. Gece Hayalle telefonla 
konuştuk. Yann Nise döneceği için 
ilk trenle beni istiyor. 

Hayal babasmı çok sever. Zaten ba 
ba kız adeta arakadaş gibiydiler. Kı-

Cekoslovakya ·Türkiye ticareti 
Çekoslovakya bizden bu sene 
üç milyon kilo tütün alacak 

Türkiye - Çekoslovakya arumda 
yeni imza olunan ticaret anlaşması, 
1 Hazirandan itibaren tatbik edile
cektir. Yeni anlaşmanın iki memle
ket arasındaki ticari münasebetlerin 
daha ziyade inkişafına hizmet ede
ceğine şüphe yoktur. Bu münasebet
le memleketimizle Çekoslovakya ara 
sındaki ticari mUnasebetler hakkın
da yaptığımız bir tetkiki aşağıya 
dercediyoruz : 

Çekoslovakya Türkiyeden en ziya 
de tUtün ve kuru meyve almakta -
dır. Bu seneki ticaret anlaşması mu
cibince, Tilrkiyeden 3 milyon kilo tü 
tUn alacaktır. Bu mikdarın bir mil
yon kilosu işlenmiş olarak ihraç edi
lecektir. istatistiklere göre, Çekoslo 
vakyaya olan tütUn ihracatımız art
maktadır. 930 senesinde Çekoslovak 
va bizden ancak bir milyon liralık 
tUtUn alıyordu. Son senelerde aldığı 
tUttinUn kıymeti bir milyon 158 bin 
lirayı bulmuştur. Çekoslovakya, ku
ru meyvelerimizden en ziyade fın -
dık, ceviz, Uzüm ve incir almaktadır. 
Fındık ihracatında, Almanyadan son 
ra ikinci derecede bir müşterimiz sa 
yılmaktadır. Bu sene Çekoslovakya 
ile olan ihracatımız daha ziyade ge
nişlemiştir. Kuzu derisi, tiftik şimdi
ye kadar Çekoslovakyaya ihraç edil 
mezdi. Bu mallar üzerine ilk defa 
olarak talepler başlamıştır. Pamuk 
ihracatı da artmaktadır. Son sene
lerde, Çekoslovakyaya halı satışları 
azalmıştır. Maamafih, halı ihracatı
nın azalışı daha umumi bir sebepten 
ileri gelmektedir. Çekoslovakyadan 
Türkiyeye gönderilen malların ba -
şında. pamuklu mensucat ve pamuk 
ipliği gelmektedir Maamafih l!lon bir 
kaç sene içinde, Çekoslovakyanm 

Orta Anadolu için 

ideal bir buğday 
tipi aranıyor 

Ankara Ziraat enstitüleri, Orta A
nadolu iklimi için yeni bir buğday 
tipi aramaktadır. Buna şu sebepler
den dolayı ihtiyaç görülmUştür: Ku
raklıktan en çok muztarip olan yer
ler orta Anadoludur. Orta Anadolu
daki buğday mıntakalan yaz sıcak
larından çok mUteeesir olmaktadır. 

Hentiz kızgın sıcaklar ve kuraklık -
tar başlamadan evvel buğday mah -
sulUnUn idrak edilmesi lazımdır. Bu 
suretle kısa bir zamanda netvUnema 
bulacak buğday tipi aramak için, 
enstitUnUn laboratuvarlarında, bah
çelerinde tecrübelere devam edilmek 
tedir. Bulunacak buğdaya ideal buğ 
day denilmektedir. Ankara Ziraat 
enstitUleri, araştırmalar neticesinde 
ideal buğday tipi bulunacak olUl'lla, 
Orta Anadolu buğday mUstah11illeri, 
kuraklıktan kurtulacaklardır. Ziraat 
EnstitUleri buna muvaffak olursa 
bu, Türkiye ziraat hayatında bir dö 
nUm yeri olacaktır. , 

bize olan pamuklu mensucat ithal&
tında bir azalış görülmektedir. İsta
tistiklere göre 930 senesinde Çekos
lovakya.dan bize 306 bin küsur lira
lık pamuklu dokuma gelmişti. Bu 
mikdar 932 senesinde 165 bin liraya 
diğer seneler daha az bir mikdara 
düşmüştür. Bunun böyle oluşundaki 
en büyük sebep, Türkiye pazarında, 
Çekoslovakya mallarının rekabet e
dememesidir. Bilhassa 934 senesin -
den sonra Japon dokumalan pek u
cuz fiyatlarla TUrkiye pazannı isti
la etmiştir. Bundan yalnız Çekoslo
vakya pamuklu dokumaları değil, ay 
ni zamanda İtalyan pamukluları mü
teessir olmuştur. Pamuk ipliği itha
latı da ayni derecede azalmıştır. 930 
senesinde Çekoslovakyadan bize 1 
milyon 589 bin liralık pamuklu do
kuma gelmişti. Bu mikdar 932 sene
sinde 828 bin liraya, bunu takip eden 
senelerde daha az bir mikdara dilş
mUştUr. Japon pamuk iplikleri dl! 
Çekoslovakya satışlanna bUyük dar
be vurmuştur. Maamafih Çekoslovak 
ya mallan Türkiye piyasasında bü
ylik bir mevki tutmaktadır. Japon 
malları kalite itibarile aşağı olduğu 
i<;in, alıcılar, Çekoslovakya malları
nın hususiyetlerini gözöntinde tut
maktadırlar. Çekoslovakyanın bize 
sattığı eşyanın arasından porselen 
ve zücaciye eşyası da bUyük bir ye
kun işgal etmektedir. Geçen 8ene 
i<;inde Çekoslovakyadan bize 103 
bin liralık porselen ve zücaciye eş
yası ithal edilmiştir. Çekoslovakya
nm bize olan klğıt satıştan da azal
mıştır. Buna da sebep, Fenlnadiya
nın dUnya piyualanna, diğer mem
leketlere nisbetle daha ucuz klğıt 
vermesinden ileri gelmektedir. 

Zeytinyağı 

Dünya mahsulü geçen 
senekinden noksandır 

Istanbul zeytinyağı piyasası dur
gunluğunu muhafaza etmektedir. 
Mevcut stoklarm gelecek mevsime 
kadar ki!ayet edeceği bildirilmekte
dir. Fiatlar bir değişiklik arzetmiye
rek ~öyledir: Ekstra 60 kuru,, Sa -
bunluk 41 kuruf. 

Ege mmtakuı zeytinyağı piyasa
sında durgunluk ve gev,eklik devam 
etmektedir. Fiatlar fÖyledir: 5 asit
li 38, 5 • 39 kuruf, yemeklik il - 44 
kuruf. 

Muhtelif Avrupa, Asya ve Afrika 
memleketlerinden alınan haberler -
den, cihan 1935 - 36 zeytinyağı istih
salinde umumiyetle 1934 - 1935 mah 
sulünden noksan olduğu anlaşılmak
tadır. 

!talyada 1935 - 36 mevsiminde is
tihsal olunan yağ miktan normal
den ve bir evvelki sene mahsulün -
den ..,ağı olarak tahakkuk etmiştir. 

ltalyadaki piyasa durumu, bazı 
bölgelerde hıtZır mal tükenmi9 oldu
ğundan fiatlarda hafif bir yükaelme 
hareketinden başka kayde değer bir 
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Para Borsası 
Ahı 

Sterlia 622,-
1 Dolar 125.-

20 Franıa franCl 163,-
20 Belcik• francı 80,-
20 Drahmi 20-
20 İıvicre fr. 812,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 14,50 
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florio 82.50 
Avusturya tilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,50 
Yen 30,-
lsveç kuronu 29,-
Altm 962.-
Ban.knot 241,-

Çelrler 
Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avuıturya 
Mark 
tıveç kuronu 
lıpanya pezeta 

Eılıam 

İt Bankaıı Mü. 
.ı • N. 
1. 1. ffamlline 
Anadolu % 60 

.. 3100 
StrtretihaJT1J'• 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Bank111 
krk Merlıa ltcaaae-5 

l ı f firoılar 

Tilrk Borcu l Kupon kesik 
.. ,, il " " 

Sa tıı 

626.-
125.-
166,-
84,-
23.-

820,-
88.-
14,50 
52,-

196.-
84.-
24,-
32,-
24.-
24.-
24,50 
34,-
33.-

964.-
243.-

12,o3,-
626,50 

0,79,15 
10,08,35 
4,68,42 
2,45,10 

63,72.67 
1,17,21 

19,07,82 
4,21,07 
1,96,72 
3,09,16 
5,80,75 

87,50 
o.ııo 
9,90 

24.-
39,80 
u-
19.SO 

7,90 
12,40 
10,SO 
68,50 
26.-

4,4S 

" .. 111 .. .. 
İıtikruı dahllt Kupon kesik 
ErııuU A. B. C. 

21,65 
20,60 
20,70 
!15,-
9~.-
96,25 
96,25 

Sıvu Ersurum 1 Kupon kesik 
• • ll 

M ı ı ı r Toltv fllerf 
1816 • -.-
1903 ll K. kes\k 88,50 
1911 W K. keıik 83.50 

ToltvflSt 
Rıhtım ' 
Anadolu l ve Il Kupon lı:eıik 

" 111 
Anadolu Milmessil 

-.-
8!1,50 
84,SO 

10,35 
43,60 
47.50 
51,20 

Sergi nerede açılacak? 
Bu sene yerli mallar sergisinin ne 

rede açılacağı hakkında bir karar 
verilememiştir. Sergi, Haziran orta
lannda açılacağı için, Galatasaray 
lisesinde olmasına imkln yoktur. 
ÇUnkU Galatasaray lisesinde im.ti -
hanlar bitmemiştir. 

Taksim stadyomu hatıra gelmiş -
tir. Fakat Haziran ortalarında bura
da müsabakalar yapılacağı için bu
rada da sergi açmağa lmkln görüle
memiştir. 

Taksim bahçesi hakkında henüz 
bir karar verilememiştir. Bugün Sa
nayi Birliği idare heyeti toplanarak 
11erginin nerede açılacağı hakkında 
görtişecektir. 

-
değişiklik görillmemiştir. Alım sa -
tımlar yerli ihtiyaçlar içindir. 

Son fiatlar şunlardır: 
Liguria flns 620 Liret 
!mperia rafinato 620-625 ,, 
Puglia ekstra r>S0-590 

" Adi 550-565 
" 

Nadır görülen sevgili 
Ankara<hn C. M. V. imzasiyle: ı Bir kadın, bir genç kadın, hiçbir 
"On sekiz yaşındayım. Çok hoştt- vakit, kimden gelirse gelsin, tem~· 

ma giden bir genç var. Onıt pek na- büyük ve kuvvetli bir n:ıka karşı !a• 
dir görüyorum ve konuşamıyorum. kayt kalamaz. Yalnız, sız de pek a~A. 
Pek sert bir annem ı:ar. Başımdan kabul ediyorsunuz ki, sizin hafidenız 
h~ ayrılmıyor. Serbestçe çıkamıyo- olacak yaşt!1 ~ir genç kızdan ~ma • 
rıım. Ne yapayım da bu gençle görü- men manevı hır aşktan başka bır şeY 
R • istemeniz, gu"lilnç olabilir .Frasızca "eyım.,, 

Küçük bayan. Anneniz çok iyi bir darbımesel vardır "Gençlik bilse, 
yapıyor. Sizin gibi afacanlar ancak ihtiyarlık kadir olabilse,, ne doğrU 
sıkı bir nezaret altında bulundurul - söz değil mi? Bu genç kıza olan his
malıdır. Yoksa, bundan en evvel, piş- terinizi "baba,, muhabbeti cereyanı· 
man olacak gene sizsiniz. Anneniz si- na sokunuz, göreceksiniz ki, bu sizi 
zin hesabmııa, emin olunuz ki, daha daha çok tatmin edecektir. 
iyi düşünüyor. Ona kızmayınız. Te- • 
şekkUr ediniz. Sevdiğiniz gence ge -
lince, bunu annenize sö~eyiniz. Çe
kinmeyiniz. Anneler, kızlan için ay
ni zarnada bir arkadaştır. O, arar, 
sorar, tahkik eder, bu gencin sizin 
gösterdiğiniz alakaya layık olup ol -
n.nclığını anlar ve icap ederse, o kal
binizin düğümünü çözer. 

• 
Gönül lcocamaı 

lstabuldan Halit imzasiyle: 
"Benim ya§ımda bir adamm siz -

den, bahU8U8 böyle bir mevzu üzeriıı
de nasihat istemsini biraz tuhaf bu
lacağımzı biliyornm, fakat belki de 
bu mektubu size, na8ihat beklemek -
ten fazla, içimi birine dökmek ihti
yaciyle yazıyorum. 

