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Harp havası 
Ne Kral Aleksandr katledildiği ~ 

inan, ne ltalyaıılar Habeşistana sal
dırdıklan \•akit, hatta ne de Al
lllalllann Lokanıo \'e Versay Paktım 
bozarak, Reni askerleştirdikleri an
larda., harp lakırdı lan A \'rupada bu
günkü kadar vüs'at almamıştı. 

Filhakika o zamanlarda da A\TUpa 
\'e dolayısile bütUn dünya sayılı harp 
tehlikelerini geçirdi. Uf ak bir sinirli
lik, küçücük bir hareket, hudutlarda 
P&tlayacak minimini bir kurşun her 
tarafı kana bovavabilir, bütün arzın 
teklini \'e müv~~nesini bozabilirdi. 
Fakat bu hadiseler beklenilmiyen ha
diselerdi. Buna rağmen her defasın
da meseleler sükfın \"e temkinle mu
hakeme olundu. Derhal icap eden ted
birler alınarak korkunç ihtimalin ö
nüne geçildi. 
HabeşiHtanm ilhakı ise pek hekle

nllmiyen bir hadise değildi. İtalyan 
Ordusunun motörlü kuwetlerle Adi-
9&babaya doğru yürüyüşii, ltaJyan 
Başvekilinin müte.addit defalar Ha .. 
beşistanı ilhak edeceğinden bahsedi
ti herkesin maJUmu idi. 

Cenenenin karar \'erdiği zecri ted
birler bu askeri hareketin önüne ge
~memişti. 

Bu takdirde, hf.lki başka tiirlü 
hareket etmek imkanı ,·ardı. Fakat 
harpten nefret edildiği için harbe ma
ili olunamadı. ltalyanlar, kendilerin
den techlzat itibarile çok geri olan 
bir ınllleti, eğer tabir cab.'W!, nihayet 
Yeıteblldller ve ilhakı ilan ettiler. 

Avusturyada Hitlerciler 

Prens Starhembergi 
öldürmek istediler 1 
Polislerle aralarında kanlı bir 
çarJJışma oldu, 1 kişi öldü 

Bu, l..1uslar Kurumunun iflasına mı 
delalet eder? Onu burada münakaşa 
etmıyeceğlz. Filhakika hu ilhak dola- Avusturyadaki silahlı faşist teşkilatının eski reisi Starhenıberg arkadaş-
YJsile Cenevre büyük bir darbe ye- ları arasında 
tniştlr. İki aza devlet ~rpışmış, 52 
de,·~t. mahkum ooilcn bir de,·letin Viyana, 23 (Tan) - Viyanada Na- kuvvetleri gönderilmiştir. Nazilerle 
hothehot yaptığı bir harekete karşı ziler yeniden faaliyete girişmişlerdir. polis arasında şiddetli bir mücadele 
ko)·amamışbr. Bu sabah on bir nazi Prens Star- olm~ş. bunlardan biri ölmüş, biri ya-

Fakat Chıslar Kunımunun t-Unde emberg'in şatosuna hücum etmiştir. ralanmış, sekizi tevkif olunmuştur. 

Tevfik Rüştü Aras 
şehrimize dönüyor 

T. R. Aras Boğazlar konfe· 
ransının 22 Haziranda 

toplanacağını teyit etti 
Belgra•, 23 (Tan) - Türkiye Dış 

işleri bakanı doktor Tevfik Rüştü A
ras, Türkiyeye dönmek üzere, bu sa 
bah Belgrattan geçmiş ve durakta 
Türkiyenin Belgrat elçisi Ali Hay -
dar başta olmak üzere bütün TUrk 
elçilik memurları, Romanyanın Bel
grat elçisi Guranescu Dışişleri Ba
kam namına dışişleri bakanlıPJ siya
si şube genel direktörü Andriç ve 
dışişleri bakanlığı hususi kalem di
rektörii Protiç tarafından selam
lanmıştır. 

Tevfik Rü~tü Aras, kendisiyle ko
nuşan Pravda gazetesi muharririne 
Lozan muahedesini imza etmis olan 
devletlerin Boğazların yeniden' aske 
rileştirilmesi meselesini müzakere 
etmek üzere 22 ve 23 haziranda ls -
\'İçrenin Montrö şehrinde toplana -
caklarını teyit etmiştir ve sonra: 

- Bu hususta alakadar devletle
re gönderilen davetnamelerin vaktin 
de yetişeceğini umuyorum, demiştir. 

Tevfik Rüştü Aras sekize on kala 
kalkan semplon ekspresile lstanbu -
la hareket etmiştir. 

Sümer Bank umumi 
heyeti dün toplandı 

hır başka tedbir daha \•ardır: o da Bunların maksatları, şatoda bulunan Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Ya 
-keri tedbirlerdir. Kurum hu hakkı- silahları,birtakım mühimmatı zaptet kalananlar sıkı bir surette isticvaba iktisat Vekili, ikinci beı 
... herhangi kanşıklığa me•·<lan ver- mek belki de Starhemberg'i çok müş- çekilmiJierdir. 
r---~ek için kullanmamıştır: Eğer bu kül bir mevkide bırakmaktı. Siyasi mahfeller, Prens Starhem- senelik programı anlattı 
\Qrranıhnış olsa idi, İtal:ra ile Habe- Fakat by hücumu zabıta vaktinde berg'in p.toauna bu aabah Naziler ta- Ankara, 23 (Tan) _ Bu sabah 
.....__arasındaki barbuL onune ~U- hahP.r Al~3 VP- d~..r.hAl §Rtoya imdat [Arkası 10 uncudaj saat on birde Kamutay binasında 
~ hohatı ~ ~114 ifalin. b8.51ca bütçe ve iktisat enctimt'nl('nnden 
1( ınaceraya atılmış olurdu. Uluslar N • • • • ı • k mUrekkep S ü m e r b a n k umu -
11ııunu bir bant mttet1•1t•MI oldufa egus lngı iZ ruvazo•• ru•• mi heyeti, Baş-
~· meseleleri, karşı tarafm asabiye- bakanlık dele-
-.ı e ve tehditlerine kulak asmadan gelerinin iştira-

teae°:ı~:d~aJrı>,sinde halletmek ça.. ile Londraya hareket etti kile Burdur me-

t -Onun l~lndir ki, Konunun Mavıs busu Mustafa 
eVl'eslndeki toplantısında hi~bir ka- Şeref Ozkanın 

:.-• atmmadı ,.e müzakereler 16 11a- imparatorun Londrada nasıl karşılanacag"' ı, tören reisliği altında 
l'a.na bırakıldı, t o p l a n m ı Ş· 

~ltndl, herkesin gözü bu 16 Hazl- yapılıp yapılmıyacağı merak edilmektedir t ı r. Banka mec 
a ~e\•rUmiştlr. Bu tarihe kadar \isi idare raporu 

ll'ransada yeni kabine teşekkül ede- Londra, 23 (Tan) - Habeş lmpa- ve ona bağlı bi- Mustafa Seref 
:eı'· Ahnanlann lngiltere tarafından ratoru Haile Sclasiye evvelce Röyte- ii.nço kar ve za- öZKAN 
~ Planına dair sondan suallere \'e- rin ve Havasın verdiği haberler hila- rar hesaplan okunduktan sonra he· 
._ kleri cevap anlaşılacak, belki A- fına olarak bugün Kudilsten Hayfaya yeti umumiye azalan, milli endüs -
t.ıa toryum emniyeti meselesi yeni- gelmiş ve oradan Bapeteovn harp 1

1 
trimizde üzerine büyük bir vazüe 

" Pl'antt edilecek, ondan sonra Ce- gemisile lngiltereye müteveccihen ha [Arkıısı 10 '"" . 

..:;:cıe devletler müşterek bir hattı reket etmiştir. Kendisine Prens Ma
koı et tutacaklardır. Bu talikin psl- konen refaket etmektedir. 
.._0 Jlk sebebi de enelce de yazdığı- Misafirlerin ikameti için Londrada 
hn gibi, ltalyadaki zafer sarhoşlu- Habeş sefarethanesinin yanında bir 
tir 1lll blru hafiflemesini beklemek- bina tahsis olunmuştur. 

• Habeş imparatoru sekiz gün içinde 

Türk .. Fransız 
dostluğu 

~ rağmen, son günlerde Avnı- Londraya varacaktır. lmparator kü-
ıleııa Yeni bir kaynaşma olmuş, yeni- çük Bapetovn kruvazörü ile Cebelüt- yeni Fransız elçisi Ponsot 
.... bir harp ha,·ası esmiştir. Bunun tanka gelecek oradan yolcu vapuru- mühim beyanatta bulundu 
....__ lebebi Jngilterenin Uluslar Ku- na binecektir. Negüs Londraya gel -
, ..... tuıda oynadığı büyük rolü gözö- mek arzusunu Filistin fevkalade ko- Ankarada hükumet erkanile te-
.... ~ bulbn onduranlarm, Habeş ilhakı-. misen .. · vasrt.asile bild.i.rmiş ve lngUte- mas ederek şehrimize gelen yeni 
~ uu t h kfı. d In Fransız büyük 
~ para orluk için bir prestiJ re u metı e, gilız topraklarmda Habef imparatoru Haile Sellsiye l · · 
L.;~ olarak telikkl etmeleri ve bulunduğu müddetçe herhangi bir 

1 

e 5ısı Ponsot, 
~ hUkftrnetfnln bütün Bü)iik düşmanlık hareketinde bulunmamak Hükumet, bu ~~usta . henUz _hiçb~ ~~n sefaret~an~ 
ltl._-_-ya etkin mnumiyesile beraber, şartile bu hususta hiçbir itirazı olma- karar vermemJ.ftır. lngiltere, agir bır kab gazetecılen 
~ tiddetle muka\·emet edeceğini dığmı bildirmiştir Impar t k durumda bulunmaktadır. Zira, halen ul ederek şu 
--rı l!ltirrnelerldir. . . • . · . a orun en- biri kendisi tarafından tanınmamış ol beyanatta bu -

ll'lıı._.~~--- Akd izin s·· . dısıne layık olan merasımle karşılanıp malda beraber iki Ha"- imparatoru lunmuştur:. 
~)._~ en , uveyş 'e k ıl - ' ~ .. il · 1ııa.~tta.nk gibi iki mühim kapısına arş anmıyacagı merak edilmektedir mevcut bulunmaktadır. . - T rkıye 

~,;--t<ım olan Jn.....ııtere ıtaı • b ıle Fransa ara-
,,,. , JaDln U d k' • • ı.... I' btı..ı:.-.....,ı ı hl 1 to sın a ı an anevı • .._ yum .. ,,. n ve r mpara r-

b.... - kurarak Hint volunu t.ehdit al- dostlu~, tarihçe 
~ boJundunnas~ h ed de sabıt olmuş 

h..ıı: 1 azın emez. b" h k'k tt• ı...~ır;er taraft • .ı 1 İt 1 ır a ı a ır. PONSOT ::"11'1 :an, _,,.ne ayn a ~·anm Yeniden bunu 
iL.._-:" A vnıpada gizil hırslannm ~.. daha kuV\•etll bir şekilde teza- tekrarlıyacak değilim. Ancak, şunu 

etıne.ı lh kaydetmek isterim ki. milletler ara-
~ timalinf! karşı laka~it smda seneler zarfında vücuda gel -
'e ~ö Fakat bu, bizim kanaatimi- miş dostlukları daima yenilemek li-
~.:.~·-~gllterenln İtalya ile harbe ~~e dair kafi bir sebep de- (Arkası 10 uncudıı ı 

... 
~1Pıca, RalN-ş harbinden tahmin -
~:k Yorgun çıkan lta))"Bnm da 
~ i emrt,flkilerle elde ettiği şey-
'~1efer bırakırlarsa - muhnfa~ 
~ onun için kafi bir nimettir. 

il)0 klın 80n gelen haberlerdrn an
~ ki, MmıM>llni, İn~iltere ile ha
~ Yollanm aramağa başlamış, 
l))._ lstandaki İngiUz menafiine kat' 

dokuıunıyfC&ğını, Mısırda ve 

[Arkası 10 uncudal 

TAN 

Dün, Bebekteki Amerikan kollejinde Catatasaray ve Kollej liseleri ara
sında atletizm müsabakaları yapılmıştır. Yukarıki resim, müsabakalar
da bulunanlardan bir grupu gösteriyor. Bu husustaki tafsilatı spor sü
tunlarımızda okuyacakıı;ınız. 