Altmış yaşındayım. iki defa ev -
lendim. Birinci karım öldil, ikinci -
süıden ayrıldım. Yirmi senedir bek<ir 
hayatı geçiriyorum. Tam dört sene 
evvel, fel<lket burada başlıyor, kom
şumuza bir aile ta§ındı. Bir ana, bir 
baba, bir de kızdan mürekkep olan 
bu aileyle tanı§tyoruz. Kızlan §imdi 
yirmi y~ndadtr. Anlıyorsunuz de -
ğil mi, i-§te dört senedenberi, ben bu 
kızı, ama naS?l, ondan başka hiçbir 
şey düşünemiyecek kadar çok sevi · 
yorum. O, benimle şakala§ıyor, giilii
yor, konuşl(yor, fakat, daha ba§ka 
ne bekliyebilirim, her halde beni ~ev
mesini değili 

Böy1e bir aşk tabiidir ki açığa vu
rulamaz. Fakat hislerimi gizlemek de 
bana bir cehennem hayatı yaşatıyor. 
Beynimin içinde mütenıadiyen omnı 
ismini tekrarlıyan bir plan var. San
ki, onu dü~nmediğim, onıtn hasre
tini çekmediğim bir anı hatırl1yamı
yomm. Çok defalar, sevdiğim klza 
kalbimi bütün çıplakltğı ile açmayı 
dii§iindüm. Belki bana merhamet e
der diye. Görüyorsunuz ya, a~k di -
Zenciliğine çıkacak kadar dii~tüm. 
Fakat müth~ bir korkum var, ya be
nim sözlerimi müstehzi bir kahkaha 
ile karşılarsa, ya beni merhaltıete lt.i
yık değil, fakat sadece gülünç bu -
lt"sa, o zaman, o zaman benim 
için ne müthiş bir darbe olacağını 
şimdiden tahmin ediyorum, ve 'bu dar 
beye tahammül cdemiyeceğimi de bi
liyorum. 
işkence içinde kıvranan bir enni

ci...'fy<m mahk1imu gibiyim. Hiç, bir 
farklı değil. Benim vaziyetimde olan 
bir adam ne yapar1 Daha fazla his
lerine mukavemet edemezse, kendini 
mi öldürür1 

işte derdim. Sizden bir §ifa ummu
yorum. Fakat i.Jte gene yazmış bu -
lımdum. Hem de nekadar kısaıtmıya, 
laşınızı ağrıtmamaya çalışarak. 

Bay Ylldtrıma 
Izmitte Gölcükten Yıldırım imz&• 

sına: 

"Biz bu sütunlarda "evlenmelere, 
sevişmeler,, dair mektuplara cevap 
veriyoruz. Sizin uzun mektubunuzu 
okuduk. Hiçbir mana anlıyamadık. 
Sizi, evden niçin istemediler? Bunun 
sebebi nedir, bilmiyoruz ki bir cevaı> 
verelim. 

• 
Benden uzak duruyor 

Samatyadan C. N. P. imzasiyJe: 
''28 yaşındayım. Ohtz üç yaşındıl 

bekar birisini seviyorum. Fakat O 

benden uzak duruyor, soğuk davra -
myor. Bana kaltrsa aleyhimde ya • 
pılan dedfkodular~ onu bu suretl6 1111 
rekete sevkediyor. Ne yapayım1, , 

Hareketlerinize ciddiyet vererek o
na, bu dedikoduların yanlış olduğuıııJ 
ispat ediniz. Başka çare yoktur. 

* 
Nasıl görüıeyim? 

tstanbuldan Cevat K. imzasiyle: 
"iki senedir çıldırasıya seudiği111 

bir kız var. Bana kar§ı hareketıeti 
garip. Bazan çok iyi. Bazan tamarrıet' 
lakayt. Altı ay evvel, bir vazifeye tfJ

yin edilerek taşrarya gittim. Fakilt 
duramadım. istifa ederek bHrayfJ 
gelilim. Mcıli ~etim ~kiyi M"' 
ğilse de pek de fena değildir. Yaniı 
kendi kendimi geçinclirebilirim.OntP' 
vaziyeti benden daha iyidir. Ailesi,.; 
de tanırım. Beni çok severler. Bıı kı' 
beni ha.sta edecek. Daha geçenıerMı 
vazifemden ayrılıp da buraya geldV 
ğim zaman ona ümitsiz bir mekhl, 
yazmı§tım. Derhal gelip beni teaelli 
etti. Fakat aradan bir bir hafta g~Ç" 
meden gene lakayt olm.ağa ba§ıod" 
Ne yapayım1,, 

Her şeyden evvel aşkınızı bir&' 
gizleyiniz. Bu güç, çok gUç bir şeY_; 
dir. Fakat kat'i bir karar vererCJ" 
bunu, muvakkat bir zaman için yt -
pınız, o zaman, hoppa olduğu nıu ' 
hakkak olan bu genç kızın size Jl&' 

sıl bağlanacağını, daha doğrusu al • 
zin bugünkü vaziyetnize nasıl dil,e' 
ceğini göreceksiniz. 

• 
Bir ıehir arfisfi halclcıntld 
Kadıköyünden S. G. imzasına: 
"Mektubunuzu neşretmiyonıı.: .. ÇU:, 

kü mevzuubahs ettiğiniz şehir tıY' .• 
rosu artisti evlidir ve yakinen bil~. 
ğimize göre karısını da l!levmekted1 

!!!>"" 
zından aynldıktan sonra Şevket Va- tellşa dUşUrmUşken !stanbuldan da- Hayal, babasının biraz iyileştiğini Madam Hanriyetin meşhur içkile

rini şimdi karşılıklı içiyoruz. 
da gelip beni ~elli etmeğe çalışnıaSI 
ho3uma gitti. mık Beyin neşesi kaçtı. Sık sık ta has ha acı 'bir haber aldım. yazmak.la beraber daha bir müddet 

talanıyor. Istanbul döntişU de mUhim- Babam son mektubunda annemin onu yalnız bn-akmak istemediğini de 
ce bir anjin geçir~ti. Şimdi artık hastalığı ağırlaştığını yazmı§tı. Bir ili.ve ediyor • 
villanın ev kadınlığını gören Hayalin hafta sonra bizim Izmirdeki amca- Annemin haberini versem koşup 
eski mürebbiye!! altmışlık Mis Janet mm damadından bir mektup aldrm. gelecek! Fakat biliyorum ki, babuı
nekadar olsa Şevket Vamık Beye ba- Doktorların art1k tlmit kestiklerini nı çok sever . 
kamıyor. söyJUyordu. Bu sabah yine o bir mek tstanbula zaten Şevket Vamık Be-

Zaten telgrafı çeken de Mis Janet tup yazdı ve felaketi haber verdi. Ba yin rahatsızlığını yazmıştım. Bu va-
miş • bam çok müteessir olduğu için bana ziyette annemin haberini vermediği 

Hayalle buluştuğumuz zaman o sa- haber vermesini söylemiş. mi de ikinci bir mektupla bildirdim. 
bahın on buçuk trenine yetişmek için Zavallı annem! Duydular da alakadar olmadılar 
hazırlanmıştı. Çok mUteessir. Mellike gibi kadındı. tnce ruhlu, demesinler. 

- Babam beni korkutuyor Kam- zevk sahibi bir kadındı. Bizim eski Fakat insan acılarile yalnız kal-

ğ terbiyenin iyi taraflarım benimsemi' maktan sıkılıyor • ran, dedi. Bu anjin sıklaşma a başla-
dı. Onu teselli için dilimin döndüği~ açık fikirli bir kadındı. Yanrmda Hayal olsaydı herhalde 
kadar bir şeyler söyledim. HattA.: Beni de nekadar severdi. BUtUn el- bu kada,r I?u~arip olmazdım. Tes~ -

- Istersen ben de geleyim! manklıklanm ve sonra çapkınlıkla- dilf ~te. Bır lki gUn mektebe de gıt-
Dedim rım onun hoşuna giderdi. Beni bir medım. 

· .. gUn 1 yUzl d' ""' k t b v Evden çıkmadım. 
Razı olmadı. Lüzum gorUnıem seni o vsu:1 eme ı. :r a a . .u agır U UncU gUnU bizlm b belbı A-

c;ağıracağım, dedi. başlılıgı ile o kadar da kendini say - leka~d.r damladı. ae 
Onu trene blndirdiftm zaman ~k dınrd.ı ki! , 

dalgındı. Hislerine hlkim olmağa ça- Çok ağladım. - Hut& mıam, görUnmlyorsun. 
!ışıyordu. Bu fena haberi ~ise, Hayale yaz- Diyordu. 

Hayalin ytlzU gittikçe küçUlerek mak istemedim. Kızın zaten ıinirle- . Dedim ya. Acılı z.~anlarda insana 
kaybolduğu zaman benim de gözle - • bozuk. Şevket Vamık Bey de bas- bır kedi bile dost gorUnUyor. 
rlm yaşardı. talıktan yeni kurtuldu. Onlara böyle Aleksandra anlattım. Çok alaka -

Bu kadın benim için her fey. bir ölUm haberi vermek doğru değil. dar oldu. Beni bırakmadı. Oyaladı. 
• Şevket Vamık Beyin anjin krizi Gevezelikler etti. Adeta açıldım, fe-

Sevinçler gibi acılar da all'a dalga.- böyle korkulu gibi gelip geçiyor. Bir rahladım. 
lar gibi blriblrini kovalıyor. iki hafta perhiz, istirahat, sonra unu- Şimdi ben onu bn-ak.mak istemiyor 

Şevket Vamık Beyin hastalığı bizi tup gidiyor. dum. 

Adamakıllı sarhoş oluncaya kadar 
içtik. O gittiği zaman ben de ancak 
yatağa yuvarlanacak takat kalmıştı. 

• 
- Matmazel Alis Tanger. 
- Evet. 
- Salonda. Sizi görmek istiyor. 
- Peki geliyorum. 
Yeni traş olmuş, giyiniyordum. Bu

gün artık dışan çıkacaktım. Sabahın 
böyle erken bir saatinde ziyaret pek 
hayra alamet değil, qağıya indiğim 
zaman genç kızı ayakta buldum. 

Aleksandrdan aldı~ haber Uzerine 
beni teselliye, teessUrlerini bildirme
ğe gelmiş. 

Nazik, samimt kız. 
Ona birçok teşekkUrler ettim. 
Oturmak istemedi. 
- Ben de çıkıyorum Matmazel! de 

dim. 
- Mektebe mi? 
- Hayır, Bilmiyorum kt, dört gUn 

dUr çıktığım yok. BugUn biraz hava 
almak istedim. 

- O halde müsaade edin, sizi ben 
gezdireyim. 

- TeşekkUr ederim. 
Bilmem neden bugün Alisten kork 

muyorum. Böyle en fena bir zamanım 

Dalgınım. Beni o götUrilyor. 
Nereye gidiyoruz. ) 
Alis 'beni meşgul etmek için bfrÇ(' 

şeylerden bahsediyor. Çok konu~ 
fakat konuşmasını bilen bir kız. 

Bana babasından bahsediyor. ef 
Şimendüfer kumpanyasında. ş·ıı· 

miş. Almanlar, Belçi:cayı istila ettıtJ! 
leri zaman birkaç ay da hapiste Y~ 
mışlar. Günlerce aç, susuz kal ııı! 
dört harp Renesini bin türlil mahrıl tJf' 
yetler içinde geçirmiş, bunu anJa 
ken: ·ııır 

- Ben daha bir buçuk yaşında 1 ıf 
şim. Almanlar babamı işten ~~ka~ıcl' 
lar. Geçinmek için be bam gund ~ 
iş yapmış. Muharebeden sonra ,,. • 
yerine geldiği gibi dört yıllık ırıt3be' larmı da birçok ta;.minatla ber bl O 
almış. Fakat o dört yılm iztır~..c1l9 
kadar sa~mış ki, ben daha beŞ r· 
da iken annemi yalnız bırakmlf· 1çtııi 

Alis bunu anlattıktan sonra 
çekti: . "~ ' 

- Hayatta ne-ye ve kime gi1 
lir? 

Gene;: kız çok doğru söyıuyor "'' 
(..ftkd' 
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Bugünkü Program 
lstanbnJ 

18,- Danı musikisi (pllk)., 19,- Haber
ler. 19,15 Muhtelif pllklar. 19,30 Çocuk 
saatı: Hikayeler. 20,- Çocuklar ic;in muh
telif musiki eserleri (plak). 20,30 Stüdyo 
orkestraları, 21,30 Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansmm ıazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 
An.kara: 

Oğlu hastalandı demek, ölmeye 
Adnan büyüdükçe tehlike 

başladı demekti. 
de büyüyordu 

13,30: Plak yaynnr ve ajans haberleri; 
19,30: Doktor konuşur (Karaciğer, safra 
taşları); 20: Karpiç ııehir lokantasından 
nakil; 20,30: Ajans haberleri; 20,40: Kar 
piç ı;ehir lokantasmdan nakil. 

Anasını düşündü; o, bu gece 
lb.utıaka ölecekti. Naciye, Ad.nanın 
Oda kapısında durdu. Yatmaktan bu
~şup kısalan geceliğinin altından 
0 

c~: çıplak bacakları görünüyor, 
d ksuren hastaların üşümekten duy-
~klan korkuyla sırtına battaniyesi

tı.ı atmış, taranmamış kafası kaban
~or, hastalıktan azalan çehresi ka -
Pının karanhğında yer yer kopuyor
du. Veremlilerin asabi kuvvetiyle: 

- Erkek ol Mehmet! Allah var, 
0 herkesten büyüktür! ~ 

Dedi. Okuoror, Uflü
~ o r d u . Adnan romanını ve Ingi 
Uı Sait paşanın hatıra defterini a
~ının koynuna soktu. Merdivenden 
el Undura, çizme gürültüleri geliyor -

u. Bir komiserle bir polis evi ara -
~ak için kaldılar, Adnan, bir araba
b Uç polisle karmakarışık giderken 
U gece anasının nasıl ölmediğine 
taşıyordu. 
la Oğlu evden çıkarken Naciye her 

1 bab onun arkasından okur üf
el'di b · Adnan sokağa çıkıyor demek, 
~ına kaza gelecek demekti. So
lakta denizler, karalar, atlar, insan
tı r, kuyular, tepeler, her şey Adna
()~ düşmandı, pusuya yatmışlardı. 
k 6lu eve gelince, bu düşmanlar so
~ta kalır, Naciye rahat ederdi. 
t'a an hastananırsa, Naciyenin me
d kı matemle başlar, bir düşman ka
~r oğlunun ölmesini beklerdi. Zaten 
ıa lu hastalandı demek, ölmeye baş
liıt dı demekti. Adnan büyüdükçe teh-