•••••••••••••••••••••••• 
ROMANOFLAR 
nasll öldürüldü ? 

Yann, Çarbk Busyumda sene
lerce bllldlmdarlık eden Roma
nof hanedaııınm inkılip Rusyası 
tarafından nasıl kovulduğuna 
dair olan şayanl dikkat bir tef
rikaya ba§byoruz. 

•••••••••••••••••••••••• 

Okuyucularımızı 
1 OCO>O Ln ıraya 

Sigorta Ediyoruz 
- Siırortaya ait tafailat 11 incide -

Fransa da kabine meselesi 

Radikal sosyalistler Bluma 
tam muzaheret vadettiler 
L. Blum yeni kabinede Başvekaletle beraber 

Dışişler Bakanhğını da üzerine alacak 
Paris, 23 (Tan) - Fransada yeni 

meclis l haziranda toplanacak, ve o 
giin usule ait meselelerle meşgul o
lacaktır. Saronun 4 haziranda isti· 
fasını Cilmhurreisine vermesi muh
temeldir. O zaman cümhun:eisi Le
on Blum'u çağırarak kabineyi kendi 
sine tevdi edecektir . 

Radikal Sosyalistler dün yaptık -
lan bir toplantıda bir reye karşı it
tüakla partinin müstakbel kabine -
ye tam ve samimi hüzaherette bu -
lunmasına knrar vermiştir. 

Daladiye'nin nutkunu müteakip, 
şimal ayale ti radikal sosyalist f edc
rasyonu mümessili Dupuis son inti
habatta partinin başlıca hangi se -
beplerden ötürü hezimete uğradığı -
na izah eylemiştir. 

Hatip, radikal sosyalist partisi 
programının tadilini ve bu partiye 
mensup mebusların reylerinde itti • 

[Arkası 10 uncudaJ HERYO 

ltalya-1 ngiitere gergmliği 
İtalya, Fransa ve lngiltere ile bir 

Akdeniz paktı yapmak istiyor 
Londra, 23 .(A.A.) - Röyterin tesinin Londra T"''' '1abiri tarafından 

Roma muhabiri, İtalyanın Ingiltere- verilen tafsilatlı malfımata istinat 
ye karşı olan hattı hareketinin ha- ettiriyor. 
len pek çok değiştiğini ve Hoarın 
ıngiliz kabinesine tekrar gireceğinin Alcdenizde Fransanın ve 
bu değişikliğe hadim olduğunu bil- İngilterenin endiıeleri 
dinnektedir. Lo d n ra, 23. (A.A.) - Londrada-

lngiltere, ltalya ve Fransa arasın- ki ltalyan mahafilinde ı.akim ola.il 
da bir Akdeniz paktından tekrar düşünceye göre, efkinumumlyed,. 
bahsedilmekte ve bunun Akdenizde- y rabileceği aksUllimelden ötürü Jn
ki Ingiliz donanmasının geri alınma- giltcre hükümeti henüz zecri tedr· ·-
sı meşrut olduğu bildirilmektedir. lerin kaldırılmasını istiyecek vazi· 

Muhabir, bu raporu Tribüne gaze- (Ark 1 

MAKiNEDE 

Roma, 23 (Tan) - Habeşis
tanm ilhak tarihi olan 7 Ma
yıstan sonra Habeşist.anda 

müstemleke statüsü tatbik 
edilmektedir. Blnaenall•yh, 
zecri tedbirlere iştirak eden 
de,·Jp,tlerin se\·ked.f;'cekleri 
mallar, Habeşistana kabul 
ohmmı~acaktrr. Bunlar, Ci
buti tren hattından ticaret 
yolu olarak istifade e<lemi -
yeccklt•rdir. 

1 Kral Y orginin amcası 
Krala muhalif mi ? 
Atina, 23 (Tan) - Kralın amcası 

Prens Andre A vustralyah milyoner 
Tavzent ile birlikte Davida yatile ls
tanbula hareket etmişlerdir. 

Gayri resmi olarak buraya gelen 
Prensin, geçen gün Atinanm Halan
dri semtinde eski muhariplere nutuk 
söylemesi her iki cepheye mensup ga
zeteler tarafından takbih edilmekte 
ve bunun, kralın takip ettiği barış 

siyasetine muhalif olduğu kaydolun.
makt~dır. 

Fenerbahçe ve civarı yeni 
baştan imar _edilecek 

Beled:ye bir proie hazırhyor, gelecek sene 
büyük bir plai inşası kararlaıtı · 

Fenerbahçenin güzel 

Belediye, Yalova ve Floryadan 
sonra, Istanbulun bedii manzaraları 
itibarile en iyi yerlerinden biri olan 
Fenerbahçeyi de imar etmeğe karar 
vermiştir. Bilhassa seyyah .:elbi için 
bu gibi yerler güzelleştirilecektir. 

Belediye, pek bakımsız bir halde bu
lunan Fenerbahçe için bir imar pro-

bir görünüşü 

jesi hazırlamaya başlamıştır. 
Bu Jrojeye göre, Fenerbahçe ci

varında bu sene ihzari mahiyette ba· 
zı değişiklikler yapılacaktır. Geleoek 
yıl, sahildki kayalıkların imhası sure 
tile bir plaj vücuda getirilmesi ve 
aynca nakil vasıtalannm çoğaltıl • 
ması kararlaşmıştır. 
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GONAŞIRI 
:r A N 24 - ö - 1}36 -

Elli '3.lle 
Kı ... Camlan, okaı!m ı;;efaletine buğudan perdeler çekmlıt bir salon-

4al,Z. KMınlar fı lldaşıyor: 
- Bu sene tay deri:;i mantolar çok moda .• Mektep sergileri Antrepolar icradaki sahtekarbk Küçük Haberler 
Etrafımı gözden geçiriyorum: \'ücutlerinin tembel yağlan banyolarda 

eritilmiş, damarlannda muz ,.e ana.n88 usaresi dolaşan, teni makasının, 
berber zekfısının güzelleştirdi~i ya.hudi tazeleri... Kınak endamlan tay 
derisi içinde ~lllanarak neşeden kl~miyorlar ... 

Camdan duvarları Marmarayı solgun blr tablo gibi çerçenleyen lokanta
bm salonwıda yine a) n1 fısıltı: 

Seçilecek eserler Paris Liman idaresinde 

sergisine gönderilecek a!!~iam~:~i~~~~~mm 
Para çekenler 

mahkum oldular 

• Ankarada Dilsi mektebi a~ıla
cak - Ankarada bir dilsizler mekte
bi açılması için hazırlıklar yapılmak· 
tadır. Bu iş için Ankaraya giden Dil· 
sizler Cemiyeti Reisi Istanbula gel· 
miştir. 

• Bulgar mimarlan ~eliyorlar -
Yakında şehrimize 60 Bulgar mima· 
rı gelecektir. Bunlar, Istanbul Mimar· 
lar Cemiyeti tarafından karsılanacak 
ve şehrimizin muhtelif yerle~ini geze 
ceklerdir. 

- Bu yaz, üstü ibikli yumuşak şapkalar moda ..• 
Bakıyonım: Kışın, iyah deriler l!;lnde gördüğüm güzeller ... altın külçe

ıi ~lnra acayip külahlar ili;,tirilnıitj, ince kamışlarla buzlu kahvelerini 
enıi~ urlar .. 

Akay vapurlanndan birinin gü\·erte indeyiz .. Yolcular dertle§iyorlar: 
- Ne yapacağız bilmem. Bu ~,ı Ada !,'Ok kalabalıkmış ... Yatklüpte :şim

diden yer yok .. Bütün kö~kler tutulmu:,: Cami mahallesindeki birk~ ha
rap evden başka! 

Nizam yolunda arabalar ko~uyor .. Otelin terasmda çi~eklerle süslenmiş 
aofralar n tabağı bir mihra<'e hazinesinden alınmıf mercan dallan gibi 
dolduran istakozlar onlan bekliyor .. 

Mor salkımlar içinden çamlara açılmış balkonlara bakıyorum. Beyaz ley
lakların çardai:rı altında gülüşenlere bakıyorum .. Hep onlar .. O tay manto
lar içinde, ibikU şapkalar altında gördü~m mesut insanlar ... 

* * * 
Çarşamba geceleri ( .... Sineması) mı pek giiıel oluyormuş~ Salonu, ipek-

ler, inciler ve elmaslarla blr saadet zinciri gibi saran localarda. muhakkak 
onlan göreceksiniz ... 

Balolar, onlar olma7.Sa, bir çayhane durı;unluğıı lçlnde geçer ve danse
den çiftler, fakir bir evnl zaman tekkesinin kü kün zikirlerinden ba§ka 
bir ey de~rfldir ... 

Yılbaşı gecelerinde yeşU masa, onlar gelmedikçe, unutulm~ bir çayır 
parçasıdır!. 

tstanbulda, kirasız el·Jer mtişterf bulmak; barlar n oteller iflastan kur
tulmak; moda, <ii&pka olup ba<\lara konmak, elbi~ olup \'Ücutlere geçmek 
1(,'in, kırk dokuzu Yahudi, biri Türkten ibaret, bu elli ailenin emrini bek
Uyorl 

Benzesin 
Amerikada Misuri hükumetinde 

Pumpkin isminde 204 nüfuslu ufak 
bir köy varmış. işin tuhaf tarafı bu 
köyde bu iki yüz dört insana muka
bil tam 5200 tane köpek bulunması
dır. 

O köyde, sekizden aşağı köpeği o
lan adama "hayvan sevmez'', hayvan 
düşmanı derlermiş. 

Pumpkin'de hiçbir köpek öldürül
mez ve yeni doğan köpeklere de çok 
iyi bakılırmış. 

Bu köyün belediyesi, köpeklerin i
lriliği için her türlü nakdi yardımdan 
çekinmezmiş. 

Bunu anlattığımız birisi dedi ki: 
Bu köye 5300 ta.ne kedi koyuver

meli tam Avrupaya benzesin! 

Hastalıkla mücadele 
Polonyalı doktor Bakter:iyoloğ A

nigştayn, Afrika ahalisini harap e
den sari ve mUzmin hastalıktan tet
kik etmek Uzere Liberia'ya gitmiş ve 
orada dokuz kabileden tam on dört 
bin hastaya bakmış. Gezdiği birçok 
yerlerde cüzam, uyku hastalığı, ma
larya ve diğer birçok hastalıklar hak
kında çok esaslı tetkikler yapmış. 

Polonyalı doktorun bütUn gayreti 
:Afrikayı kınp geçiren hastalıkların 

önUne geçebilmek gibi çok insani bir 
düşünceye dayanmaktadır. Fakat 
Afrikada menfaatleri olan Avrupa 
devletleri sıkıştrkça yerlilere karşı 

medeni gaz - zehirli gaze biz bu ismi 
veriyoruz • kullanırlarsa Polonyalı 

doktordan evvel bütün hastalıklann 
kökünü kesecekler. 

Ne ôlô memleket! 

YUSUF ZIYA 

Bilginizi Y oklayınıi 

Sorular 
- Hakiki MM&ristan tarihi kM.; 

senesinde başlar? 
- Yumurta yağı nerede kullaıu· 

hr! 
- Htin)·a<lf Yanoş suyu nedir? 
- ipnotizma nf'ldir! 
- lbni Batuta kimdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Viktor Hiigo mahkeme huzu

runda "idam" aleyhinde konuşarak 

kimi miidafaa etmiştir1 

C - Vikt-0r Hiigo'nun büyük oğlu 
Şarl - Viktor Hügo "idam Cezası,, a
leyhine yu.dığı §lddetlf makaleler )1İ
ztinden mahkemeJe \'erilmlştf. Orada 
kendisini "idam ceza.Rı., aleyhinde bu
lunarak baba.Ciı Viktor Hügo müdafaa 
etti. Bununla beraber Şarl - Viktor 
Hügo aiti ay hapse ,.e beş ytiı: frank 
nakdi ett.aya mahkum oldu. 