e de bUyUyordu. 
~~~anı şimdi üç polis götürüyor, 
~ıyeye bir şey olmuyordu. Adnan 
Jr~ .. taraftan kendisinin de zannettiği 
~ korkmadığına şaşıyordu. Ona 
Jrt ~ ııcaksm deseler, basıldığı anda
Ca• orkudin daha fazla şeyler duya-

tt:x, S::ttt Adnan hUk!lmete kızıyordu. 
Ya gidince kendisini sorguya 

Sekec k W• rt la e adama verecegı se cevap-
~ l't tihninde düzeltiyordu. Birdenbi
ltu aelkisi hatırladı. Belkis Ad.nanın 
l'lı çUk evini basan hüktlmetin mer

~~r .Yalıda oturttuğu kadındı. Ve 
c1ab kıs bu anda zulmün çerçevesinde 
~ a. gUzeldi. Polislerin yakaladığı 
~dııan, şimdi, Belkise bir ilaheye 
l'o ıın olan mesafenin ucundan bakı
tlltı?'d.u. Bir anda Belkisi de unuttu; 
~U araba zaptiye nezaretinin so
tit a sapmıştı: Demek ki o saraya 
tıı :ıYordu! Demek ki onun romanı
dtt Uya duya ancak zaptiye nazırı 
~~şt~! Namık Kemali düşündü, 
~ bdulhamit sürmüştü; halbuki, 
~e:nın felaketinde böyle bir husu
~e, [0 ktu. Namık Kemalden tedai 
"\ra~r Leskofçeli Galibi hatırladı: 
~eıırn n" kelimesini Kemal, "Millet" 
~IUJ esini Galip nazımda, ilk önce 
Uııcıanınıştardı. Bunları bu telaşın i· 

Soe na.sıı dUşUndüğüne şaştı. 
~ nra romanlardaki mahkfunla
)~~~ılınağa giderken en ehemmi
iQ. Ok şeyleri görödilklerinl hatırla
~lerı Ud~ğu zaman inanmadığı bu 
~ Vllndi doğru buluyordu. 

'al>tlye Nazın önüne bakarak Ad 
8ordu • 

~ ....... . 
"ııatt ?eh.remanetl hasından Süley
tı~? 81llinde birini tanıyor musu-

~u 
lil\e d sorgu Adnanm büsbütün kib-

, ~"eu 0kundu. Demek Zaptiye Na
~ıı~ ~e bile o kaleminden korkul
~ıı teııçtn gelmemişti? Demek ki o
>ıı~ !kete bile Süleyman sürUklil
~~· ls~ı ,memlekette hala bir 
~ı Za de~ıldi ! Ele geçmiyen roma· 
~~tiye Nazın ona sorsaydı bu 
t anlls va bir şeref olacaktı Tehli-
~ g()~~ın koynunda duracak, şe
ı...4dna tinde kabaracaktı. 

, "'lll.~0r: - Evet, Süleyman Beyi 
~ ~~ ın. 
~? - Yakından mı tanıyorsu-

; '-t~an et. - Yakından tanıyorum, 

ıııl ~~ 
~el.narı- Çok mu yakından! 

... ~ - Evet çok, çok yakın· 

BUKREŞ 

18,15: Askeri bando (1875 m.); 18,15: 
(364 m.): Dans musikisi; 20,20: Şarkılar; 
21,20: Radyo orkestrası: 22,45: Hafif mu
siki nakli; 24: Bar musikisi (Colorado ba
rından). 

VARŞOVA 

16,30: Mandolin orkestrası: 17,15: Piyes; 
17,45: Şarkılar: 19,10: Şarkı - Piyano (so
list konsen); 19,50: Muhtelif; 21: Hafif 
musiki: 22,30: Sen neşriyat; 23: Orkestra; 
24: Plik. 
MOSKOVA 

18,30: Bir opera piyesini n:ık 1 "2· Ya
bancı dillerle emisyonlar. 
BUDAPF.ŞTE 

18.45: Plak; 19,55: Piyano (Şopen); 
20,55: Viyanadan: Viyana operetlerinden 
mürekkep radyo popurisi; 23: Çingene mu
sikisi; 24: Caz. 

ı 

- Bu bir şey değil, dedi, benim 
başımdan geçen hikayeyi dinleyin 
de görürsünüz. 

Gözler garip bir ışıkla yanmağa 
başlamıştı. Sigaralar sık sık tazele
niyordu. Yüzlerde tabü ve lakayt ol
mağa çalışan zoraki gülümsemelerle 
arkadaşlar yerlerinde kımıldandılar, 
koltuklara daha gömüldüler. 

Sait söze başladı: 

Zaptiye Nazın, Adnanı görünce, 1 nanın kağıtlarını, kitaplarını iki ya
sevmiş, Süleymanla mlinasebetini tak çarşafına sararak zaptiyeye gö
inkA.r etmesini istemişti. Adnan bu- ı türdüler. Naciye Adnanm romaniyle 
nu inkar etmeyince nazır iki türlü Ingiliz Sait Paşanın hatıra defterini 
öfkelenmişti: Bir, memuriyeti icabı koynundan çıkarmış, yatağının iki 
kızmıştı: bir de odanın bir köşesin- şiltesi arasına sokmuştu; bunlara yP.r 
de oturan kapkara sakallı heyeti değiştirtmekle ted'birini arttırmış ol
ta.hkikiye reisinin önünde Ad- duğunu zannetmiş ve yatağına oldu
nanm Süleymanla ahbaplığını pcr- ğundan daha fazla veremli bir yüzle 
vasız söylemesine -Ad.nanın hesabı- uzanmıştı. Polisler gittikten sonra 
na- sinirlenmişti. bir araba getirtti. Reji komiseri ve 

Kısa Dalgalar 
Berfin 
Çalışma aaatlerf: Saat ıo.45 - 14.20 ı 

1 74 m n !\, 45 m Saat 15.00 - 11U5: 
31.!8 m Saat 19 - 23.!S: 25, 49 m. •• 
•9 8~ m 
Londra 

Ca 11mı ıaatlerl: ıo - 12,20 ı 2S.S! m 
•• 31. 55 m Saat 13 - ıs 45 : 16. 86 m 
Ye h., 82 m. Saat 16 - 18 ı Göıterileıı 
ooıtalardao ikiıi. 19,82 m. 25. 29 m. o 
31. 55 rn. 

S st ııı.ıs - 23.30 : Oöıterilen 2 Yeya 
L poıta 19, 6«- m. 25, S3 m~ st. SS "' 49 
\O m,. 

- Umumi harpte.biliyorsunuz oto
mobil kolundaydım. Kütülemmarede 
bulunuyorduk. !ki gün süren çok 
kanlı, hem lngilizler, hem de bizim 
ıçin büyük zayiatla biten bir harp -
ten çıkmıştık. Akşam üzeri, kol ku -
mandam çağırdı. Kamyonu hazırla
mamı söyledi. Hazırladım. Giyindim, 
haber verdim. Gülerek yüzüme bak
tı: 
"- Sait, dedi, bu akşam pek alış

madığın bir yük taşıyacaksın ..• 
"- Emrt..>dersin yüzbaşım. 

Nazır_ Demek bu Süleyman he- saray katibi Nuri Beyin Sangüzelde-
.;;ın.,malar. nyatrolar 

"- Biliyorsun İngiliz hatlarını 
aldık. Fakat her taraf leş dolu. Ha
va da sıcak. Bu leşleri geriye götü-

rifini yakından tanıyorsun? ki konağına gitti. Oğlunun mahvol-
Adnan - (Biraz düşünceli) evet! duğunu, kendisinin bir kaç güne ka
Adnan nazırın sesinden korkmuş- dar ölıcei'lni söyledi. Ertesi gün Nu-

• TEPEBASI ANFt TlY ATROSU : receksin. Orada çukurlar hazırladı
Bu akşam saat 20,30 da (Bir Kavuk 
Devrildi), tarihi komedi 4 perde. Ya· lar ... Anladın mı? 

tu. ri Bey sarayda Arap Izzet Paşaya zan Müsahip zade Celil. "- Anladım yüzbaşım. 
Nazır - Onunla münasebetin ne- Adnan vak'asrnı anlattı. İzzet Paşa 

reden? 
• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 21 de Itiraf edeyim ki bir tuhaf olmuşdum. 

Pr. Zati Sungur. Manyatizma. Spiri-

Adnan - Hidayet Beyin konağın
dan. 

Bu eefer nazır korktu: K~mma 
Hidayetin adı dikilmişti. Heyeti tah
kikiye reisine : 

- Bizi biraz yalnız bırakır mısı

nız? 

Dedi. Zaten heyeti tahkiki ye 
reisi Hidayetin adını duyunca oda
dan kaçmağa hazırlanmıştı. 

Nazır, karşısında hürmetle otu
ran bu maivetlndeki memurdan kor
kuyordu. O çıkınca, tedricen gille
rek Adnana: 

- Oturunuz bakayım; şöyle, şöy
le, karşıma! 

Dedi. Adnan iki defa yer değişti
rerek nazırla surat surata oturdu; 
nazır Adnana başka sesle, başka göz 
lerle sordu: 

- Hangi mektepten çıktınız ba
kayım? 

- Hukuktan. 
- Bir meslekten sayılırız. "Usulü 

muhakematı hukukiye,. kanununun 
mukaddimesini ben yazdım. Daha o
dama girerken ben sizi evlat gibi gev
dim. Böyle işler hiddetle olmaz; bu 
gece benim misafirim olun; burada 
kaim. Fakat. .. 

Nazır, durdu: lafının ne kadar e
hemmiyetli olacağım Adnan anlasın 
diye, perdelere, boş iskemlelere ve
himle baktı. 

- Göreceksin, ben seni kurtara
cağım oğlum; dedi; fakat teliş et
miyeceksin, sabırlı olacaksın! 

Evde kalan komiserle polisler, Ad-

da Cuma günü seJa.mlrğa gelen Zap- tizma. Pakiı izm ve ipnotizma numa· Bu, daha doğrusu bir tiksinme idi. 
tiye Nazırına "Adnan Bey ismindeki raları. Birinci program bir muddet Yoksa, o güne gelene kadar nice ö

daha devam edecektir. çocuk,, için: ,JUie r görmüş, nice feci manzaralar-
- Verilen curnal HUnklira mı ve- • ~~o~~ Knı'!c!;~oadvay Melodi) ve la karşılaşmıştım. Lakin kamyon 

n'ldı·" Sı'ze mı'" E dolmıu leş taşımak ... · · • LHAMRA (Adalar Sarkısı) ve 
Diye sordu. (Sevda Gecesi). Yüzbaşmm yanından kamyonun 
Curnal Zaptiye Nazrrma verilmişti. • İPEK : (Klo-Klo) ve (Kaplan Ku:). başına döndüğüm zaman, içi dol-

Izzet Paşa: • TÜRK : (Kanun Kuvveti) ve (Dede). muştu bile. Geçtim, yerime oturdum, 

O 1 · w b t b kı • ÜSKÜDAR HALE : (Mariyetta). irerdeki ölülerin hep birden hırlama-- Y e ıse, çocugu ser es ıra - • SÜMER : (Kızıl Alev) çe (Kadınlar "' 
nız ! Göliı). lanna benzer bir gürültü ile kalk -

Dedi.Cuma akşamı Zaptiye Nazırı • ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su- tım. 
zan Banyoda), 

yatsı namazını.makamında kıldıktan • MtLLt : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö- Bilmem hiç çölde bulundunuz mu? 
sonra Adnanı "misafir olduğu,, de- tüm Kasırgası). İnsan ancak çölde, hele gece, sessiz-
likten çıkarttı; Adnan odaya girer- • KADIKÖY SÜREYYA: (Ask Bando· lik ve hareketsizliğin ne olduğunu 
ken, nazır, nnsırmdan rahatsızlan- ıu). anlıyabilir. Gökte donuk bir ay var-
mış, eğilerek kundurasını çıkarıyor- _0a_v_e_ıı_e_r._T_o_p_ı_a_n_tı_ıar_ dı. Fakat bu ayın çöl denizinde aksi 

du; masanın altından: o A. v E T olmayışı insan~ büyUk bir kasvet 
"Buyurunuz Adnan Bey! Sizi iki Üsküdar Askerlik Şubesinden': veriyordu. Makinemin gürültüsü ol-

gece misafir ettik; bilmem rahatsız Şubeye bağlı henuz sevkedilmemiş 316 - masa, ne yalan söyliyeyı·m, korka-
oldunuz mu?,, dedi. Ve Adnan karşı- 330 Deniz ı;mıfmdan olan 330 doğumlular 
sına oturduktan sonra, demin onun dahil) doğumlu erlerin 22 Mayıs 936 ıu- caktım. Bereket versin ona. Karan
odaya girişine, ayağa kalktı, tekrar nünde Subeye gelmeleri , e bedel verecek- hk bir gecede, kalpsiz bir Uvey ana
oturdu. lerio bu ıünde Subeye müracaatla bedelle· nm komşudan ödünç biraz kahve al

[Ar19t.Sı var) 

Hal binasına yeni bir 

pavyon ilave ediliyor 
Kerestecilerdeki muvakkat hal bi

nası bütlin meyve ve sebzeyi istiap 
edememektedir. Bilhassa perakende
cilerin mallan açıkta kalmakta, inti
zam bozulmaktadır. Bunu nazarı dik 
kate alan belediye eski meyvehoşun 

yerinde ahşap olarak ve sırf peraken
decilere mahsus olmak üzere yeni bir 
pavyon yaptırmaktadır. 

rini vermeleri ilin olunur. 
Az E R ı c E c E 5 1 mağa gönderdiği yavrucağın korku-

Eminönü Halkninden ı sunu şarkı söyliyerek yenmesi neyse 
25. 5. 936 pazartesi akıtamı saat 20,30 da motörün gürültüsü de, bana, o ak • 

Evimiz Cağaloilu merkez salonunda bir şam öyle geliyordu. Çölün insanı, 
(Azeri ıecesi) hazırlanmıştır. Azeri mu- bilhassa acemi bir insanı şaşırtan 
harrirlerden Mehmet Sadık (Azeri Türk hususiyetlerinden biri de, her taraf 
sairleri) hakkında önemli bir konfer:ıns ve- yeknasak olduğu için, nekadar iler
recek ve bu konferansı c;alıı ve oyunları lenirsc, ilerlensin, yerinde saydığı 
ile plaklar takip edecektir. Bütün yurd· 
daşlar bu toplantıya gClcbilirler. Davetiye hissini vermesidir. Ben, buna alışkın 
yoktur. olmakla beraber, o akşam, yolun bir 

Ha.-.tane Tt-lefonlan 

Cerrabpaıa baıtatıeıl 21693 
Gureba baıtaoesı Yeni bahçe 23017 
Haaekl lı::adaıJar butaoeal 24553 
ZeYtıep Klmil b11taneıi Oılı:OdAr 60179 
Kuduz haetaneıı Ca~ 221 42 
Beyotlu Zillı:Gr baataneıl 43341 

Kastamoni köylerinde gösteriler Gülhıne ba1tanesı GUlhaoe 20510 
Haydarpaşa Nümuoe butaoesl 6010? 
Etfal haetaneal Siısli 42426 

r''"' 
Bakırköy Akıl hutanest \6 60 
Sarlı: Demıryollan Sirked 23079 
Devlet Demiryollan Haydarpap 421 45 

ltfalytı Ttılefonlan 

lıtaobaJ lttaıynl 24222 
Kadıköy ltfaıyesl 60020 
Yeşilkoy Balı::ırlı:öy. BQyillı:dere. 
Üsküdar ltfaıytti 80625 
Beyoflu ltfaıyeel 44640 
Büvükadıı Hubeli Burcu Kmalı mm 

•akalan ıdn tel~foo santrıılmdald memara 
'='""'"" ,. • ..._~, ... ~t;"i' 

AKBA-
müesseselen 

Bütün kıtaplarınızı, Levazım 
dosyanızı, Ecnebı ve Türkçt 
iaanlarda gazete ve mecmu-ııı 

•ar1nızı e" •v• •erajtJ• J' ~~a.ıll' e olacakmış efendim? 