S M lzlanda'yı kim kef!etm~tir ve 
bu isim neden uerilmiştir 1 

C - Bu adayı 861 de Nadod is
minde blr Non·eçlf keşfetmı, n Da.. 
nimarka dilinde ''karh arazi., mana.. 
sma gelen hlaİıd adını takmıştır. 

S - Yabloşkof Pol kimdir 1 
C - On dokuzuncu asırda Pariste 

yerleşmiş bir Rus elektrikçi olan Yab 
loşkof o zaman elektriğe ait blrtok 
mühim icatlarda bulunmuş, büyük 
bir şöhret kazanmış, fakat yeni yeni 
icatlar onun lcatlannı ortadan kaldır
dığından sefalet l~inde ölmüştür. 

8 - Şah /a11Ulilin an43ı kimdirl 
C - M~hu.r Uzun Huanm blr kı-

Nevyorkta çıkan bir gazete şu tu- zı. 
haf hadiseyi anlatıyor: 8 - Bir fildi§inin ağırlığı nedir1 

Holivudun tanınmış filmcllerinden C - Vasati altımf - yetml§ kiloluk 
biri, şirketi için, Ingilterenin meşhur ru d~eri ticarette blrlncl llDlf bir 

mizah muharrirlerinden Vudhauz'u parça aayılmaktadır. 
angaje etmiş, muharrir, Holivudun ,..__.........,..... .......... 
güzel köşklerinden birine yerleşmiş miş. 

ve §irket hesabına senaryolar yaz- Yemekte kadın, muharrire hayran
mağa başlamış. Birkaç zaman sonra, lığını anlatmış, çok methur hinkaye
filmci ölmüş. Aylar geçmiş, hiç kim- terinden birkaçını okumasını rica et
ee muharrirden yazdığı senaryolan miş. Direktör kadın, muhanrririn 
arayıp sormamış. HattA muharrir kendi hizmetinde olduğunu bilmiyor-

937 de Pariste beynelmilel bir sa
nat ve teknik sergisi açılacaktır. Bu 
!!ergide Türk talebesinin de eserleri 
teşhir edilecektir. Bu itibarla Maarif 
idaresinin icap eden ha:ırlıkları gör 
mesi için Ankaradan emir gelmiş
tir. 

Esasen her yıl şehrimizdeki mek
tepler müfredat programlarına göre 
birer sergi açmaktadrrlar. 

Bu sergi yine açılacak, fakat her 
mektep kendi sergisinde mevcut e -
eerlerden en güzeli olan a.zamt on 
tanesini seçerek mıntaka sergisine 
gönderecektir. 

lstanbulda birinci, Beyoğlunda on 
birinci Üsküdarda 19 uncu ve Kadı
köyünde 35 inci ilk mekteplerde açr 
lacak olan bu mmtaka sergilerinde 
ki eserlerden de yine en fazla onar 
tane intihap olunacak badehu bir jü
ri bunlar içinden en iyi birkaç eser 
intihap ederek Paris sergisine gön
derecektir. 

Beynelmilel !lergiye g-önderilecek 
eserlerin intihabında bilhassa en gll 
zel olması, resim, el işi sahasında 
bedii kıymeti haiz bulunması, milli 
man'ate tercilman olması gibi nokta 
lar araştırılacaktır. 

Adliye 

Vazifesini ihmalden 

mahkemeye verildi 
Petro isminde birine ait askere ça 

ğırma kağıdını bir ay kadar yanrnda 
alıkoyarak vazifesini ihmal etmek
ten suçlu Tahtakale polis memurla
rından Süleymanın diln birinci ceza 
<la duruşması yapılmıştır. Süleyman 
muhitin acemisi olduğunu ve Petro 
va Ait kağıdın birkaç yüzü bulan 
tahkikat evrakı arasına, karıştığını 
ileri sürerek bu işte bir suçu olma
dığını söylemiştir. Durul}ma, karar 
vermek Uzere başka güne bırakılmış 
tır. 
•Beş ay yirmi gün emniyet neza-

reti altında bulunmak cezal!lma mah 
kum olan Ali kızı Şükran isminde 
sabıkalı bir kızın, dün üçüncü ceza
da duruşması yapılmıştır. Şükranın 
bu seferki suçu, zabıta nezareti al -
tından kaçmaktır. 
Şükran, Taksim polis komiseri 

Fahriden izin aldığmı iddia etmiş -
tir. Mahkemede dinlenen komiser 
Fahri, Şükrana izin verdiğini hatır
layamadığını söylemiştir. 

Müddeiumumi muavini Feridun, 
suçlunun kanuna karşı gelerek, za
bıta nezaretinden kaçtığım ileri sü
rerek cezalandırılmasını istemiştir. 

Mahkeme, karar vermek üzere du 
ruşmayı başka güne bırakmıştır. 

Maarif 

Muallimlerin Devlet 

Şurasına müracaatları 
Ilk mektep mualimlerinin mes -

ken bedelleri epey zamandanberi ve
rilememektedir. 

Muallimlerin bu paraların kendi
lerine verilmeleri hususunda vaki 
mütemadi tetebbüsleri boşa gitti -
ğinden devlet ,rırasma mliracaata 
karar vermişlerdir. 

• Geçen sonbaharda açılan alfabe 
müsabakaamda kazananların listesi 
dün maarif müdürlüklerine tebliğ e
dilmiştir. Birinciden beşinciye ka -
dar olanlar evvelce tayin edilmiş o
lan mükifatlan alacaklan gibi beşin 
ciden sonrakilere de birer takdirna
me verilecektir. Bu müsabakaya 64 
muallim iştirak etmiştir. 

• Tedris yılının sonu olması mü -
nasebetile Maarif Vekaleti umumi 
müfettişlerinden bir grup Adana ve 
Konya ve havalisine, diğer bir grup 
ta lzmir ve bavalisine gitmişlerdir. 
Müfe-ttiş grupları tefti,,lerine ait ne 

ticeleri bir raporla vekalete bildire -
ceklerdir. 

kendisi yazılarını şirkete götürdüğü muş. B 1 d• E k f 
halde bunları kabul ettirememi§. Fa- Nihayet kontrat bitmiş ve lngiliz 8 8 ıye • V a 
kat her ay ba.şmda şirketten aylığını muharrir her ay tıkır tıkır paralan Belediye ile evkaf arumda me -
ihtiva eden bir çek alıyormuş. aldığı halde bir tek senaryo verme - zarlıklar, sular ve bazı arısalarm han 

den Londraya dönmilf. gi cihete ait olduğunu tetkik eden 
Bir gün, kocasının yerine geçmiş Şimdi muharrir senaryolarını bat- hakem heyeti, belediye ve evkaftan 

olan filmcinin dul kansı, meşhur mi- ka bir yere satmak fikrinde imiş. istediği bütün mal\imatı almıı,ıtll'. 
ah muharririnin Holivutta olduğunu Bunu okuyup ta, ,öyle bir it te biz Heyet, yakmda. kararını hükftme-

Liman umum mUdürlilğüne devri ha
zırlıkları tamamlanmıştır. Haber al
dığımıza göre, devir işleri Uzerinde 
her iki idare arasında tam bir anlaş
ma temin edilmiştir. Devir esnasında 
hiçbir memur açıkta kalmıyacak ve 
ambarlar, Liman idaresi tarafından 
daha az memurla idare edilebilecek
tir.Geri kalan bir kısım memurlar d:ı 
ambarlardaki gümrük murakabesini 
temin etmek yolunda tavzif edilecek
lerdir. 

Bundan başka. devir işleri üzerin
de en pUrüzlil noktayı teşkil eden 
gUmrUk hamallarrnm devri muame
lesi sırasında da hamalların hiçbir 
hakkının zayi olmaması için lazımge
len tedbirler alınmıştır. Ambarlarda 
bulunan eşya ile nakil vasıtaları üze
rindeki hukuku tamamen muhafaza 
edilecektir. Liman idaresi, ambarları 
teslim aldıktan sonra esaslı değişik
likler yapacaktır. Mevcut on altı am
bardan, Istanbul ve Galata gümrük
leri binası içinde bulunanlar birçok 
bölmelerle biribirlerinden ayn bulun
duklarından i<:erleri tamamen karan
lıktır. Liman idaresi bu bölmeleri kal
dıracak ve bu suretle iki Uç ambarı 
tevhit ederek ambarlarm aydınlan

masını temin edecektir. 

Şehir planı için ilk 

hazırllklar 
Şehircilik mütehassısı Prost, yarın 

Yalovadan dönecektir. Salı veya 
çarşamba günU belediyede bir, top
lantı yapılacak, müstakbel plan hak 
kında müzakerelere başlanacaktır. 

Bu içtimada görüşülecek işler, 
Florya, Yalova ve şehir planı ola -
rak tiçe ayrılacak, her birisi için ay
n ayrı birer mesai programı hazır -
lanıladllctır. 

• Beyoğlu zükur hastanesinin ka
dınlar paviyonu ahşap idi. Burası -
nrn kargire tahviline karar veril -
miştir. 

Varıova Elçimiz CJeldi 
Varşova elçimiz Ferit dün şehri -

mize gelmiştir. Yakında Ankaraya 
gidecektir. 

İcra kayıtlarında tahrifler yapa -
rak, bazı kimseleri alacaklı ve ba
zılarını borçlu göstererek icra vez
nesinden, muhtelif tarihlerde, 2819 
lira para çekmekten suçlu icrıt me
muru Kadri ile suç ortakları Herant, 
Rafet, Viçen ve lstavrinin ağır ceza 
da yapılan duruşmaları dün netice -
lenmiştir. 

Mahkeme, uzun tetkikat ve müza 
kerelerden sonra, suçlu Kadrinin 8 
sene beş ay ağır hapsine ve bu mlid 
det zarfında amme hizmetlerinden 
bırakılmasına karar vermiştir. Suç
lulardan Herant ta, Kadriye yardım 
ettiği sabit olduğundan 4 sene altı 
ay hapiste yatacak ve bu müddet 
zarfında amme hizmetlerinden mah
rum kalacaktır. 

Rafet, bir ay hapis ve 3 ay me
muriyetten mahrumiyet cezasına 

mahkum olmuş ve cezası tecil edil -
miştir. Diğer suçlulardan Viçen ve 
lstavri ve avukat Salahaddinin icra 
sahtekarlığında herhangi bir rolleri 
bulunmadığı anlaşıldığından her iki 
sinin de beraetlerine karar verilmiş 
tir. 

Şehir mezarhklarının 

• Talebelerin mektep dışında kon· 
trolü - Müteaddit ihtarlara rağmen 
mektep talebesinin tramvaylara hl· 
la asılmakta devam ettikleri anlaşıl
mıştır. 

DUn Maarif mUdürlUğilnden mek· 
tep müdürlüklerine gönderilen yeni 
bir tamimde muallimlerin talebe ile 
ders saatleri haricinde mutlaka meır 
gul olmaları, tramvaylara asılan ta· 
lebeyi şiddetle cezalandırmaları "e 
bu hali tekerrür eden talebenin mek· 
teplerden tardolunmaları bildirilıniŞ· 
tir. 

• Alman seyyahları gittiler - Ev
velki akşam limanmııza gelen AlmaD 
seyyahları dün şehri gezmişler ve dUn 
akşam, kendilerini getiren Monte R<>" 
sa vapurile avdet etmişlerdir. 

inhisarlar kadrosu 

kat'i şeklini aldı 
Inhisarlar idaresinin yeni kadro~"' 

nu hazırlamakla uğraşan Müdürler 
Meclisi, kadroyu tamamlayarak işini 

ıslahı bitirmiştir. Inhisarlar Umum MUdil" 
Belediy: nin yeni yıl bütçesi tasdik rü Mitat, bu hafta içinde kadroyu AD 

edildikten sonra şehir mezarlıklarının karaya götürerek, Vekfiletin tasdiki" 
ıslahı işine başlanılacaktrr. ne arzedecektir. öğrendiğimize göre. 