ı._'ll~tş? - (Bağırarak) Ne mi ola- Kastamonu, (Tan> - Pehlivan köyiinde büyük bir eğlence hazırlan
:"! ÇtJt. Cebinden (Meşveret) gaze- mıştır. Bütün köy çocuklarının iştirak ettiği bu toplantıda, milli piyes-

,,, ~ttı a~~erifi yakından tanımak ler oynanmış, birçok müsabaka ve oyunlar tertip edilmiştir. Yukarıki re-

Akba müesseselerinden 
tedar1k debıhrsını2 

türlü bitmediğini görüyor ve gittik
çe sinirleniyordum. Gaze bastım. 
Kamyonda sarsıntı arttı. Sinirlerim 
büsbütün bozuldu, tekrar gaze bas
tım. Ellerim direksiyona kenetlen -
miş, sanki bir kurs Bugatti'de imi
şim gibi vücudumu öne iğilmiş, iler
liyordum. Fenerleri yakmamıştım. 

Buna hacet yoklu. Ay, kafi derece
de ışık veriyordu. Böyle nekadar 
gittim bilmiyorum. Birdenbire omu
zuma bir el dokundu. O anda vücu
dumda bütün kan, açık kalmış ben
zin deposundan benzin çekilir gibi 
çekildi. Boynum tutuldu. Kaskatı 
kesildim. Bu kaskatı kesiliş ayağımı 
gaze bUsbUtUn bastırmış ve orada 
mıhlamıştı. Şimdi kamyon, çılgın bir 
hızla ilerliyordu. Ellerim direksiyo -
na kenetlenmişti. Yoldaki hendek -
lerden kaçamıyordum, Uzerlerinden 
müthiş bir hızla geçiyordum. Kam • 
yon sıçrıyordu. Bu ara ayni el omu
zuma bir daha ve daha şiddetli, ade
ta, "dursana, ne oluyorsun,. der gi
bi dürttü. Bu sefer, arhk ne olursa 
olsun diyerek döndtim ve kamyon
daki leşler arasından bir kolun sır
tıma doğru uzandığını gördüm. Bu 
kolun sahibi her halde ölmemişti ve 
benim yalnız olduğumu görerek bu 
harekete cesaret etmi ti. Fakat be· e"l.ll' görUrsUnJ sim .bu eğlentiden, J:>ir göriin§ü tesbit edi~or. 

--------~~=--..:........~==~~~~~~~--'~ 

nim silahlı olduğumu unutuyordu. 
Kamyonu durdurdum, belimdeki pa
rabcllomu çıkarak geri döndüm ve 
kolun sahibini aramağa lüzum bile 
görmeden kamyonun içine bütün şar 
jörümü boşalttım. 

Sait sustu. Elinin tersiyle alnında· 
ki teri silerken hep bir ağızdan ar • 
kadaşlar sordular: 

- Sonra? 
- Sonra.. gözlerimi açtığını za-

man ... 
Kadri derhal atılarak Saidin sözU· 

nü kesti: 
- Ust tarafını söyleme Sait, ben 

de bir hikaye anlatayım da o zaman 
söylersin .• 

Odada bir gUrültüdilr koptu, l:ıer
kes itiraz ediyor, korku, ve heyecan
la gerilmiş sinirlerin bundan ziyade 
tshammül edemiycceği, hikayenin 
muhakkak sonunun söylenmesini is
tiyorlardı. 

Sait gülüyor, Kadri: 
"- Söyleme, ben de anlatayım da 

öyle!., 

Diye bağrıyordu. Nihayet yeni bir 
maceranın merakı galebe çaldı, her
kes yerli yerine oturdu, Kadriyi din
lemeğe başladılar. 

(Sonu yann) 

Fikret ADIL 
s 

Arazi tahrir komisyonları 
Bir haziranda başlıyacak olan ara

zi tahriri için 33 komisyon kurulma
sı karalaşmışken, mali sebepler do .. 
layısile bu işin şimdilik on iki komis
yon marifetile idare edilmesi muvafık 
görülmüştür. Bu komisyonlardan ye
di tanesi lstanbul belediye hudutları: 
içinde beşi de vilayet hudutları dahi
linde çalışacaklardır. 

[iuL~ A CA M IZ 1 

SOLDAı~ SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Meşhur bir mezarlıfımızm a-
dı (11) 

2 - Necabet (6). 

3 - Bir içki (4). Amirin sözü (4)'. 
4 - Ahzü ita (9). 

5 - Bir hece (2). llbay (4). No
ta (2). 

6 - Beygir (2). Kalbur (4). Bir 
denizimiz (3). 

7 - Bir meyva (4). Damen (4)' 

8 - Himaye eden (4). Lfilıim (2) 

Nota (2). 

9 - lçki (5). Vücut (3). 

10 - Hakim (6). 
11 - Uzak nidası (2). Mahsul ( •>: 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 - Kefalonya (9). 
2 - Ela (3). Iare (4). 

3 - Fare (4). Zar (4). 

4- Eter (4). 
5 - La (2). Ar (2). 
6 - Artık (5). Alt (3). 

7 - Ni (2). Korfo (5). 

8 - Yazık (5). 
9 - Ara (3). Afacan (8). 

10 - Ar (2). Alo (3). An (3). 
11-Art (3). Anıt (4). 
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Hayat pahallhğı ile 

mücadele 

-.: 

23 • 5 - 936 

Yunan Kralı Korfo'da 
Krahn amcası Prens Andre 
çok yakında lstanbula CJeliyor 

--

Fenerbahçe-Besiktas FenlCindiya güreşçileri çok 

[Başı 1 incide] 
biri de hiç ,üphesiz sınat mamul&tm 
başı boş bir şekilde yüksek fiatlerle 
satılabllmesidir. Bu kanunla ham mad 
deyi bizden alıp bize mamul bir hal
de satanların istismarına nihayet ve· 
rilecektir. Kanunun lilzumunu takdir 
etme111ek elden gelmez. Yalnız bu ka· 
nunun tatbikı biraz zor ve faydası da 
mahdut gibidir. Kanunun kolayca 
tatbikini temin etmek lazımdır ... dedi. 

Atina, 22. (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor : Adaların yıl dönümü mü
nasebetiyle adalılar tarafından Kra
la yapılan hüsnü kabul, kralların se
yahatı tarihinde görUlmemig derece
de parlak olmuştur. Dün Korf oya 
onbin\erce köylü gelmiştir. Klisede 
yapılan bir ayinden sonra şarbaylıkta 
bir resmi kabul yapılmış ve bundan 
sonra da mektepler, esnaf cemiyetle· 
ri ve garnizon kıtaatı resmi geçit 
yapmışlardır. Genç kızlar peri danı
ları ve lise talebesi de piros dansla
riyle nihayet bulan atletizm oyunları 
yapmışlar ve Kral tarafından çok 
alkrşlamı.,lardır. Akşam Uzeri şe • 
hir donanmış ve hava fişekleri &· 

tılmıştır. Bütün bu tezahUrat esna
sında Kral halk tarafından hararetle 

alkışle.nmı§tır. . 
Sitrede de yıl dönUmU parlak bır 

surette tesit edilmiştir. 

Galatasaray · Güneş kuvvetli şekilde geliyor Kral Korfu'dan sonra Lökode'~·e 
ve Kefalonyaya. ve belki Zantaya dıı. 
gidecektir. 

Muhtellt takımlar yarın 
Taksimde karıılaııyor 
Yarın Taksim stadında, çoktanbe

ri görmediğimiz gUzellikte ve ehem
miyette bir maç göreceğiz. 

Bu maç, Istanbulun dört bUyUk 
klübU arasında, bUtUn ihtillfları or
tadan kaldırmak Uzere kurulan son 
dostluğun ilk samimi tezahUrUdUr. 

Bu maçın ehemmiyetli tarafları, 
pek çoktur. Bunları gösterebilmeğ! 
bir kere tecrUbe edelim: 

ı - Geçen senelerin spor vakala· 
rını takip edenler bilirler ki, Fencr
bahçe - Güneş dostluğu ile Galatasa 
ray - Beşiktaş beraberliği. Istanbul 
spor hayatı içinde, biribirine aykırı 
iki hat halinde uzayıp gidiyordu. O 

1 
zamanlar, bunun bövle olmasında, 

belki bir zaruret vardı. ÇUnkU fikir 
1 ve kanaat aykırıhklan yilzUnden bir I 

kulUpten ayrılarak dışarıdaki arka
daşlarilc başka bir bünyede yeni bir ı· 
kulüp kuranların, eski kulUbU yık
mak gavesile çalıştıkları vehmolunu- ' 
yordu. Bu vehmin harareti içinde ya 
nanlar, ortalığı ıararak gittikçe ko
yulaşan ve koyulaştıkça karfıların· 
dakilcrden ziyade kendilerine nefes 
darlığı veren bir düşmanlık havası 
yarattılar. 

Yeni kurulan kultibiln yJkıcı değil 
fakat kurucu gayesini ilk ve belki de 
tek olarak Fenerbahçe takdir etti. 
Ona hemen ve en mUşkUl zamanlar· 
da dostluk elini uzattı. Eski kulUp. 
Fenerbahçcnin bu el uzatışım kendi 
ıine doğrulmuş bir düşmanlık eayd1 
\'e o da • tıpkı siyasette olduğu gibi • 
kendisine bir müttefik aradı, Beşik
taşı buldu. Bu suretle boş ve mana
sız vehimlerin doğurduğu iki hnt. 
arada bir keskin zikzaklarla biribiri
ne çarparak ve biriblrlnl azçok zede 
liverek, ayn ayrı istikametlerde yol 
aldılar. 

Aradan ıeneler geçti ve nihayet 
bugUn, çok UkUr anlaşıldı ki, dttada 
ne yıkmak isteyenler ve ne d ~kı
labilecekler vardır. Ayn ayn yollar 
tutulmuş olmasına karşılık, bu yol
lan, umumun menfaatine ve terak
kisine yarayacak şekilde muvazi bir 
hale getirmek en uygun ve en akıl
lıca harekettir. 

Işte yarınki maçın ilk ehemmiyet
li tarafı, bu akıllıca hareketin ilk sa
mimi teznhürü olmasındadır. 

2 - Geçen seneler içinde birçok 
fırsatlar bize, Fenerbahçe ve Güne~ 
fntbolcülerini vanvana ve muhtelit 
halinde gösterdi. Galiba bir defa da 
Beşiktaş • Güneş ve Fenerbahçe • 
Galatasaray muhtelitini karı;n karl(lı 
ya gördük. Fakat ne bir daha Fener
bahçe - Galatasa.ary muhtelitlnl ve 
ne de hiç bir defa Galatasaray - GU
necı muhtelitini seyretmedik. 

lşte yarınki maçın ikinci ehem
miyetli tarafı, ilk defa bir Galatasa· 
ray • Güneş muhtelitlni ortaya koy
ması. aynca her kulUbUn yalnız ve 
va diğer herhangi blrlsile mU~takbel 
kombinezonlar yapabileceğini göster 
mesldlr. 

3 - Berlin ollmplvatlnnna gidil· 
meğe karar verilmiştir; Bu karara, 
futbol takımnnız da dahildir. Futbol 
Federa~yonu reisi şehrimizdedir. Ve 
pek yakında, Berline gidecek fut
bolcülerin seçilme!ile. çalıştrrılmasi
le, kampa sokulmasile meşgul ol • 
ma~a başlayacaktır. 

Yarmki maç. İstanbul birinci tiki
nin başında gelen d~rt bUyUk kulil· 
biln. tam da olmasa, en 1vl futbolcU 
terinden teşkil edilmiş iki kuvvetli 
muhtelitle. Futbol federasyonu rel· 
ısine, seçmeler için bir fikredinmelc 
fırsatını verecektr. 

Işte yarınki maçın üçUncU ehem· 
miyetll tarafı, olimpiyat hazırlıkları
na bir başlangıç sayılabilecek mahl· 
yette olmasıdır. 

* !ki taraf muhtelitlerini, hemen he 
men teşkil etmi., gibidir. Bu muhte· 
!itler, cidden biribirine uygun ve 
hangi tarafın daha kuvvetli olduğu 
kolayca kestirilemlyccek kadar biri· 
birine denktir. 

Muhtelitlerin nasıl yapıldıklarını 
bazı oyuncuların son dakikada de • 
ğiştirilmesi ihtimallerini ihtiyatla 
kaydederek, aşağıya yaztyoruz: 

Fcnerbahçe • Beşiktaş muhteliti 

Mehmet Ali 
HUsnU Yaşar 

M. Reşat Ali Rıza Faruk 
Fikret. Şeref, Esat; Naci, Niyazi 

Takım hareketini biraz geciktirdiği ı~ın 

tarihleri tamamen değiştirlidi karşılaşma 

Sadettin, (İstanbul) - Layihada
ki hUkmUn müphem olduğunu söy
llyerek tesbit edilecek satış fiyatın
dan az fiyatla satanların ceza görüp 
görmiyeceğinl sordu. Adliye Encü • 
meni namına mazbata muharriri Sa 
lah Yargı cevap verdi. Toptan satış 

Yunan sularında bir devir seyahıı· 
ti yapmakta olan Kralın amucaSl 
Prenı Andre Halandriye uğramış ve 
halk tarafından hararetli surette k1!f 
§Ilanmı15tır. 

Serbest gUre~te 935 936 Finlandiya 

şampiyonu ve greko romen ikincisi 
Lan ne 

Olimpiyat mUsabakaları arif esin
de krırşılaşmalar yapmak Uzere de.· 
vet edilen Fenlandiya güreşçilerinin, 
ayın 28 inde lfChrimize gelecekleri 
anlaşılmıştır. AyJn 24 ünde İstanbul 
da bulunması l!zımgelen ~reşçiler, 
dün gelen bir telgra!n nazaran, yol 
hazırlığını bitiremedikleri için hare· 
ketlerini tehir etm~lerdir. 

Bu vaziyet karşısında karşılaşma 
tarihlerinde mühim değişiklik yapıl· 
mış, Taksim stadında yapılacak mü
sabakaların tarihleri 30 . 31 Mayıs 
ve 2 - 6 Haziran olarak tesbit edil· 
miştir. Haziranın 2 sindeki karşılaş
mrgece, diğerleri gUndUz yapılacak 
tır1 Fenlandiya gtireş federasyonun
dan gelen bir tezkereye göre, Fen
landiyalı güreşçiler çok kuvvetli bir 
takım halinde yola çıkmlljllardır. Ve 
Fenlandiya güreşinin bütün dünya
ya yayılan şöhretile mütenasip bir gi.ı 
reş tekniği göstereceklerdir. Sekiz 
kişiden mUrekkep olan bu ekipin, 
şimdiye kadar hiç bir spor kafilesin
de görUlmeml9 bir ı;ekilde, idarecisi 
de, hakemi de, güreşçiei de içinde 
bulunduğu ayrıca bildirilmektedir. 

Gelecek takım ~u güreşçilerden 
mürekkeptir: 

56 kilo: Pertunen. 29 yaşında. 930 
931-933 FinlA.ndiya şampiyonu 935 • 
936 ikincisi. Avrupa. şampiyonasına 
iştirak etmiş ve mUteaddlt defalar 
beynelmilel olmuştur. 

61 kilo: Lanne. 27 yaşında. 935 • 
936 serbest güreş Finlandiya. şampi