Dk olarak şehrin seyyahlar tara- yeni kadroda mühim değişiklikler 
fmdan görülebilen yerlerinde bulunan yapılmıştır. 
mezarlıklar ıslah olunacak, müteakı- Imtihanlan geçenlerde biten Me-
bcn diğerlerine başlanılacaktır. Bu 
meyanda Karacaahmet mezarlığı d'l murin kursuna devam edip muvaffak 
Avrupa mezarlıkları gibi tanzim edi- olan mülhakat memurlan, peyderpeY 
lecek ve bir aile kabristanı haline if- merkez kadrosuna alınmaktadır. Buıı 
rağ olunacaktır. lardan boşalan yerlere de lnhisarlat 

Canavarın diıleri birer 
birer satıhyor 

idaresine memur olmak için geçen de-> 
fa açılan imtihanda .kazananlar dere
ce ırasll& tayin olunmn.lctA~, 

Büyükada önlerinde tutularak Emlôk Bankası mütehassıs• 
tayyare kurumu menfaatine teşhir 

edilen deniz canavarının bir dişini 
garip şeyler tophyan bir Amerikalı 
kadın satın almıştır. Bir başka ka
dın da, hayvanın diğer dişlerine talip 
çıkmıştır. 

Emlak ve eytam bankası için ge· 
tirtilen Fransız mütehno:;ısı Henrl 
Gotran AdanA, Mersin, İzmir ve ha" 
valiı::ıinlle tetkiklerini tamamlıyaral< 
şehrimize gelmiştir. Bugün Sam9U " 
na hareket edecektir . 

Denizyolları tarifelerinde değişiklik yapılıyor 

Karadeniz 
yapılacak, 

hattında doğru seferler 
bazı iskeleler kalkıyor 

Limanda yU ki eme faaliyeti 

Devlet DenizyoIIan idaresi, Vapur- ı dir. Ayrıca, Karadenizde bazı iskele
culuk şirketinden devren aatın aldığı 

1 
ıerin aefer programından çıkarılması 

vapurların Dedeli olan 200 bin lirayı lüzumu hissedilmiştir. Denizyollan i
senede 225 bin lira vermek suretile daresi, Vekalete bu noktayı da teklü 
dört taksitte, kendi bütçesinden öde· etmektedir. Vekalet, kat'i cevabını 
yecektir. yakında verecektir. 

. Bu ~~ranm ilk taksiti, V~purculuk Liman reislerinin maa~ları 
Şırketının borçlarına telcabill etmek 3 

llzere ~ Bankasına ödenmiştir. lkin- arttırılıyor 
ci 225 bin liralık taksit te gelecek 937 
senesinin mayısında ödenecektir. 

Yeni sene bütçe ve kadrosunu tas
dik ettirmek üzere Ankaraya giden 
Deniz Ticaret Müdürü Müfit Necdet, 

-----------------_.....,-
Mektep ve dispanser 

lkl<ôii de hala yerlerinde duruf0~ 
tar: EyUpteki Verem dispanserı ~
yanındaki 36 ıncı ilkmektep. BU 9 

,., 

tunlarda bunu bir kere daha ya:ıııtt.;., 
tık. Bu iki binanın ~·anyana otnığbıı 
daki mahzurlan doktorlar, 88-.:ıat 
mütehassısları değil Ummi ada.ıv
bile bilir. gtbl 

Maarif idaresinin bu yolda ne rıı' 
te~ebbüs yaptığını bilmiyoruz •dıf' 
Sıhhat Miidürliiğii bu neşriyata al 11,
mamakta ve yüzlerce yavrunun~ 
yatını tehlikeye sokacak olan e<Jlf· 
yeti ıslaha teşebbüa etmeme~ tJIJJ 
E~er bu dispanserin veya nı~k :al'' 
başka yere kaldınlmasma lmka~ · ,._ı 
"ia bari aralanna yüksekçe h!_r' 1~1 çekilsin, yavrulann taze cl~er acteıı' 
tehdit eden koh basillerinin m~.ııt 
cloğru yayılması kısmen olsUD 
edilsin. sJt 

Ha.Citalan tedavi edelim di);etıııı' 
lan hasta etmek, kq yapalun 
göz çıkarmaktır. 

Biz böyle düşUnUyoruz. t ff f 
Denizyollan Idaresi, Karadeniz pos 

ta.larmda bazı tadillt yapmak tasav. 
Siz ne ders~ 

dün şehrimize dönmUştUr. ..........-.-. o•-• ~ 
Yeni sene için Deniz Ticaret Mü - ----=-=--==--==-=======-- tıl' 

dürlüğü ve Liman reislikleri bütçesi rem dereceleri yüks~ltilmış v.e fe~,e
~enişletilmiştir. Liman reislerinin ma yeti takviye edilmıştir. Mlif~!.oe 4' 
aştan baremde bir derece artırılmak · det, Ankarada Vekalete, tzın~ıı.tt# 
tadır. Deniz Ticaret Müdürlliğünde yaptığı tetkiklere ait bazı 
ise. memur adedi fazlalaştırılarak ba- bulunmuştur. 

vunmdadır. Bu mevnı üzerinde Ve
klletle yapılan temaslar neticelen
mek Uzeredir. Izmir hattına. olduğu 
gibi Karadenize de haftanın muayyen 
giinlerinde ekspresi kaldırmak düşün 
cesi bu tadilata esas teşkil etmekte---~~--~-...__~-'-L..aa-.... ..Aııu.uı~.W.hulaa.lwli" lle:ı:ı.leı:....b:bulunur mu acaba?, te bildirecektir. 

~~~~~~--------~~~~~~~---~ 
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ASICEll.llC 

Yolcuların getirdikleri 
eıyadan alınacak resim 

Eti Bankın Ergani 
sirketindeki hissesi 

Harp t:ehllkesl 
rılçlrı bilyilclil? 

Müstamel eıyayı tayin etmek için gümrük 
muayene memurlarına takdir hakkı bırakılıyor 

Ankara, 28 (Tan) - GtlmrUk ve Cihaz eşyası da ev eşyası gibi güm-
lnbi11arlar Babnhjı, gt1m.rOk tarife rtlkstlz geçecektir. Yolcu ve ev eşya
kanununun f, 5 ve 6 mcı maddeleri- 11 için kanunda mevcut evvel ve Ahir 
ilin deitftirilmealnl istihdaf eden ye- mtıddetler kaydi kaldınlacaktlr. 
ili bir kanun llylhası hazırlamakta- MtllltameI etYanm neler oldufu 
dır. hakkmda gllmrWderee tereddtıt edil-

ktt ve beyti euaya ait olan bu mekte ve ~aklka.ten mtlstamel olan 
lhadctelerln tatbikinde teeadflf edilen 
lllUekWlerln öntıne geçmek için bu bul etY&Iar için gtlmrUk resmi isten-
llıaddelerln tadil ve tavzih olnnmam mette idi. Bu nokta ta~ olunmak
larureti lılad olmuttur. Şimdiye ka- ta ve her ,eyden evvel, gelen yolcula
dar ll8fJ havi ta.butlar memleketimi- mı içtimai vaziyeti gözöntlne alın
- bbul edildiği halde Ur.erinde ma- mak suretile gt1mrllk memurlarına 
temi lilaler ve maden! çelenkler bu· bir takdir hakkı verilmektedir 
hman tabutlar kabul edilmiyordu. Ye Ev~ . . eld'ği mah·aıı· · 
ili defili]diklere göre mun:huıran ta- _.,ası ıçm g ı m ı-
hatt& gelen çelenkler' ve üzerinde si1a- darl mahallinden alınacak vesikanm 
ler bulunan tabutlar kabul ol•maeak- mahallt konaoloeluklarmmca tuutiki 

Habeşistanın işgali fiilen bitti, fa
kat Italya milis seferberliği illn edi
yor. Habeş harbinin doğurduğu Ak
deniz gerginliğinin bu harple birlikte 
sona ermesi lizım, halbuki ltalya 
Akdenizle Adriyatiğin arasını kes -
mek, kendisine Adriyatikte bir iç de
niz yaratmak için geceli gündüzlü 
çalıtıyor. Bütün bunlar işin yalnız 
Habeş istilasından ibaret olmadığı -
nı, önümüzde ondan çok daha bü -
yük hazırlıklar bulunduğunu göste
rJyor, bu hazırlık nereye karşı ola -
bilir? Bunu askerlik bakımından a
ramak faydalıdır. 
Doğu Afrikasındald yanm milyon

luk ltalyan ordusiyle Libyadaki yüz 
bin Jdtilik İtalyan ordusu arasında 
öyle bir memleket var ki "yani Mı
mr,, buranın müdafaası için ancak 
yetmlt bin kifilik bir ordu bulunur 
ve bu memleketi himayesinde tutan:, 
onu imparatorluğunun şabdamarı ü
zerinde en can alacak bir nokta ola
rak gören memleket (yani lngilte -
re) Italyanhlrm Habeş diyarına yer
leşmesine muhalefet etmektedir. 

Bu son durumda İtalyanın kendi 
memleketinde milis seferberliği, A-br. icap edecektir. 

hkara, 23 (Tan) - Doyçe Bank disababada Habeşlerden ordu teda -
elinde bulunan Ergani Balını TUrk riki, Libyaya belki de yeni yeni krt
Anonim ,trbti hisse senetlerinin sa- alar göndermesi veya orada da yerli 
tm. almm .. m• dair, hükfunetle mez- ordu mevcudunu arttırmam ugarf 

Habeflstancla Umumi harpte 

Tevkif edilen lngiliz Ecnebi memleketlerdeki kiU' banka aruında akdedilen muka- olarak güç duruma düşen Mısır do-

Tirk 
.a.-L velenbı tasdiki ve tahsisatının sureti layıalyle lngiltereye Italyan istekle-
.-.ıııaa11nı himaye için temini hakkmda:ki layihayı htııta t rini, yani Habeşistanm Italyan olu-

z bit• be t b k ld ıarfedllen paralar Kamutaya vermi§tir. Bankanın :~~ '1!nu, zec~ tedbirlerin kaldmlmashı:1, a 1 ser S ıra 1 1 .Ankara, 23 (Tan) _ 19H • 1917 de bulunan 1,5 milyon lira itibari kıy- h~ttA. eskı ~~rarlarm Ur.erinden ~ır 
seneleri sarfında metindeki hisse senetleri 850 bin lira- &Unger geçırilerek İtalyanın dogu 

Lonctra, 28 (A.A.) - Clbutlden . milU muharip dev· ya satm alınacaktır. Bu suretle Eti- Afrlkasma taarruz için değil, mede-
~ göre Öiredaova'da Itaı- letler nezdinde bulunan Oaıanb te- bankm Ergani Bakın Tllrk Anonim niyeti götürmek için gittiklerini ilin 
)an1w ~ tevkif edilen lngi- beaımm menafilni himaye hUBUBUD- Şirketindeki ı.tira.ki 2,5 milyon lira- etmeğe icbar içindir. 
Ilı meyyw hutaneei memurlarından da himayeyi Uzerine alan devletçe ya iblağ edilmı., olacaktır. 850 bin li- Fakat bu söylediklerimiz işin asga
Gcımıer, lngillz konsoloeunun bir mtı- sarfedilerek henüz tediye olunmıyan ra, Etibank sermayesine mahsuben rf hudududur. Ingilizlerin bu güç du
l'acaatl berine lerbeat bırakıhnıftır. 23824,86 doların 2670 numaralı ka- Finans Bakanlığınca tediye edilecek ruın do~ayısiyle bugün Itaıyan is -
~ I nunla tasdik edilen itil&fname ası ve fevkallde membalardan buluna- teklerinı kabul etseler bile yarın e-11'.. aıierler . . . ~ a- cak varidatla mahaup olunacaktır. konomik genliklerinin yardımı ile ve 

Roma, 28 (A.A..) - Sicllia vapuru, n ~m~e ı.3 taksıtte ~kaya btlytlk hazırlıklardan sonra Stlveyşi 
ıso euba 

1000 
1'ı 

3 
ba IUreti tesvıyesı hakkında hilkmnet, Etibank umumi heyeti kapamak, denizlere ve havalara kat-

'-
300 
~yi .::m:· Som~ ~p Kurıuta>:a bir l.~ vermift;ir. Bu Ankara, 23 (Tan) - Etibank U- 1 olarak hakimiyet temin ederek l. 

l'C • en ye a-~ ilk takıriti, 1 h~ 936 ta- mumt heyeti toplantısı, bugün ekse- talyanları müatemlekelerinde güç 
ket etmiltlr. Umanlarda Dofu Af- rihinde Düyunu Umumıye btltçeaine riyet bulunamadığnıdan 3 hazirana vaziyete sokmak istiyeceklerinde I-

"keema gitmek ben mtlhlm miktar- konulan tahsisattan ödenecektir. talik olunmuştur. talyanları §Üphesi yoktur. Binae-
amele be1demelrtedtr. naleyh kuvvet meselesi bugün için 

dlıal>al>adold lfolya11 lnglDz kabinesinde bu lladar ıeırıennde ücc:ıı. Mıaırm .,.__. . garbında ve cenubu şa.rkıamde bu -

..::.~~~El~;- := ltalya fngiJlereyı Tomas'ıri yerine Nafia ~~~1'1:1.!:~~~ 
'~. Bu banka tfmdllik tirmek için tetebbtlse girişemezler 

e-.ltPI -- efndmııı ihtiyaç· yeniden sikayet etti Bakanı getiriliyor :~~0r:"ı:ı"~t=' :mı.ı:'o.1:; 
4~~cc!ı ~:= = İtalya, Habetlere fnıWder tara- [Jnaltae Mlltemleklt Num Tbo- :~!!1~~;!1~~~=rtçf::: 
~-Ayni samanda Habet Ban- tmdaıı dumdum lmJ'9UDlan verildiği- mu'm istifa ettljlnl dön bDdlrmlt- ,eyden evvel kara ordusu lazımdır. 
-.ın da mUmkUn olduğu kadar u nl iddia etm1I ~blı hueuata tnuela.r tik. Tbomas'm lstlfuma sebep olan Halbuki Mısırda noksan olan da asıl 
~ Likidasyo pılmuı iti Kurumuna bir nota vennfiU Soma-~ tadar: budur. 
..... nun ya: dan ba dumdum kurfun.u lıiklyeebıln .__.....,. blltoe eann,, ..... or- lnglltere Balbo ve Badoglio veya 
-, ohmmaktadlr. bir dalanreden ibaret oldufu anla- ....,. idam ._ lll6e ......... Bu Graziani gibi enerjjk iki kumandan 
•reıal ladogllo llareief fÜlllbr. ._e bltt.ıı.wl Detredllmeden evvel, .._ idaresinde en az 600.000 kişilik or -

eftl Vaziyeti hatırlatalım: Kopez is - • ldmselerln lddluma göre, muhtelif duya karşı koyacak kuvveti hiç de-
a.., 

28 
(A.A..) _ mtnde bir mtblk hol hokkabazı, Ha- varidat .. Tergllere anı edlldlll, lilse altı aydan evvel Mısıra yığa • 

~ lluavvadan bet elçisini kandırarak lnglllzlerden ll&ID'lan1lm ı..a "11A9la maltmu mu (Çünkü şimdiki İngiliz ordusu-
' g6re, ll&nlf&l Badogilo, dumdum lnqunu atm almdıfma da- olımdılr halde Hl& edlhn'f, btı,,Gk nun bütün mevcudu 200.000 kişiyi 
1ı1......:_ .ıtalya.ya gitmek bere vapura ir bunun elinden bir vesika almıt ve ldnweler ve bu anda llllstemlekeler bile doldurmaz İngiliz seferberliği -
~- ll&refll ay 1<>nuna dojru 80Dl"& veeikayı Italyan guetelerinde Num Tbomu'm ojla, bundan isti - nln ve yeni ordular kurmasmm ne-
~1a1& V&nml bulunaeakbr ~. Vufyet anlqılmca, Ital- iade etmltlerdlr. llidlae fÖYle olmut- kadar zamanda bittlğinl de Kiçner 

• ya tnu.ıar Kunımuna verdiği tiki.yet tar: 
Ll._cl .... _ notumı geri allllflbr. Jlllıltemlekeler Num Tbomu'm 
'"'llllve-.., ,. balo• Fakat, lnglltere sUldlt etmemle ve olla tligortaetm. lllgllt.erede .tgorta 
.&- Dit Bakam Eden Avam Kamaraam- tlrkeıtert halla, her ttlrltl tehlikeye, 
..._.,.adan clönclü da bir nutuk eöyliyerek bu dalavere- ba anda vergi arfinuma karp da 11-

l'ııanktoıt, 
28

_ (A.A.) _ Hinden- Din btltiln ince noktalanm anlatm11- gorta etmektecllrler. B1ıgtbae gelme 
~ ba br. kadar, vergiler, lngllterede her defa-
lııtı'cılm, Şima1t Amerlkaya yap- Dl1n gelen bir telgrafa göre ttal- llllda 1tDcle blrdaı fada utmvıh. 

Şimal devletleri 

Kendi vaziyetlerini 
düsünmeye basladdar 

orduları büyük harpte bize göster • 
di.) 

Denebilir ki, İngiltere denizlere 
hlkimdir. ltalya ile kendi müstem • 
lekeleri arasmda da denizler vardır, 
binaenaleyh bu deniz muvasalasmm 
kesilmesi İtalyan ordularmm Mısıra 
karşı yapacaktan ileri hareketi dur
durabilir. 

Bu mesele her bakımdan böyle 
değildir. Vakıa Habeş diyanndaki or
dunun ana vatanla muvasalasmın 
kesilmesi kolaydır. Fakat, artık Ha
beşistanı işgal etmiş, yanını ve geri
lerini emniyet altına almış, birkaç 
aylık harekat için li.znn olan yiyecek, 
cephane ve petrolu depo etmiş bu or
du meseli. bütün Sudanın işgali 
müddetince (ki bu mtldet bir iki ayı 
tçemez) malzeme ikmali yapmadan 
harbedebilir. 

Libyadaki ordunun ise ana wrtla 
muvasalasının tamamen kesilmesi 
pek de kolav olamaz. Bir Italvan
tngiliz harbiyle beraber Malta ttal
yaya olan çok yakınlığı dolayısiyle 
hava taarruzuna maruz kalır, İtalya 
ile Libya arasındaki kontrol işini 
göremez. Ana vatan lngiliz filosu 
da muvasalayı kesmek için deniz 
Uzerinde karakol bekliyemez, bilhas
sa ltalyanlarm deniz altr ve hava 
hUcumlan bu donanmanın işlerini 
gUçl~rir. Asıl İtalyan filosu ise 