yonu. Grekorumen ikincisi. 

66 kilo: Ranta 26 ya§mda. 933-935 
serbest ve grekorumen Flnl~ndiya 
şampiyonu, 934-936 serbest gUre3 
ikincisi. 

72 kllo: Kokko. 26 yaşında.. 11 ma
yısta yapılan olimpiyat seçmelerin • 
de fevkalA.de muvaffakıyet gösteren 
acı bir kuvvet sahibi. 

'79 kilo: Vecksten. 2:S yaşında. 934-
93~ aerbest gUreş Finllndlya şampi
yonu, 933 Grekorumen FinlA.ndlya 
şampiyonu, 934-93:5 grekoromen ikin 
elsi. 

89 kilo: Korhonen, 30 yaşında. 936 
grekorumen Fin!Andlya ikincisi. 

Olimpiyat seçmelerinde serbest gU
reşte parlak dereceler almıştır. 
Ağır ılklct: Jlrvinen, 27 yaında. 

936 ıerbest gUre9 Finllndiya .,ampi-

Galatasaray • Güncf muhtelitl 
Safa 

Salim Faruk 
lbrahtm Rıza Kadri 

Rebil, HAşim, Gündüz, Sallhaddin, 
Necdet 

Bu iki takım arasında ufak bir 
mukayese. aralarında pek bariz bir 
kuvvet farkı bulunmadığını kolayca 
gösterecektir. 

Kaleciler: Mehmet Ali lle Safıı 
son günlerin muvaffakıyetli ve form 
tarının vUksek noktasında bulunan 
kalecileridir. Bazı hallerde, Safanm. 
Mehmet Aliye hafif bir tlstUnlUği1 de 
vardır. 

Müdafiler: HUsnU - Yaşar hatti, 
Faruk - Salim hattına göre, daha 
kuvvetli sayılabilir. Faruk • Salim 
hattından daha iyisi Faruk • Reşat 
olabilirdi. Fakat Reşadın sakat bu· 
lunması buna lmkfı.n vermemiştir. 

1 

fiyatları tesbit edildikten sonra da
h~ az fiyatla satmak suretile diğer
lerinin zarara ıokulamması dUşilnUl 
müstUr. Bunun için teabit edilen fi-

Eski muharipler önünde birkaç 
söz ıöyliyen Prens, 14 sene menfa· 
dan sonra kendisini eski askerlerinin 
arasında görmekten mUtevellit se
vincini bildirmiştir. 

Prens pazar gUnU seyahatına de
vamla Istanbula. hareket edecektir. yattan daha az veya daha çok fiyat

la satı., yapanlar hakkında bu mad
de hUkmU tatbik edilecektir. 

HUanü Kitpçı (Muğla) - Kanun
dan kast, halkın istismar edilmeme-

Yeni kom binalarımız 
sidir. Bir fabrika ucuza mal eder ve s b k A h • 
UCU%& satabilir. Bunu cezalandırmak u••mer an umumı eyetı 
suretile menedersek mUesscselerlml· 
zin inkişafına imkln vermemiş olu- d 
ru~~ı:~~.rgı (Kocaeli) -Bumad· Ankara a toplanıyor 
de ile memlekette maliyet fiyatını u 

1934 • 1985 Fenlandiya serbest 

KÜreş f&mpiyonu 
Vacksten 

veya çoğa mal etmek meselesi göze- Ankara, 22 (Tan) - Yarm sabah recek olan sellUloz fabrikasmm teli' 
tilmiyor ... cevabını verdi. Ekonomi topla.nacak Sümerbank umumi heye- nik etütleri hazırlanmaktadır. Fat>rl• 
Bakanı Celil Bayar llyiha hakkında tinde okunacak olan 193:5 iş ve he - kanm bir sene zarfında in§aama bat 
uzun ve kıymetli izahat verdi. sap yılma ait bankanın idare meclisi lana.caktrr. 

Bu izahattan sonra Sadettin (Is- raporunda bankanın umum faaliyeti •• 
tanbul) tekrar ıöz alarak "ihracat hakkında dikkate değer malfunat ve Sumer Bankın ge~en 
mallarımız hakkında maddede bir ka izahat vardır. ıenekl lc8r miktarı 
yrt yoktur. Bu mallanmızm da teı- Bu rapora göre, banka, devletçe Sümerbank, yeni tesisler dola.yısO• 
bit edilen maliyet fiyatına tiı.bi tu- kendisi?e verilmiş olan mllıt ekono • teşkili.tının tevsille mUtenuiben te' 

Y
onu, 936 grekorumen Filandiya ikin tulması doğru dc~ildir ... dedi. ve ih· konomıde hakiki bir kalkınma. unıu zayüt eden umum! masraflarına r1I 

Ord racat satışlarının bu hükümleri muh ru olmak rolUnU bu vazifenin iatll - men 1935 yılı hesap devresi zarfınd& 
cisi. Ayni zamanda 93o senesi u tevi olması kin maddenin encümene zam ettiği hassasiyet ve itina ile te- bir milyon 118 bin küsur liralık ıntl 
boks şampiyonu. iAdesini teklif etti. Kabul olundu. 1 ta ihi d 'tib ıl k ' Kafile reisi olarak gelen Leino 45 şekkU r n en 1 aren yap ma. bir kar temin etmietir. Banka. tar& 

HüsnU Kitanrı da 2 inci maddenin ta devam etmı'•tı'r f d · l til kt 1 f b "k l _.d yaşında olmasına rağmen Amerikada ,,.. Y • m an ış e me e o an a rı a &1" 
mUteaddit muvaffakıyetler kazanmış "tesbit edilmiş olan toptan satış fiyat Ayni raporda milli ekonominin u • 1935 yılı faaliyeti memnuniyete ~· 
ve olimpiyat şampiyonu olmuş Fin . !arından fazlaya satan ... ifeklinde ta.- y~ndırdığı harek.~tler. hakkm~a ıu yan görülmüştür. l 

dilini istedi. 13u teklif te muvafık gö mütaleaya tesaduf edilmektedır· F b 'kal t t 1 l"ı.ıt tlndiyanın en teknik serbest güreşçi- · a rı arın. umum sa ış an !1" 
si ayni zamanda beynelmilel birinci riilerek llyiha encUmene iade olun· "- Kurulan her fabrikanın milli te olduğu gibi l935 te de artmııttt' 
sınıf güreş hakemidir. Finlandiya • du. ekonominin doğrudan doğruya veya devam etmlştir. 
Türkiye güreş müsabakaları TUrk • ---------=------ bilvasıta alakadar bütUn branşların- Artışın sürati 1934 tek.I gibi ~iÖ' 
spor kurumu genel merkezi olimpiyat mukabil kale için çok tehlikeli fut· da uyandırdığı hareketler ve bu ha- detli olmamıı;trr. Umumi satışltlıi 
komitesi tarafından organize edile .• bolcülerdir. Hele iki sol açık: Fikret- reketlerin memleket mlkyasmdald u- bal}lıca fabrikalarm umumi satıştıı.t1 
cektir. le Rebii futbolUn bUtün inceliklerini mumi heyeti muazzam bir kuruluş 1934 te bir yıl öncesine kıyaı;eı 

Müsabakalar dolayısile 0 gilnler • bilen iki klas oyuncusudurlar. Gün- manzaruı vermektedir. yüzde 42,93 arttı~ halde 1935 te ıı.Jl' 
de Taksim stadının boş bırakılması düzün hafif ağırlrğını, Esadın drib • Yeni tesislerin hacmi ve vUs'ati ile cak yj!zde 12,86 tezayiJ.t etmiştir. 
velik maçları yapılmaması, ayrıca bu linglerle vakit geçirmesi telafi ede- ~mütenasip olarak inşaat endilstrtsi -
temastan başka herhangi bir ecnebi bilir. tki sol iç Şerefle Hişimin ara- nin ı;imdiye kadar görUlmemiş bir Lortlar Kamarasındd 
karşılaş.ması teşebbUsUnde bulunul • smdaki en bariz fark Haşimin daha mikyasa varan faaliyeti nakliyat ve 
maması genel merkez tarafından ts- canlı ve daha genç olmasıdır. Bu iki ticaret hareketleri, 9ehirler ve köy -
tanbul ajanlığına bildirilmiştir. oyuncunun en büyük bahtiyarlıkları terle şehirler arasındaki dişçi hare-

Federasyon Finlandiyalılarla ya - da Fikret ve Rebii gibi iki usta ya- ketleri, vatandaşların çalışma ve ka
pılacak 4 müsabakada milli takım nında oynamalarıdır. tki tıağ iç Sala zanması, istihlak maddeleri ve ham 
kadrosuna ayrılan güreşçilerimizin haddinle Naciyi mükayese edersek maddeleri iıtihsali.tı mütezayit bir 
hepsine karşılaşmak imklnmı vere • terazinin biraz Sali.haddinın tarafına geniifleme halindedir. 
rek milli takım hakkında bir kanaat bastığını görürüz. Nacinin biraz da· Birinci endüstri plA.nı tamamile 
edinecektir. ba ailratli ve daha ~tılgan oh~asına tahakkuk ettiği zaman, memleketin 

mukabil, Sallhaddinın sıkı ve ısabet- is hacmine ve refahına ilave edece
lstanbul muhteliti kat'i 

olarak tesbit edildi 
7 haziranda şehrimizde olimpiyat 

seçmeleri mahiyetinde Ankara, Izmir 
ve bir ecnebi takımı arasında yapıla
cak olan temaslar için İstanbul muh
telitinin kadrosu tesbit edilerek futbol 
federt\llyonuna. bilidirilmiştir. 

Seçilen oyuncuları sırasile yazıyo
ruz. 

Kaleci: Necdet, Mehmet Ali, Safa. 
Müdafi: Ya.,ar, Faruk, Lfıtfi, Hils

nU, 
Haf: Cevat, M. Reşat, Esat, Rıza. 

Faruk, Mehmet (Beykoz) Şükrü (E· 
yüp) 

MUhaclm: Niyazi, Necdet, Hakkı, 
Şeref. Fikret, Sallhaddin, Muhteşem, 
Ali Rıza, Nazım, Eşref, Naci, Melih. 

li şiltleri ona bu faikiyeti temin et- ği pay çok büyük olacaktır.,, 
mektedir. • 

GörUIUyor ki oyuncular arasında- Demir kombınası 
ki lehte veya aleyhteki ferdi hafif Raporda milli endUstriye kuvvetli 
faikiyetler dı,ında, iki takımın umu- bir mesned olacak ve Safranboluda, 
mi heyeti arasında pek bariz bir kuv Karablikte kurulması kararl~mı., 
vet farkı yoktur. lşte iki takımın bu bulunan demir ve çelik kombinaları 
biribirine yakınlığıdır ki, belki de hakkında şu malftmat verilmektedir: 
varmki maçın dördüncü ehemmiyet- "- Banka, alman direktifler dal -
İl noktasını ve en heyecanlı tarafını resinde hemen faaliyete geçerek işin 
teşkil edecektir. istilzam ettiği ehemmiyetli etütlere 

* başlamış bulunmaktadır. Tesis mahal 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre il olarak intihap edilmiş olan sahalar 

bu güzel ve samimi futbol maçın· da lbnngelen bUtün tetkikler neti -
dan sonra, dört klüb.in futbolcüleri- celendirilmiş ve demir ve çelik fab
le idarecilerine Güneş klUbü tarafın- rikalarmm kurulmasına alA.kalanan 
dan bir çay ziyafeti verileceği gibi, muhtelif bUyUk mUesseseler teklifle
maça 1,tirak edecek bUtUn futbolcU rını hazırlamışlardır. Bankamız, 
ler de GUne., klUbUnde soyunacak· carl Bene zarfında bu hususta da ka.
lardır. · rarını vermiş bulunacaktır. Banka • 

Bu da dostluğu ve samimiyeti mu mız, kendisine tevdi edilmio olan bu 
hürleyen mUhim noktadır. mesuliyetli teşebbüsün başarılması 1-* çin lUzuınlu teknik ve rasyonal bU -

Fransız sulh planı 

tenkit edildi 
Londra, 22 (A.A.)' - tftçi Partlsfft' 

A9 ·~ den Lord Arnould, Lord DavieS ti· 
Fransız sulh pllnıru İngiliz m.Ule 
nin bUyU.k bir ekseriyetinin uzla.şııı' . ~~ istıyen nokta! nazanna taıııa. 

11 
muhalif olduğunu söylemiş ve b~, 
tiddetli surette tenkit etmiştir. tngil 
terenin, Fransanm şarki Avrup~1!~ 
ki ittifakları için harbetmiyeces;;~ 
fakat yalnız hiç te muhtemel ol ., 
yan bir tecavüz takdirinde Fran~ 
yardım eyliyebileceğini tasrih e 
tir. r6 

HUkftmet namma söz alan J..ıO le' 
Stanhope bu hususta bir şey slS~~, 
mek için mtlstakbel Fransız hUk<l dJ!• 
tinin beyanatını beklemek IA.zııt\ tlt': 
dedikten sonra f Unları söyleıniŞ 0~ 
Habeştstanm yıkılması pek tr. 

kimse için bir sUrpriz teşkil etın{Ş , 
Fakat Ha.bef meselesi daha. tııji , 
men bltmif değildir. HUk(lmet. ıJııf 
manya ile Framıa arumda. blr u dıf" 
ma zemini bulmağa c;alışmaktll ae ' 
Lord Daviea'ln teklifinl kabul e 

Lik maçları dolayısile forvette o
lan bu oyuncuların ayrı, ayrı birer 
kıymet olduğunu dUoUnen heyet seç 
tiği kimselerin 16 olması icap eden 
kadroda.n ful& olduğu cihetle ara
larında son bir tasfiye yapmaktan 
ziyade yapılacak 3 temasta ayn, ay
rı takım çıkararak hepsinin oynama
sını temin etmek fikrindedir. 

Bu maçın, en sona 1akladığım tUn tedbirleri tasarlamış bulunmakta 
bence ehemmiyetli bir tarafı da, ay· dır. Ancak, milli ekonomiye bünye
l&rdan beri bu hallerden bezgin ve vi bir olgunluk vermek, mtlll en- mez...:··~· ------------
kUskUn olan kalemimin hayırlı bir dUstrlyi takviye etmek ve nihayet B it k d • • d 
vesile ile dile gelmesidir. Türkiyede demir ve çelik istihsalltt· a 1 8ftlllft 8 

Bununla. beraber dört mUdafiin en 
seri ve tehlikeli vaziyetleri en çabuk 
göreni olması dolayı!ile Faruğun 
mevcudiyeti ve bu hattın önünde Uç 
iyi muavin bulunması, Galatasaray
Güneş müdafaasını ka~ı taraf mü
dafaasına tekabül edebilecek bir ha
le getirmiştir. 

Muavinler: Fenerbahçe - Beşik· 
taş muhtelitinde iki yan muavin çok 
iyidirler. Orta muavin biraz hafif 
kalmaktadır. Buna mukabil Galata· 
sRray • GUne~ muhtetittnln merke1 
muavini karşJ tarafın merkez muavi 