Adrlyatiğe sığınır ve bu muvasalayı 
himaye eder. 

HUli.sa kaçak suretiyle de olsa 
Libyadaki ordunun noksanları ikmal 
edilebilir. Yalnız denizaltı gemilerile 
sevkiyat bile Libvadaki orduyu bir 
kaç ay besliyebilir, düşünmeli ki bu 
ordu da nihavet bir iki ay içinde 
Süvene inebilir ve Mısmn işgali ta
mam olur. Ondan sonra güç durum 
asıl İngiliz filolan için bqlar ve 1 -
talyanları buradan çıkarmak için ise 
artık birkaç milyonluk kara ordula
rlyle işe girifmek li.zmıdır ki bunun 
İngilizler için nekadar güç bir Of ol
duğu da malftm. 

Biz bu yazımızla bu harbin mut -
lak surette patlıvacağma ve yakın -
da Italyanlarm Mısırı da işgal edece
ğine şahit olacağımız iddiasında de
ğiliz. Belki siyaset bütün bunlara 
cok kolay ~ureti haller bulacaktır . 
Fakat askerlik he'kw •dan Jıfımm 
vaziyeti Ha~ lfgaJlnden llOll 

ra artık çilrtlktilr ve buraya Hd yan
daki ltalyan orduları kadar kara or
dusu yığmadıkça ltalya ile İngiltere 
araaindaki her gerginlik, Süven ka
nalının kapanmasını icap ettirebile -
cek her çekişme zaruri olarak Mısı
rın vaziyetini meydana çıkaracaktır. 

Bir tarafta tek bir eınirle mllyon
lan seferber eden bir diktatörlUk i
daresi, öte yanda "meeburf askerli
ğin,, yalnız söztl bQyük heyecanlar 
doiuran bir memleket var. Bu böyle 
ıtdene İngiltere için bir gün Mımr
dan tası tarağı toplamaktan bt..fka 
yapacak bir .,ev kalmaz. Yüz bin ki
şnik ordu ile dtınvanın yansmı elde 
tutmak devirleri"in tarihe karıştığı 
artık anl&fllmalıdır. 

M.ŞEVKJ 

Afyon konferanSI 

Cenevre delegemizin 
verdiği izahat ~ lklna meyahatini bitirerek bu yanlar yeniden tnuslar Kurumuna bir Bu een.e, bur ldmaeler, verıtnJa ytm

L__ ~ laat dördtı ı• geçe Rhhı-M.eln nota vermiflerdir. Anl&fllan İtalyan- ele altı Dlebet.lncle aı+muma bql 
~ nae,.Sanma lnmfftlr. Hin- iv, Edenin bllttın foyayı meydana warldatlarmı lllaorta ettlnillllerdlr • 
.. ~ l*arte8t gttntı bu lefer Rio vurmuma slnirlenmitlerdir. Blltçe llflll'Ohmuea da, veırgllerla 'ba Kopenhag, 23. (A.A.) - Dt1n bu- Cenevre, 23. (A.A.) - Anadolu a-
~'ya hareket edecek Şi Bu meaeleye dair gelen telgraf alsWt.e &rttıP ~. slprta ra.da Şimal memleketleri parlemento jansının hususi muhabiri bildiriyor : 
~ Anıert w - 9udur: tlrketlerl, tahkikat J'SP"n'-emı W. lar arası kongresi toplanmıştır. Da- Istişari afyon komisyonu bugün 
~ ~1~rvi8lne yeniden 19 Londra, 23 (A.A.) _ İtalyanın mitler, bu mesele c!e böylece ortaya nimarka'dan, Fenlandiya'dan, lrlan- Polonya murahham Chedzke'nun ri-

-wu.J•caktır. Milletler Cemiyetine, Habet asker~ t.Umrttar. da'dan, Norveç'den ve Iaveç'den ge- yasetinde içtima etmiştir. Komillyon 
L___ I rlnin 1qllis mamulatmdan dumdum Dön ba hmaata aldrlnnn halterler len 60 kadar delegenin iştirak etti· idari bazı meeelelerden bqka ka· 
""lllterecle mparatorl•k kurpnJan Jmllandılda.rma dair.,.._ flllllu'dır:] fi bu kongre iki gUn stlrecektir. çakçılık ve uyueturucu maddelerin 
l-~ .. I cllft kutluleadı ditl yeni proıe.to notası, Londrada Londra, 28 (Tan) - Thomas'ın ye- Kongrenin dtınldl müzakerelerinin gizli imali meaelelerini tali komlte-

Adam ve kundura 
Adamla kundura arasmda prip 

bir mtlnuebet gördöm. fthwuM1a J&yık 
olnuyan adama: 

- Ps saglam ayakkabı dfjD ... 
derler. Aksini dtlftiniinek itimada 
değer bir adam ".ağlam bir ayakka
bı,,dır. Gerçi haunm yegine içine 
girdiği kap, kuııduradır ama doğrusu 
bu derece nlsbet.sls bir tefblbe ben 
na değlllm. Diyeeekslnb ki: "~ 
mbde öyleleri var ki, onunla bir ben
zeylf milnwbetl oJmuma. kundura 
na olnuyablllr!,, Belki de vardır 
ama, pek ayağa dtlfmemlltir, diye 
mtlteselll olW"UL 

Lifi gevelemlyellm: Düıı dötönör
ken aklıma fU geldi: 

- lnuam yenisi. kmıduruım ye
nisi ... 

ikisi de sahibini rahatsa eder ama, 
yine ealdslnclen daha fada mergup
tur. Neden! 

Dötlinünilz ! Dün on iki Ura verip 
aldıiouz yeni kunduralarom kilçtik 
p&nnağoua acıtır, batpannağm 00. 
ğumunun dqmdald kemiği ınkar w 
tahumm yakar. Baaa rağmea OD11 

giyer, llkaık boyatır, tozana alınnm. 
Hatt& blrld ayabnma baua, eamm
zm yandığına değil ele, yeni kundma
nızm klrlendfllne lmanom. O kun
dura ki ayağmm 8lkar ve illi .rabat
ıuz eder. 

Eski kundura ise böyle deffldlr. 
Giyer glymes, tıpkı hoy11Dma öl· 
rmmlt emektarlar gibi •Yalrnnn bl
çimlae girer ve aJsl rahat ettirir. Ger
çi an IO'a banlan glydlilalz umu: 

- Ooh ! Dtlnya VWIDJt, dersiniz a
ma, ne de ola ona yeni kunduralar 
kadar, ae dlkbt, ne de rağbet eder
.mis-

M111etef adamlar da böyledir. 

Al•'•", hizmeti, kudreti ve kabl
UyeU ölrenilmlt bir eski adam neb
dar faydalı ve itminan verld olul"B& 
olsun yeni bir adamla aşık at.amu. 
Çtlnldi eskinin at.owu mPJimdur: Y• 
Diden neler beklenir, :leler!. 

Gelgelellm: Her yeni esklme)'e 
malıkiimdur. Eğer esklyeblllnel 

8. FELEI 

Mısr ve lngn+ere 

Parlamentoda Krahn 
nutku dün okundu 

MI..~ 23 (A.A.) Buglln tn llllrpriz1e karfılemnış ve btlyllk bir rlne lfmdild Nafıa Nuın Ormsby mevzuunu Şimal memeleketlerlnin nin raporuna illtinaden müzakere e-
~ .. Iın~to luk ~tı" il kut. b()fllut.uzluk uyandırmıttır. Gore'nin, onun yedine geçmek ihti • llilletler Cemiyeti bqJamdald vazi- decektir. Bu celsede murahhasmıız Kral Faruk Kahire -r1nda 
~ l". n • Daily Telegraph bu husuata diyor mali vardır. yeti teıkil etmiftir. Cenevre başkonsolosu Numan Tahir •-
~ ·Bu yıl b!lh•MI genif ki: Bu takdirde, Nafıa nezaretine Sir Danimarka dış iılerl bakanı Seymen memlekette uyueturucu mad Kahire. 23 (A.A.) - Bu sabah 
~ ~ göre tenllklere ''FA!entn Avam Kamarasmda ttaı- Filip Susmı geçecek iae de Hava ne- Munch, Milletler Cemiyetinin istik- delerin gizli bir surette imaline ma- Parllmentonun açı:htmda niyabet 
~ edeae~ ve llvll tayyare yan veeib1armm eeuı hakkında ver- zaretincle Sir. Fillp Saasun'u kimin is- balinden bahsederken deıniıtir ki: ni olmak içip hükfunet tarafından ınec1isi azalarmm huzurunda, Bqba
-~ ~ 99 tayyare me)'da· dift lahattan sonra bu meeeleyi kat'! tihllf edeceği belli değildir. ,. - Hakem meseleleri için her ittihaz edilen tedablri bildirmittir. kan tarafından okunan kra1m nut-
' t yap!lacaktır. ınırett.e kap&llDUI tellkld ediyofdat. Sir Samuel Hoare'un, gelecek haf- halde bugilnldlnden daha iyi bir u- Delegemizin bu beyanatı komisyon kunda bUba•a deniliyor ld: 

l~~-iliiİİİİİİİİİİİİİİİİ;;;;;;;; Halbuki İtalyanlar tarafından bu me- tadan önce tersane birinci lortluğuna lul bulunabilir. Mamaafih bugün o- &laları tırıerlnde gayet iyi teeirler ''lngilis • lll8lr müzakerelerinin a
teleye devam olunmaıktadır. ltalyan- tayini ihtimal dahilinde görillmtıyor. lan haleti ruhiye değifuıedikçe ve y&plllif ve komisyon h~tlmizi çı:k bir eamtmiyet havam içinde cere-
lann bu yeni muhtırası yalanla dolu Times, diyor ki: neticede silAhlarda geniı mikyasta t.ebrik etmiftir. yan etetiğiJıi ve bu sayede mevcut 
bir propaganda vesikaeıdır.,, " Tahkikatın meydana koyduğu bir azaltmaya doğru gidilmedikçe, Kaçakçılıkla mUcadele it]erlnde gtlçlWderin lktl1ıamı kabil olabllece-

Moming Poet Üle diyor Jd· hakikatlerden sonra TJıomu, heı'han daha iyi bir vaziyetin meydana gele- de evvelce Habeşistana tlç ton baş.- ğiJıi kaydetmekle bilhassa bahtiyarız. 
"ltalyanm son 1&111anlank lngil- gl bir devlet adamı için ebem olan ceği ümit olunamaz.,, hat yollayın Ciprutun 18 ay hapis Yap~~ olan ~~eleri, 111-

tere ile olan mtlnasebetlerlnin iyileş- itimadı haiz otamu.,, Eski Norveç bakanlanndan Mo- ve 60 bin lira para cezuma mahldlln Bll'Dl lstikli.lini ve lnwgilia - Mımr ittl
mesl ic;in Londrada bazı sondajlar Dally Mail ille, Thamaa'm doktor- vinkel iııe muhtelif memeleketlerin edildiğinden dolayi koınisyon hilkft- f~ı ve dostluk baglarmı kuvvetlen 

I!' ,.apmakta olchıtu bJr zamanda bu hl- larm taV'Biyeslne uyarak uzun bir ~ sif.ahlanma tayretlerlni mevzuu bah- metimizi tekrar allntJamlf ve tebrik direcek terefli bir muahede ile neti-
• lmrutulmut Ye fı. diee daha ziyade pyam teesst1fttır.,, Diz aeyahatl yapacağım bildiriyor. 8ederek demietir ki : etmietlr. celenecek mtlzakerelerln takip ede • 

20 Gueteler Mtıstemleke Bakanlıjuıa " _ Bu vaziyet karemmda Şimal ceğln1 çok btlytlk bir kuvvetle llmlt 
.,_ br. ime i- Henrl dö Renye lldl ~ devlet adamı baklanda memleketlerinin pek ziyade dtışttn- men bitaraf olarak mı kalmaları ve ediyoruz.,, 
._..iz1ik • Rahathk muhtelif tahminlerde bulunuyorlar. meleri 1A!Q1!14ır Bilhuu. bir harp yah t Nutuk, meorutt rejime dönllt dola-

Parls, 23. (A.~.) - Akademi lza. Şimdilik en çok illmi geçen it birlııd halinde bu ~k ti . alacakla u , .muhasım taraflardan birinin yıslle, hüldllnetin 1930 danberi irti-

~'9~1Ukiiii'iitİİe1İlnİİ11iİİnİleclİİİerm.•.I ~an Henri dö Renye bu •bah komiaerliğini yapan Muhafazaklr vaziyt tetkik olnnm:lıedJrnn. Harp tak~ yanında yer alark zecri tedbirlere it- klp edilmit olan bllttln siyası cl1rii -~t etm11tfr: n.._. ... _ n-....ı- tirak mi etmeleri meaeleei tbreriııde ler rı- 1.-~' m 
• ca&""--.a un...,., Gore'clur. ~e Şimal memeleketleriDiD tema ı..u bir karar verilmelidir ~· -..u fllllert mu.temıa, umnml 

.,. .,, bir af Dln edecellni bildirmektedir. 
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lstanbulun filen iş9alini müteakıp 
bir tebliği resmi neşredilmişti 

- Aynen ve harfiyen -
Tebliği resmi 

Beş buçuk sene evvel Memaliki 
Osmaniyenin mukadd--rattr..ı her na
sılsa elae etmiş olan İttihat ve Te
rakki Cemiyetinin iiesası, Alman 
telkinatına kapılarak, devlet ve mil
leti Osmaniyeyi harbi umumiye işti
rak ettirdiler. Bu haksız ve meş'um 
siyasetin neticesi, malfımdur. 

Devlet ve milleti Osmaniye, bin 
türlü felaket geçirdikten sonra. öy
le bir mağlfıbiyete duçar oldu ki, 
İttihat ve Terakki -:emiyetinin rüe
sası bile bir mütarekename aktede
rek firar etmekten başka bir çare 
bulamadılar ... Mütarekenamenin ak
dini müteakıp, düveli itilafiyeye bir 
vazife terettüp etti. !şbu vazife, es
ki me...,aliki Osmanivenin bütUn aha 
tisinin bili.tefriki cins ve mezhep 
saadeti müstakbelelerini ,inkişaflan 
nı, hayatı içtimaiye ve iktisadiyeleri
ni temin edecek bir sulhUn temelle
rini atmaktan ibaret idi. 

Sulh konferansı, bu vazifenin ifa
!lle meşgul iken, firarl Ittihat ve Te
rakki erkanının mürevvici efkarı bu 
lunan bazı eşhas, (Teşkilatı milliye) 
namı müstearı altında bir tertip teş 
kil ederek, ve Padişah ile hükumeti 
merkeziyenin evamirinf hiç mesabe-
11inde addeyleyerek, harbin netayici 
elimesinden bilsbUtün tükenmiş o · 
lan ahaliyi, askerlik için toplamak. 
anuın uhtelüe meyanında nifak 
çıkarmak, ianei milliye babanesile 
ahaliyi soymak gibi efale cürct etti
ler. Ve bu veçhile sulh değil, adeta 
yeni bir muharebe devri açmaya te
şebbüF eylediler. 

Bu tefvikat ve tahrikata rağmen, 
sulh konferansı vazüesine devam et 
ti. 

Ve nihayet lstanbulun Türk ida
t"sinde kalmasına karar vermiştir. 
lşbu karar, KulübU Osmaniyeyi mUs 
terih edecektir. Ancak, bu kararla
rını Babıaliye tebliğ ettikleri zaman, 
icrasının ne gibi şeraite tabi olduğu 
nu da ihtar ile diler. !şbu şerait, vi
layatı osmaniyede bulunan Hıristi -
yanların hayatlarını tehlikeye ma -
ruz bırakmamak, ve elyevm düveli 
itili.fiye ile müttefiklerinin kuvayi 
askeriyeleri aleyhine mütemadiyen 
vuku bulmakta olan hücumlara hl -
tam vermekten ibaret idi. 

HUklimeti merkeziye, bu ihtara 
karşı bir dereceye kadar hüsnü ni • 
yet göstermiş ise de, (teşkilatı milli
ye) namı mUstean altında hareket 
eden eşhas, maatteuüf teşvlkat ve 
tahrikltlarmdan vazg~mek isteme
diler. Bilakis, hUk\imeti kendi hare -
ketlerine iştirak ettirmeye teşebbüs 
eylediler. Herkesin kemali heves ile 
beklediği sulh için bUyUk bir tehlike 
teşkil eden bu vaziyete karşı; düveli 
ltillfiye, yakında tahtı karara alına
cak ahklmı eulhiyenin tatbikmı te
min edebilmek ilzere, tedabiri lizı
meyi teemmUI etmeye mecbur oldu
lar. Bunun için, bir tek çare buldu
lar. Bu da l11tanbulu muvakkaten iş 
gal etmek idi işbu karar, bugiln mev 
kil icraya vazedildiğinden, efklrı u
mumiyeyi berayi tenvir, nikatı lti
ye tasrih olunur: 

1 - İfgal, muvakkattır. (1) 
2 - Düveli itillfiyenin niyeti, ma 

kamı saltanatın nüfuzunu kırmak 
değil; blllkia idarei Ollmaniyede ka
lacak memalikte, o nüfuzu takviye 
ve tahkim etmektir. (2) 

3 - DUvell itillfiyenln niyeti, yi
ne Ttlrklerl Deru.adetten mahrum 
etmemektir. Fakat, maazallahU taa
li., tafrada lğt.if&fl umum! veya kat 
liam gibi vukuat zuhur ederse, bu 
kararın tadili muhtemeldir. (3). 

4 - Bu nazik zamanda; mUslim 
olsun, gayrimüslim olsun, herkesin 
vazifesi, kendi işine gücüne bakmak, 
asayişin teminine hizmet etmek, dev 
leti Osmaniyenin ankazmdan yeni 
bir Türkiyenin ihdaaı için son 
bir Umidi, cinnetlerile mahvetmek 
isteyenlere iğfali.tına kapılmamak, 
ve halen makam saltanat kalan Is
tanbuldan ita olunacak evamire ita
at etmektir. 

Bali.da zikrolunan tqvikata itti • 
rak eden ef}ıum bazıları, Denaa-

dette derdest olunarak; onlar, tabii 
kendi ef alinden, ve bili.hara o efalin 
neticesi olarak vukuu melhuz ahval 
den mesul tutulacaktır. 

Kuvvei işgaliye 

Biz; naklettiğimiz feci hadisatın 
seyrini ihlal etmemek için, (kuvvei 
işgaliye) kumandanı tarafından neş

redilen bu beyannamenin tahlil ve 
münakaşasına girlşmiyeceğiz; 16 
Mart gününü dolduran vakaları nal< 
le devam edeceğiz. 

Bu beyanname neşredilir edilmez. 
lngiliz filosu Amiralinin verdiği e · 
mir üzerine, tatil edilen deniz sefer· 
terinin başlamasına müsaade edilmiş 
ti. Ayni zamanda, - işgal altında bu
lunan - (Telefon Şirketi umumiye· 
si) merkezinden de bütün resmi da
irelere telefon edilerek: 

- Yalnız lstanbul dahilinde mu
habere serbesttir. 

Denilmişti. Ve bir saat sonra 
bu serbestlik Beyoğluna da te9mil e
dilmişti. 

Şu anda, en büyük heyecana sah
ne olan yer, (Mebusan Meclisi) idi... 
Evvelce de arzetmiş idik ki; İngiliz
lerin lstanbulda bir facia yaratacak
ları, az çok bilinmekte idi. Bunu kar 
şılayabilmek için Meclisteki (Felahı 
Vatan) grupunda bazı müzakereler 
cereyan etmiş; uzun uzadıya yapı
lan bu müzakerelerden sonra, muh 
temel olan feci hadisatın önüne ge
çilmesi için; Meclis reisi Celalettin 
Arif Beyin sureti hususiyede Sadra
zam Salih Paşaya, ve bilvasıta da 
Padişaha müracaat etmesine karar 
verilmişti. 

[Arkası var] 

KUçUk bir tuhlh: 

Muhterem karilerlmizdcn (Avukat 
Galip Bektaşi) tarafından bir mek
tup aldık. Bu zat~ Şehzade başı faci
asına sahne olan binanın, bizim yaz 
dığımız bina olmayıp onun karşısın
daki konak olduıfonu bildiriyor ve 
bu eski konağın Kafkas fırkasına 
karargah olmadan evvel Belediye 
dairesi olduğunu, şimdi de (konser
vatuvar) yapılmak için yıkıldığını 
ilave ediyor. Galip Bektaşa, teşek • 
kür ederiz. 

z. s. 

Beyoğlunun göbeğinde 
Apartımanlar 

- Oturmak için: Banyolu, beş ve 
altı odalı. 

- Klinik veya atölye için: Beg o
dalı birinci kat. 

- Şartlar çok müsaittir. 
TAN gazetesinde BaY, (Felek) e 

müracaat. 

Bugün 

l P E K ıinemaıı 
Mevsimin 2 gil7.el filmini 

bil'Qen gösterecektir. 

KLO- KLO 
MARTHA EGGERTH 

ta.rafından ve 

(1) tzmir luali icin de (m1"'akbttlr) 
diyorlardL Halbuki ,u anda carbi Anado
lunun bir lrısmı, inal atımda bulunuyordu. 

(2) Yui m"rutiyeti ilca etmek ve fn
siliz himay~i altmda bir (Mutlikiyet ida
resi) tesis etmek. 

(3) Halbuki (ictitatı amumt) ve 

Kaplan Kız 
Yaz fiyatlan : 

20 • 25 ve 35 kuruştur. 
Hamiş: Kuponlar yarın akşam 
lPEK sinemasında çekilecektir. 

(katliam) 1 bizrat kendileri tertip ediyor
lardı. Hatta, ,u beyanname nqredildili za-
- n (1'iradı) batunaıı Ahmet Anıevurı, 1111••••••••••• .. 
• erhat harekete ıeçmni ldn haber yolla-

c!L 
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tıln için Dlncılık Şirketlerine 
müracaat edilmellcllr . 

Kflçllk Ulnlar dofnidan dol· 
ruya idaremizce almabillr. 

Kllçllk Ulnlarm 6 eatırblJ blr 
defalık 30 lrunıetur. ~ eatırdaıı 
fazlam tc:tn eabr bqma ~ 1runuı 
almır. Bir defadan fazla için ,. 
ktlndan % tO lnırue lndlrtllr. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Zonguldak mendireği 

MEMLEKETTE "TAN,, 
1 

izmirde bir biletçi karısını 
ustura ile ağır yaraladı 
Izmir, (Tan), - GUzelyahda bir cinayet olmuş ve bir koca,. ken~

sinden ayrılmak için mahkemeye müracaat eden karısını ustura ile agır 
surette yaralamıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Güzelyahya işliyen otobüslerde biletçilik eden Osman, Saadet adm -
daki kadınla tanışmış ve bir müddet sonra nikahlanarak evlenmişlerdir. 
Aradan pek az bir zaman geçtikten sonra kızlarına düğün yapmdığı için 
kızan anası kızı Saadeti kocası Osmandan ayırmağa karar vermiş ve 
mahkemeye müracaat edilmiştir. Bu hadiseye müteessir olan Osman 
kayrnvalidesi ile karısının Güzelyalıda yollarını beklemiş ve karısı Saa
deti ustura ile birkaç yerinden yaralamıştır. Kayrnvalidesinin feryadı 
üzerine etraftan yetişenler, kadını ağır yaralı bir halde hastaneye kal
dırmışlardır. 

Gaziantep yakında muntazam 
telefon tesisatına kavuşu_11or 

Posta idaresinin ha.len işgal ettiği bina 

Gaziantep, (Tan) - neri bir şehir 
olan Antepte maalesef düzgün bir 
telefon febekesi yoktur. Mevcut te
sisat matlup neticeyi vermekten u-
zaktır. • 

Bu mahrumiyeti hisseden posta 
idaresi harekete g~miş ve Antepte 
muntazam bir telefon ,ebekesi ku • 
rulmuına karar vermiştir. Tesisa
tın bin liraya çıkacağı tahmin olun-
mut ve genel direktörllikten kablo 
istenmiştir. Avrupadan celbedilen 
kablo, haziran içinde buraya gönde
rilecek ve tesisata gün geçirmeden 
başlanacaktır. Bir makine yıllığı 20 
liraya abonelere verilecektir. BUyUk 
bir tecim ve endüstri kurağı olan 

Gaziyurt, muntazam telefon tesi
satına kavuştuktan sonra ileri doğru 
bir adım daha atmış bulunacaktır. 

Metruk ma lla r idaresinden 
taksitle mal a la nlar 

lzmir, (Hususi) - Şehrimizde 
Metruk Mallar İdaresinden taksitle 
mal almış olanlar, emlak kıymetle • 
rindeki büyük düşilklUk sebebile, 
taksitlerin tediyesinde maruz kal
dıkları güçlUkleri hUkO.metin dikkat 
nazarına arzederek taksitlerin ha
kiki emlak vaziyetine uygun bir şek 
le indirilmesi için teşebbüste bulun
mak Uzere Ankaraya bir heyet gön
dermeğe karar vermiştir. 

BU YAZ iN EN BO Y O K HAD 1 S ES l 

1 Haziranda BURSA şehrinde 

"ÇELiK PALAS,, 
Otelinin Açılmasıdır. 

Modern bir otel, terasalı bahçeler, banyolu odalar, aynca 
eşsiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyolan ve hamam tesisatı için temin ettiği ÇELİK SU 

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

HER TORLU FENNi TESISA T- Masör ve Masöz 
otel ANKARA PALAS Şirketi tarafından işletilecek ve Viyanadan 

gelen SlX FUNNY FELLOWS Orkestrası gündilz ve gece müş

terilerimizi eğlendirecektir. 
Banyo - Kahvealtı - Yemekler ve oda birlikde '4, ~. 8 llradır. 

Eski eserler üzerinde 
yapdan tetkikler 

Eskişehir, (Tan) - Seyirgazi yO" 
/unda Kızılkaya namils marMf FriJ
ya'lılara ait bir heykel oordır. 861/" 
kelin, Mida.<J'ın kızı olduğu hakkt,.. 
daki rivayetler kuooetlidir. 
Fran~z Arkeoloji Enstitüaü _. 

lanndan Jestine ~ehrimiu gelmtl 
ve heykel civarında hafriyat yap • 
mak üzere vildyetten müsaade iste • 
miştir. Jestine'e L"'in verilmiştir' 
Hafriyat mıntakastnda tetkiklerdl 
bulunmak maksadile Profesör Ga11' 
iel de birkaç güne kadar bura!!' 

qelecek"tir. Bu ara§tırmalar netice· 
sinde Frijyalıl.ara ait birçok eserli" 
rin meydana çıkarılacağı ümit edW' 
rncktedir. 
--- - -- - - ---- -w-~ ---'L.JL4JLU.X4.F-4A4>4fi.SM-.---