ninden daha üstUn olduğu gibi, yan 
haflar da karşıdaki arkadaşlarından 
aşağı kalmamaktadırlar.Bu itibarla 
Galatasray-Gilneş muhtelitlnin en 
kuvvetli trafı muavin hattıdır der • 
sek mübalağa etmemiş oluruz. 

Muhacfmler: Her tki muhtelitin 
dört ac;ık muhaclmi, eeri ve inişleri 

Sa<lun SAVCI nı yapmak gibi bir vazife ile kurula
cak olan bu fabrikaların bazı imtiyaz 

Tebllğler 
BlSlKLET YARlŞLARI 

ı - 19315 aeneai Biılklet 7arııları aıılı· 
dı yazılı ıUnlerde 71pılacakur. 

2 - Yarqlara tam ıaat aeldz buçukta 
baılanacaktır. Biılkletcllerin ıaat 8,15 de 
yarıı 7erinde bulunmaları ıerektir. 

24 Mayıa Pazar: Birinci ımıf: Mecidl70-
köy, 1ıtinye, Bentler, İatlnye, Mecidiye· 
köy, Hacıoıman, Mecidiyeköy. 74 Kilomet· 
re. 1kinti ınuf: Mecidiyeköy, İltinye, Ta
rıbyı, Hacıoıman, MecidiyekCS7, 30 kilo· 
metre. 

31 Mayıs Panr: Birinci ıuuf: Mecidlye
ldSy, lıtinye, Bentler, Hacı Oıman, Meci
diye. İki defa. 112 kilometre. İkinci ımıf : 
Mecid yeköy, 1ıtlnye. Kefelllröy, Hacı, Oı· 
man, Mecidiyeköy. 35 kilometre. 

7 Hızirın pasarı Birinci ımıf: Mecidiye 
köy, htlnye, Bentler, hin{ıe, Mecidiyeköy, 
İki tdefa, 104 kilometre. kinci ımıf: Me
cidiyeköy, İıtlnye, Bentler, htlnye, Meci
diyeköy. 52 kilometre. 

21 Haziran pazar : Birinci ve ikinci ımıf: 
24 Mayıs ıilnkü ayni yolda. 

5 Temmuz pazar : Birinci ve ikinci ımıf: 
7 Haıiran ıünkü ayni yolda. 

26 Temmuz pazar: Birinci ve ikinci sı
nıf: 31 Mayıs ıünkü ayni yolda. 

!ardan, istifade etmelerinin temini za 
ruridir.11 

Kimya ve sera mik 
endüstrisi 

Birinci endUıtri pllnmm diğer fa
sılları hakkında da raporda malQmat 
verilmekte ve kimya endUstrtai etra
fındaki hazırlıkların ilerlediği ve mev 
zuun içinde bulunduğumuz sene zar • 
fında bankayı ehemmiyetle me.tgul e
decek bir mahiyet alacağı tebarüz 
ettlrtlmektedir. 

Seramik endllstrtsf tı:ln 16.zımg,.len 
iptidai maddeler Uzerindekl tetkikler 
henüz neticelenmemiş olduğundan bu 
teşebbUs zarurl bir teehhUre uğramış 
tır. 
Kurulması kararlaşan çimento fab 

rikasınm bütün ihzart etUtlert bitmie. 
teknik projelerin hazırlanma&m& baş 
tanmı,tır. !zmit klğrt ve karton fab
rlkaıınm yan m&mul maddesini ve-

Alman manevrası 
~· 

Berlin, 22 (Tan)- Alman. do;;ıı. 
maaı bi:ı kaç gün sonra, Bo.ltik cıı.~· 
zinde mühim manevralar yaptı \il\' 

Y • . k •. 1 . ••e n1 
tır. enı tıp ruvazor erın • ,.(6' 
riplerin iştirak edeceği bu manc ıcC" 
da, en son sistem deniz siUi.hlarl 
rübe edllece~tir. 

Graf Zeplln balonunu~ 
Amerika seyahati (f 

Freidrichrhafen, 22 <A.A.) ('rô 
nubt Amerlkaya yaptığı Uç sc ~c' 
sonra Graf Zeplin balonu, bern 11 ıı~ 
de birçok yolcu olduıhı halde. fı' .. tıf~ 

. b S<> , forttan buraya gelmış ve u ~ 
saat 9 da yere tnmı,ur. Graf r;\ (! 
9 hazirana kadar burada kaıacıı ııt 
teknik bir kontroln tabi tutulıı~ ı~ 
Bu esnada balon tayf ası da bir ı6ej 
tirahat etmlt olacaktır. OnUmU ~ı) 
cenubt Amerika seferini, 25 rnB) 
Hindenburg balonu yapacaktır· 
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Hastalık ölüm ve pislik getiren 
Fareleri öldürünüz 

I "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü 1 
1 .......... ~-------------..--:PO: 1 

"Tan" a 11 Si9ortah Abone"~ 
: kaydedilecek karilerimizi 1,000; 

FAR 
- 1 

liraya si9orta ettiriyoruz j 
Tafsillt: Galata P.K. l.2M Hormobin _ 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigortai 

ı şirketi olan (Anadolu) temin etmektediri 

SSS6 i 
latanbul ikinci iflas Memurluğun-

dan : Müflis Mehmed Kadriye aid ve 

gUmrUkte mevcut 40 fıçı Çingonun 1 
açık arttırma suretile satılacağından 
isteyenlerin 2€).5-936 salı günü saat 1 
onda dairede hazır bulunmaları ilan i 
olunur. (23182) :: 

1 

1 

1 

1 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

Fareler kokmaz. 

ŞARK DEM1RYOLLARI! 
iLAN 1 

(Tan) ın büyük içti· 
mal yardım teıebbüsü· 
nü teıkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 
TA ETIIRMEKJ fikri· 
mlz, teıebbüsün ciddi· 
yet ve ehemmiyetine 
uygun bir intizamla A· 
DIM ADIM TATBiK E· 
DILMEKTEDIR. 

1 

1 

1 

sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. 25 Mayıs pazartesi gününden iti
baren 41 No. lı tren Zeytinburnunda 
30 saniye duracaktır. 

1 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı birekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek fare
lerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kunıstur. Hasan deposu : 

lSTANBUL, BEYOüLU, ANKARA. lstanbul, 21 Mayıs 1936 
DffiEKTORLUK 

1 tik adım, gazetemi· 
ze CSIGORTALI ABO· Sigortası 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

ETi BANK 
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 
O-Planlar 

Talipler bu evrakı beş lira mukabilinde Anka
ra' da Eti Bank Genel Direktörlüğünde Sekreter
likten ve Ergani Madende Eti Bank Guleman Bü
rosu Direktörlüğünden alabilirler. 

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 35.- 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) 

~ultan Ahmet Uçilncil Sulh Hukuk 
ltat hkenıesinden : Hirlsto Sari ve Ev
~ \re Maliye Hazinesi ve Elisavet 
; Renıaıettin ve Mihal veresenin şa
'1~n \re müştereken mutasarrıf ol
leai lan latanbulda Ahi Çelebi mahal-
2 nde Limoncular caddesinde eski 
~e"e Yeni 4 numaralı üstünde iki oda 
be. bir heli. ve bir taraçayi havi bir 
~lgir dükklnın izalei şuyuu 

. lt!Uıa nda funıhtu tekarrur ederek 
tı Yedeye vaz olunmuştur. Kıyme-

' ~Uhaınenesi (3800) Uç bin sekiz 
ao.s_liradır. Birinci açık arttırması 

, ~t 936 tarihine müsadif salı günü 
lttıın on dörtten on altıya kadar icra 
aı,ı11 •caktır. Kıymeti muhammenesi
di?'d ~e yet.mi§ beşini bulduğu tak 
~t 0 gUn ihalei katiyesi yapıla
ııı.l'tt ır. Bulmadığı takdirde en son 
~~ 1tanın teahhUdU baki kalmak Ü· 
~~kon beş gün müddetle temdit edi· 

, l~7•9 ikinci açık arttırması 
~ . 36 tarihine mUsadif çarşam· 
~U saat on dörtten on altıya 

' tlt ih icra olacak ve en çok arttıra
, ~ ale edilecektir. lpotek sahibi 
~ ;klıl.ar ile diğer alakadarların iş 
~ h~Yri menkul üzerindeki hakları-
a~ .8U11f ile faiz ve masarife dair 
~ l'i 1dd.ialarını evrakı müsbiteleri 
~dı rtnı gUn içinde bildirmeleri la
"cıuer. ~ksl halde haklan tapu 
~lin~ ıle sabit olmadıkça satış be
~la. Paylaşmasından hariç kala
~t'la~ır. Müterakim vergiler hisse· 
aı,llııu ve delllliye ve vakıflar ka
\t"iı ~ciblnce verilmesi llzımgelen 
~t'atı eli ve ihale pulu ve tapu 
..... ~ arı ınUşteriye aittir. Art-
' ıu~rtnamesi işbu ilan tarihin· 
~ ~lik aren mahkeme divanhanesi
a...~etı kılınmıştır. Talip olanların 
"'Q~lt ~uharnmenesinin yüzde yedi 

nısbetinde pey akçesini hami-

8730 

BEYOCLU BEŞiNCi 
NOTERLICINE 

Beyoğlu beşinci Noterliğinden mu
saddak 19 Mayıs 1936 tarih ve 
7845 - 1119 numaralı mukavelename 
ile fesh edilen (Mihritat Baronyan 
ve Kirkor Serkisyan ve Karabet 
Dilan) şirketinde ve Pangaltıda Ha· 
laskargazi caddesinde 114 numaralı 

(Halk eczanesi) nde malik olduğum 
on iki hisse itibariyle üg hisseme i· 
sabet eden sermaye ve temettü ta
mamen alarak mezkur şirket ve ec
zanedeki bütün kanuni haklarımız 
eski şeriklerim Karabet Dilan ve 
Kirkor Serkis yan'a devrUterk etmiş 
olduğumu ve mezkur eczanede hiç 
bir hak ve alakam kalmamış oldu
ğunun usulen ilanını dilerim. 

Şişlide Büyükdere caddesinde 315 
numaralı Istanbulyan apartmanın 
No. 6 dairesinde mukim : 
Nikot oğlu .MlHRITAT BARONYAN 

!stanbul Altıncı Icra Memurlu· 
~nda? : Mahcuz olup paraya çevi
rılmesıne karar verilen mor kadif<> 
yüzlü ve görgen ağacından bir kana~ 
pe ve iki koltuk 27-5-936 çarşamba 
günU saat 12 den 13 e kadar Büyük 
ça~ıda Yorgancılarda Ağa hanı cad
desınde 36 No. lu dükkanında satıla
cağından almak isteyenler tayin olu
nan gUn ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaatlan i
lan olunur. (23179) 

len yevnı ve saat mezkftrede Eminö
nünde Gülbenkiyan hanında Sultan 
Ahmet üçüncü Sulh Hukuk Mahke
mesi baş kitabetine 936/ 8 numara 
ile müracaatları ilan olunur. (23177) 

-1 NE> yazılacak olan o· 1 
----- kuyucularımızın ılcıor· 

!liiiii•••~ı---~~::-ı 1 ta edilmesiyle atılmıı 1 

a~ızı yıkamak artık bir kOlfet dealldlr. 
zira gayri kablll kıyu olan PERLO
DENT diş macunu bu kOlfetl ortadan 
kaldırmı,dır. 

PERLOOENT çok zevkli oldu~u glbf, 
soıuaunuzu da 11rınleUr. 

-·--'t'~~~ ?~~,,.~~~. 
ıu.. «fA """'i~ "'- ~, ... ~ ,t.«- -.;J..:..,,otiJI. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

bulunmaktadır. 1 

1 

1 

I ikinci adım CSl9or• 
1 talr perakende ıatıı) 
- olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında baıhya· 

1 
cağız. 

1 
(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 

1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
n 5 X 360""'" 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo-

1 neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- 1 
1 a:.1e edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 1 

ayn kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 
1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 1 

yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 
I nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- 1 

hane karsısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU _ 
1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir • • 1 

1 ---~~~~~~~~~~~~~~~~· 11 " TAN " gazetesinin 1000 liralık ıigorta 1 
=~_ ı abone kuponu 

No. • • • Tarih: 23/ 5/1936 
= 1 

1 

1 

1 

1 

1 
=· 1 

1 

1 

1 

1 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl " f--~~~~~~~~~~~~~~~~-ııı 

let ve gUcil 1 

1 

Adresi 

Hepsine 120 lira değer konulan Üsküdarda Validei atik camii avlusun· 1 
daki keresteler satılmak üzere pazarlığa konulmuşdur. Şartnamesi Leva· 

Bedeni bir sakat
lığı var mıdır, var 

' hıe nedir? 

1 

1 

1 

1 

1 

zım Müdürlüğünde görüliir. İstekliler 9 liralık muvakkat teminat makbuz 1 
veya mektubile beraber 2 haziran 936 salı günü 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B.) (2736) 1 

-----------------------------------------~ -Keşif bedeli 987 lira 94 kuruş olan Sultanahmette Talat paşa konağında 1 
yapılacak ilave ve merdiven vesairesi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif I 
evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürltiğünde görülür. !etekliler kanunun 
tayin ettiği vesika ile Belediye inşaat §Ubesinden alacaklan fen ehliyet 1 
vesikası ve 64 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
25 Mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 1 

(B.) (2839) 

Ne kadar saman 
için abone olduğu 

ı---~------~-------------------------........1• 811 tupoıı. derc;edıJeceJı FUılaı ıa1et olı:unaJW yaz&lmıı olma.lıdu. 

latanbufda Tao pzeteel ılgorta tervi&lne. 
1 

Gazeteni.zia 28 Nlaao 1936 aüahurada yaub prtlar dalreslnd• 1 
kar.aya kartı 1000 llralık ıl.rortab abone yaalı:nak lsttyonım. Aboat> = 
maa bedeli cönderilmJttlr. Sigorta muameJmlnln yapdmuou dllt' 1 
~ § 

------------------------ 1 Bu teklif mektubuna ıs lnu'ulluk pul yaprşt.mıacak ve imza po 1 
1 - Şişli Nahiyesi tarafından başı bO§ olarak bulunub Daireye gönde· _ . lun üzerine atılacaktır. :: 

rilen bir baş dişi kurt köpeği. 1 j 
:-ı••ıııı•ıııı••ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•r; 

2 - Kasımpaşa Nahiyesi tarafından başı boo olarak bulunub Daireye 1 
gönderilen bir baş di§i keçi. 

Bunlar sekiz gün zarfında müracaat etmedikleri takdirde satılacağı i· 
lan olunur. (B.) (2840) 

Kilosuııa ~8 kuruş bedel tahmin olunan ve Düşkünler evi için lazım 
olan 1500 kılo zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi 
Levazım Mildürlüğilnde görülür. İstekli olanlar 77 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 8 Haziran 936 pazartesi günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (2818) 

ınhısarıar Umum Müdür.ügünden 

Çamaltı Tuzlasından Karadeniz, Akdeniz ve Mar
mara sahilleriyle İstanbulda kain tuz anbarlarına naklo
lunacak 35 ~in ton tuzun pazarlığı 26-5-936 · Salı günü 
saat ~na talık ~lunmuştur. İsteklilerin şartnameyi gör
mek .. uzere hergun ve pazarlık içinde mezkur gün ve saat
te yuzde 7,5 teminat paralariyle birlikte Kabataşda ahm 
satım komisyonuna müracaatları. (2803) 

Dr. Hafız Cema 
'>AHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) va İstanbul Divanyolu (104) 
veni numaralı hususi kabinesinde bas 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) eaatleri hakikt fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline g8re mu 
amele olunur. Muayenehane ve ev tt-

.. ı ...... ,, .,..,,,"'O t'• - ' · ' · • • t..,ı,...,. ""'""• 
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Bir daha dirilemiyecek surette 

hl.faratı ve tahtalrunılarmı ve 

Binekleri kat'l öldüren FAYDA BAYILTMAZ on bin lira mükafatı 
23 - :s - 936 ıı:::====== 

Akaini iabat eden ... 

zanır. Fayda mUstah-

zarı Eczacı Hasan. 

•• 
Bir Bahar sabahı kadar 

~ünkii herşeyden 

evvel günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak dişleri

nin sağlamlğını ve 
göz kamaştıran par
lakhğını kazandı 

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

SU QE~MEZ 

"Güze 11 i k,,pudrasım 
Tecrübe ediniz 

~\ 

~ ~' l'f ,,,~~:r;~·a ~ 
VENUS KREM!: ·~~T.1 
De beslenen bir clld dünyanın en ta- • .,.t Bu basit tecrübeyi 
ravetli güzelliğidir. ......,. • yapınız 

VENUS RUJU : Tokalon pudrası, terkibindeki im-
Kullanan bir dudakdan çıkan her tiyazlı yeni (Çifte köpük) cevheri 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı sayesinde cildin parlaklığına nihayet 
olur. veriyor. Bu basit prova ile bizzat 
Beyoğlunda tanınmış Karlman, N. tecrllbeeini yapınız. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SIYATiK 
Sinirden ileri 
gelen ağrılan 

ve diğer soğuk 
alğmlıklarm -

dan ileri gelen 
giddetli ağrıları 
'l' E 8 K 1 N 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
araymıs. 

Tarika, Şark Merkez, Itriyat ve tu- Parmaklarınızdan birini "Fini 

hafiye mağazalarında satılır. Mat,, yeni Tokalon pudrasına bulaş- --------------------------
Deposu: EVLiYA ZADE NURED- tırmız da su bardağına. batırınız. 

R.ADYOLiN 
Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten 

başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki 
mikroplan temizliyerek sıhhatin ve güzelliğin 

aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir. 

Birçok muhtelif marka tıraş bıçaklan vardır, fakat; 

DiN EREN, Kimya, Ecza, Alat ve 
Itriyat ticarethanesi, Istanbul • Bah- Parmağınızı bardaktan çekince ne 18· 

gekapı. lanmış ne de parlamış olmayıp kunı 
------------ ve "mat" olduğunu göreceksiniz. -----------mi!! Pudrada (Çifte köpük) olduğu için 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karalı:öy Köprllba 
Tel 42362 - Sirkeci MUbUrdar 

-- sade Han. Tel 22740. -

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Pergembe 
15 de. 

izmir Sür'at 
Postaları 

Cumartesi 15 de Pazartesi 
16 da. 

Mersin postaları 
Salı, Pereembe ıo da kal
karlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşamba 

18de 
Imıit - Pazar, Salı, Perşembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi l 4 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

p.mba, Pereembe, Cumarte-
si 21 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

lmros - Pazar 15 de 

rütubete mukavemet eder. Bunun i-
çindir ki Tokalon pudrası 8 saat sa
bit kalır ve böylece bütün ıruva.rede 
sıcak salonda dans edebilirsiniz. Te
niniz, ilk girdiğiniz taze ve nermin 
şeklini muhafaza eder. Yeni ''Fini 
Mat" Tokalon pudrası ne yağmurdan 
ve rüzgardan ne de terlemeden mU
teessir olur. Burunun parlaklığına 

nihayet verildiği garanti edilmekte
dir. 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratua.tı 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamWleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ıaıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilatı, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larının tayini, Divanyolu No.11.a. 

··--· Tel. 20981 ---ı• 
~- Kirahk Yah --. 

Bebek vapur ve tramvaya iki 
dakika mesafede 5 odalı bir 

yalı kiralıktır. Bebekde Salih a
part. Berber Yorgi'ye müracaat. 

BU YAZIN EN BOY OK HADiSESi 

1 Haziranda BURSA şehrinde 
"ÇELiK PALAS,, 

Otelinin Açılmasıdır. 
Modern bir otel, tera.salı bahçeler, banyolu odalar, aynca 

eşsiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyoları ve hamam tesisatı için temin ettiği ÇELİK SU 

romatizma, siyatik, karaciğer, böbrek ve daha bir çok hastalıkların 
en güzel devasıdır. 

HER TORLO FENNi TESISA T-Masör ve Maaöz 
Otel ANKARA PALAS Şirketi tarafından işletilecek ve Viyana.dan 
gelen SİX FUNNY FELLOWS Orkestrası gUndilz ve gece mllg

terilerimizi eğlendirecektir. 
Banyo - Kahvealtı - Yemekler ve oda birlikde 4, 5, 6 liradır. 

:i TACETTİN GÜl2TAN 
il 

.ı BüYüK HOBilYA MAGAZASI 
•I 

Bir 
defa 
gelip 
- .. goru-.. nuz. 

MOND -EXTRA 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin postalan· 
na kalkıe gllnlerl yUk alınmaz. 

2831 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 
bir tanedir ve (ROTBART) mamulltmdandır. Her yerde satılır. 

ASLAN VE ESKIHISAR 
Müttehit Çimento ve Su Ki
reci Fabrikaları Anoninı Şir
ketinden: 

Dördüncü Davetname 

ikinci ilan 
Aalan ve Eskihlsar 

M ü t t e h i t ç i m e n t o ve su 
kireci fabrikaları anonim şirketinin 
80 Nisan 936 tarihinde üçüncü defa 
içtimaa davet olunan fevkalide his
aedaran heyeti umumiyesinde ticaret 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
ClLT VE ZüHREVl 

HASTALIKLAR Mt.JTtHASSISl 
Adres: Beyoğlu latlklil caddeal 

Rumeli Ban No. 18 

HergUn öğleden IODl'a hutala
rmı kabul eder. 

Telefon: 401153 kanununun muaddel 386 mcı madde- .. __________ .. 
sinin istilzam ettiği nisabı müzakere 
hasıl olmadığından şirketi mezkure di olunan hisse senedatı mukabilinde 
hissedaranı atide münderiç aynı ruz- mezkur bankalardan alınan mıı trnn ... 

nameyi mUzakese etmek üzre 17 Ha- lar heyeti umumiyeye dahil olmak 
ziran 936 tarihine mUsadif çar§8.mba Uzre Doyçe Oryentbank - Dre.ı:suıu::ı 
günü saat !6 da Galatada Agopyan bank §Ubesine tevdiat mahiyetinde 
hanının 4 üncll katındaki §irket mer- olmak Uzere mezkftr bankaca kabul 
kezinde akdolunacak 4 UncU bir fev- olunacaktır. 
kalide içtima& davet olunurlar. l§bu içtimada müzakerat icra e-

Ruznamei Müzakerat: dilebilmesi için ticaret kanununun En hot meyva usarelerlle ha.zır. 
Nısıf sermayesine aahip olduğu- mı~addel 386 mcı maddesi mucibince lamnıfbr. Hazmı kolaylqtmr. 

D.No. 

1007 

1111 

2463 

3252 

3308 
3416 

3954 

5755 

Semti ve mahallesi 

Beyoğlu Kamerhatun 

Tarabya 

Edimekapı Kariyei 
Atik Alip&§& 

Sultan Ahmed 

Saryer Yenimahalle 
Şişli Me§rfitiyet 

Yedikule Fatih 
Sultan Mehmed 

Sokağı 

Şirket 

E. Ziso 
Y. Mestan oğlu 
Bağçevan oğlu 

Ahırkapı is
kelesi 
Kilise 
E. Despot 
Y. Kır Mahitap 
mahallen Saman 
yolu 
Demirhane ve 
Camii Şerif 

Eınlik No. 

E. 21 Y. 23 

E. 3 Y 7 
mahallen 5 

E. 70-72 

Cinsi ve his. Hisseye göre 
muhammen 1'· 

Hanenin 3/8 His. 80 Açık 
arttırma 

31 metre arsa 40 

263,80 metre arsadan 
70 No. lu mahallin 420 
tamamı ve 72 No lu 
mahallin 3/4 His. 

" 

,, 

E. 14 Y.12/2 105 metre deniz 320 
Ada 80 Parsel 2 

E. ve Y. 33 
E. 17-19 

Y. 102-104 
mahallen 

104-1-6 

kenarında arsa 
31 metre arsa 
168 metre arsa 

20 ,, 
2520 Kapalı 

zarf 

E. 99-99 Mü. Altında düklkrun olan kl-
99 Mü. 99 MU. gir iki hane ve bir 2040 " 99 Mü. 97-97 Mü. ahşap hane ve Uç ahşap 

Bayazrt E. Sellban b&- Darpanei atik 
§1 Yakupağa Y. Tav· 
şan taşı 

Y. 97-8-10-12- dükkan ve bağçenin 1/5 His. 
14-95-6 

E. ve Y.18 Kagir dilkkln 720 Açık 
artUrJIJ' 

Y eşilköy Şevketiye Zilmrilt muz Türk çimentosu ve kireci ano- sermayenin sUlUsUnU temsil eden 
nim şirketinin Z<eytinburnunda kain hi88edaranm huzuru tart olup 1Uha- Iıılabazı tzale eder. Kanı temiz- metre arsa 
fabrikasmda, milkarreratı1 HUkfuneti le göre 38.000 adet hiue senedinin Uyerek vtlcuda tar.elik ve canhhk 6055 Beyoğlu Hil.seyinağa Yenişehir Cad. E. 56 Y.44 KA.gir dilkkln ve 650 ,, 

5926 58-2 Barakası olan 297,50 900 " 

infaz edebilmek için, yapı ması zanı- teman edilmesil llzim geldiğinden hahlf"der. 
ri görllnen te'sisatm inşasına mukta- hlsııedaranı kira.mm yevmi içtima- oda ve ba;çe _ .. 1, 

zi paranın sureti temin ve sarfı zım- dan bir hafta evveline mt18adf.f 9 Ha- INGILIZ IU.NZUK BOZANBSI 6303 Kumkapı Tavql E. Su terazisi E. 9 Mt1. Kagir hane 1000 Kaı--
nınd& meclial faareye sa.Wıiyet ita- ziran 936 Sal! gllnU akpmma kadar Beyoğlu • fatanbul Muhsine hatun Y. Icadiye Y. 2 zarf 
aı. hisse 11enetlerini veyahut bqka ban- 8079 Samatya Sancakdar Uzunca Ova E.ve Y. 17 Klgir hanenin 780 Açık 

Mezkdr içtimada hazır bulunmak kalardan aldıkları makpuzlan yu- 3356 Hayrettin Y. lzci TUrk mahallen 17-17/1 3/8 His. arttJrıllS 
iatiyen zevat ticaret kanununun 371 karda ismi geçen banka gişesine be- 8198 Fatih Altı Mermer E. Küçük hamam E. 48 ada 250 133 metre arsa 135 " 
inci maddesi mucibince içtima tari- hemehal tevdi ve dUhuliye varakası Sahibi : Mahmut SOYDAN 
binden 18.a.kal bir hafta evvel hisse- ahzederek ni11&.b1 mUzakerenln husu- Umuml negriyatı idare eden : Seyit Omer Y. Emrullah Ef. harita 6077 • 
1erini Galatada Doyçe Oryentbank - lilne himmet buyurmaları aynca ri- . s. SA.LİM Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on giln mUddetle satışa çıkarılmıştır. lhaleleri 10-6-936 tarihine tel' 
Dresdner Bank f\lbesi gişelerine tev- ca olunur. Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ::lilf eden çarşamba gUnU saat on dörttedir. Sat!§ Jllllnhasıran ga.yrimübadil bonosiladır. 

----~~~~----_..--.ı..-..ı-ı.--,......_.:_~~~~~___ııleclJat...Idaıaa__l_....Bıwl!ılıiı.ıe.ı~· . ..l:A.N~JMa~~~a~aı~~-=-11. .... .i.ıııİıll!!!!!!!!!!Iİlll!!!!!!!l!!!!!!!~~!!!~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~:J 