Dükkanmda otururken 

Dııardan atllan kurıunlar 
bir adamı yaraladı 

M. Kemalpaşa, (Tan) - K~ubO' 
ğazı köyünde bakkal şevket gecele' 
yin yatma•eLmanlarmda dükkanındl 
otururken, dışarda meşhul birisi ıa
rafından bir av tüfeği patlatılmış "' 
çıkan saçmalar dükkanın canımı de' 
lerek Şevketin göğsUnü ve aak kO" 
lunu yaralamıştır. , 

Yapılan tahkikat neticesinde ~
n un bir kasıt olduğu anlaşılmış, a af 
seyin oğlu Topal Mulltafa ile k 
muhtarı Talip suçlu görülerek ~ 
kif edilmitler ve adliyeye veri~~~..ıl 
lerdir. Şevketin yaralan telıJ1P"" 
değildir . 

Panayir gazinosu , 
lzmir, (Hususi) - 9 Eylfil ~ 

Iusal sergisinde inşası ~k~rrllr 0, 
gazinonun inşası 15 bm lira~• ~d 
teahhidmt! ihale edilmiş ve ~ 
başlanmıştır. Bundan bafka se uıs' 
belediyenin yapmağa mecbur bul , 
duğu pavyonların da inşa.atma bit 
lanmıştır. 

M. Kemal Paıada pehli~o• 
güreılerl yaplldı i.t' 

M. Kemalpa,a, (Tan) - Dçeıll ul'' 
Devecikonağı kamununda at~ 
n ve pehlivan güreşler' yap ıııı-' 
Hasılatı Hava Kurumuna ait o ıl 
Uzere kamunbay ve Deveclk00 dl' 
Hava Kurumu tubeai ta~U, 
tertip edilen kolJU ve gUreşl.e~ .. tet' 
tUn civar köylüler iştirak etlll'r 

dir. ··"' Kotularla gUreşler düzgün ve 
: 1i olmuştur. ---1 

1 ~üçük Haberler__,,) 
L. --------- - - Jı6' 

• Safüıll, (Tan) - Çakallar ~ 
yünden Al,şa.n oğlu Mehnıet.~ 
miru ırıeselesinden kızkardeşi f.ı,11 

I neti öldürmil9tUr. Katil yaJtalat' 

I tır. kÖ~ 
•7,onguldak, (Tan)' - Satı ~ 

de Araç nehri kenarında suY~ -,1 
Zehra adında bir kadm akınt ul-; 
pılarak boğulmuftur. Ceset b 
mamıştır 1' ~ 

•Giresun, (Tan) - TehlllceP,,,. 
ber vermek ve saatleri ayal' -~ 
gibi iflerde kullanılmak Uzer;.,~ 
almmuı mukarrer ol11.n cana p11tı•_ 
düğUnUn lhaleei yapılmıttır? 
fl1n .. , 'O ıdlometroluk 111 
işidilebilecektlr. 



= 24-5-936 ===========-====-========== :r A M & 

Olacak şeyler 

1940 Haırlbü 
Y--.n: B. O. Wella -29-

Roksana ayağa kalktı, pilota yaklaıtı, garip bir 
surette parlıyan gözlerile ona bakarak ... 

- Ah, erkek olsaydım, hiçbir er-1 
bk kadm içJn hayatın ne demek ol- • 
duğunu idrak ediyor mu? Kadınlar 1 
hep ldlçtlk, ehemmiyetelz teylerle ! 
~ mahkftmdurlar. Biz hOfl. : 
litnıeye mecbuııız. Hayatta ciddi bir ' 
'lirette ciddi f8Ylerle ufrafmaya ı 
~ takdirde erkekler bb • · 
den hoflammyorlar. Erkekler o ka • J 
dar kendilerinden emindirler ld et • 
l'atlanm g6remlyorlar. Burada gö • · 
ttbntıs &ıtlnde birçok ,eyler oldu • i 
hnu ı&'tlyorum. Adaletelzllk! Mer- • 
hamet.lallk. Fakirler için yapmak ı.. ı 
~ birçok ,eyler var • vaziyeti ! 
41ızeıtmet için glrifebileceğim ı,ıer 1 
'ar. Hiç birisini yapamıyorum. Bu- ı 
llun için bütün ali.kamın elbise, mil-: 
tevherden ibaret olduğuna inanmağa 1 

lllecbur kahyonım. Kendimi istemi- : 
h latemfye, kalbim sızlayarak gU • ~ 
lellettlrlyorum. Yapılacak daha o ka 1 

~ mtıhtm feyler var ki... Fakat hepı 
•erıdimden bahisle ılzt rahatsız edi
>orum! Biraz kendinizden, geldiğiniz 1 
:._~ dünyadan bahsedin. Siz de bir. 
-. mmmz? Siz de emretmlye aıı,. ı 

1bıtlaım tavn var. Kendiıiizden e ·1 
llllnetnlz. Beni korkutuyorsunuz. Siz..'. 
lleclea yaptlmif8ınız ki? Bizim gibi~ 
etten kemlkten değil mteiniz ! Siz'• =:.m:en kendimi burada emnlyett~·ı 

yordum. Şimdi korkuyorum. 
1 ~gelmeden evvel her feyln fimdl- · 

~gibi devam edecejfni hiçbir deği-1 
~- olmıyacağmı zannediyordum. : 
'WUllCll l8e her ,ey defiftl. Bize ne '. 
~! 1 

Cabal gUldU. 1 L"'- Halihazirdakl mesele derebeyi 1 
~ne yapmak istiyor, ıuali ile. 
"9ap verdi. 

Roban& kaf1armJ çatarak: 
Klnl olmadıfmı takdirde alsln 

fellketamiz btr py l"-pacalrtır. 
- Ben de aten öyle dllfUnilyor~ 

- Sisi öldtırUrse. 
la:Cabaı omulanaı ........... et-

Cabal Rokeanaya biraz aa ıık.lntrek bakıyo~d" 

................. l'lr"':l" ...... ~,.....~:--1--........ --.~-- - pu
ta karp olan Nfll gibidir. onu se-

Tayyareci kadının sözlerini ikinci 
zaviyeden görmeyi tercih etti, bu su 
retle kadının doğrudan doğruya ken 
dinden bahsetmesine mani olmak .is 
ti yordu. 

- Bu aözlerinfzlt Stı'Ongu kastet 
111ek latemiyoılunuz ya! 

Cevabıııı verdi. Roban& PUna 
devam etti: 

- Bu pee yine içiyor. Hiç durma 
dan kendini methediyor. Sonra da 
bana haberim olmadan ihanet edebi 
lecek sanıyor. Bot Wlar, be), ümit
ler. Onu dtltUnmlye lüzum yok! $&
yet onu el'an seviyorum dedimse bu 
nu nazan itibara almayın. Ona karfı 

viyorum, fakat ehemmiyetJ yok. DU
şUndUğUm sizsiniz, ve bize getirece
ğiniz yeni &lem. Sizin &lemlniz. 
Şimdi gözleri yanıyor, dudaklan 

titriyordu. Gayri ihtiyari öne doğru 
btr adım attı, Cabalin irkildiğini gö
rünce olduğu yerde kaldı. Bu ada • 
mm konUf&D bir heykelden farkı yok 
tu. Elbıbı tat olup olmadıjmı anla
mak ldn kolunu uzattı, Caı.J aert 
bir .. bu hareketi de yanda bı • 
raktı. 

- Ne iltfYol'Bunus, anlamadım. 
Rokaan& yalvanrcuma: 
- Sizin gibi adamlarm kadına fh

tJyacı yok mu? 
(Aıllul ftl') 

NOTLAR 
Harp tehlikesi 

BerkM blrlblrlae 110rayor: 
- Harp tehlikesi var mı, ne der

ıln f 

(_o_n_rı_e_a;a_-..... , _n_ıı_·__,.,,] 
Sayı anlamlı kelimeler 

il. 
Ben l&flYOram. Biç khDle harp 1- Şimdi 1&.YJ anlamına gelen (ap) 

•de olduğumUZOD farkında değil. ile aydınlık anlamında ( ayu) ve 
Harbin, llillhlaruı ı-tlamuı ve in- (ahu) sözlerinin etimolojik ,ekille

llUllaroı patlayan ılliblar te9lrlle il- rini k&Jlllaftıralmı: 
melerl mtilteuıa, bttttba iruı bugtbl (1) (2) 
mevcut. L - Agıs : (ag + m) 

Gllmriik duvarlan, devletler ara- IL-Ayaa: (ay+ u) 
8111da, 811hnur lmk'nm birer mania fil -Ahu: (ah + U) 
ve Od devlet U'Ulllda h1111aal bir mu- GörlllUyor ki bu kelimelerin bütün 
kavele olmaclrlrça, blrlblrlerlne, lhtl- unıurlan biribirinin aynidir. 
yaçlan olu mallan ve maddeleri Yakutçada aaymak ve okumak an-
gönderemlyorlar. lamlannda ortaklığı görlllen (ah) 

Bu harp PlllADmda da böyle cleill sözünden çıkını{ olup (agıs) gibi yi-

1 
mi!' ne saymak demek t1d.n (ahla • ah-

Seyahate çdnnalr latiyol'llUllm. 11) ile arapça (ihaa') [f'ıil tekli: ah-
ZengbullnlL Fakat barice dövb çıka- sa] ve bqka sayı anlamlanna gelen 
ramad.pn: için gldemlyonnuz. lıieab, hua, haail kelimelerinin eti • 

Harp MlllNlmda da lıarlee ıklebWr molojlk ffıkillerhıi mrahyalmı: 

1 
misiniz! (1) (2) (3) 

Harpte, cephede ölelller nr.Bqtbl. L Ahsa : (ah + u + ağ) 
j'Amerlbda, facllt;erede, Almyyada il. Alım : (ah + 111 + ısl) 
1 
açJıktu ölelllerln •yılarmı AJua m tııaa : < lh + n; + ağ> 
bavadlalerl veriyor. ıv.• Hisab : ( .h + ı. + ab) 

! Harpte. bir memleketin mtldafu V. Hu& : ( .h + u +ağ) 
~vvetlerl tetik üserlnde durur. Sulh VI. Haatı : ( h. +as ıs= ıg 

t 
içinde oldupmu bagtbılerde de ay- Gerek birinci, gerek ikinci seride-

• al vaziyet yok mu! ki bUtUn fekillerin biribirinin ayni 
; Daha garibi, bugün, hiçbir devlet olduğu işgil bırakmıyacak kadar a
; bir diğerine ilim harp etmiyor, buna çıktır. Hepsinde de birinci unsur, 
: dimea o memleketi lfpl alta& ah- ana kökU temsil eden (ağ) dır ki, 
1 yor. laponyanm Çini, )talyum S.. birinci serideki ikinci tekilde (ğ) ay-
ı beflstanr lfpll gibi. nl anlamlarda (akıl = ayla) [1], 
i Biz, bili blrlblrlmbe 80ruyoruz: ağır== ayar [2] &özlerinde olduğu 
l - Harp tehlikesi var mı, .ae der· gibi aeeçe değifmiftiı'. Yakutçada 
! ıln f ayni anlamda (ahll • agm) &özlerin· 
l Ve eter, fJllkl mhada bir harp de olduğu gibi diler ,ekillerde de 
j içinde detll de yeni .._.ile bir ındh (g ;:::ıı! b) değifmesi olmUJtur. 
• içinde yaeıyonall, bana, itiraf edelim Son Uç tekilde ise vokaller dU, • 
• ki, Ulualar Kuramua borçluyu. mU,ttır. 
' o o1mua c1ı em Od devlet ttaıya Vokallerin dtı,mesl oriplnal ve ana 
al hine .!.. 'tedbiri ürlldeae- dil olan tUrkçemizden daha ziyade 

· ey ere • ondan varlık almlf indo • Oropeen 
; rek allbdarlara minevi bir tatmla ve semltik dlllerde görWmektedlr. 
vermek lmkA•n o......,., tnglltere. l)Ulmlsdeld birçok kelimelerin 

l ltalyaua kendi lllellfaatlerlne doku- bqlannda bu~ dahi yqamakta 
1 
nar t.efebböalerlnl eskiden alclıjmm kall bu dili rde dn--n. ı _... _ ... __ , & bir .. __ De •---ı...-1r olan vo er e ...,.....,.. o-

l 111•n- .. enı -.. .....,.._.- larak görWtlr. 
1 mecburiyetinde kalır ve btlttbl Av- .. GU • Dil" teorisinin: •cxök-
1 rupa bir umumi harbe daha atb1Udell- ne, ,, 
: mit olurdu, ve biz, hamdolmn badn l~r •. ~ir vokalle hatlar ~ı. dil bil-

t • da bul d ğum ulh'' gısını aydınlatan yepyenı bır ışıktır. • OMVco zu mun un u ı u 
~ arardık. Farsçada kelimelerin birçoğu ay-

n... bhna, herkes blrlblrlne f6y- ni anlamda hem ':okalli, hem vokal-
le --.h: sizdir. Semitik dillerden arapçada 

1'° 111111 W.Hlqır' UWll bJt.eeekf voka ldiltmesinin sayıl.,.,ıyacak ka-
M clAı.a f ~~ :aaz. çok ameklerfnden yaJms bir tld 

Fiiref ADIL taneslnl gözönüne getlrellm: TUrk
çede bir aksak = ağsak [yakutçada 

~ ahlah] sözU vardır ki bunun arap-
------------ çada ve ayni anlamda söylenif tekli 

Prens Porte Benesin 

Bükreı seyahafferi 

( eksah), araplann söyleyif tekli 
(aksah] tır. Arap gramercileri bu 
kelimeyi aksaklık demek olan {ke
sah) kökünden çıkmış ekli bir sıfat 

dillerde de (hesap) anlamına gelen 
kelimelerin taş ve çakıl da demek 
olduklan görülmektedir: 

Türkçede: 
Say: aayı. Say: kayalık [taflan 

yanmlf, ufalanmış ,ekilde görünen 
ka:·alık] ( 4). 
Çağ: uyı. Saka: dağ eteği, ka· 

ya (5). 
Arapçada: 
Hasa: sayı == taf, çakıl. 
Hilab: •tLyı = ha.ab: çakıl. 
Fransızcada da ( calcul) hem he-

sap, hem de tq, çakı. demektir. Es
kiden tq ve çakıl, eayı lflerine ya• 
radığı gibi dlltmam koğmakta kul • 
tanılan (6) klhinlerin gelecek ve o
lacak işleri bilip anlamalanna da 
yardım eden bir vuıta (7) oldufun· 
dan ayni kelimelerin birlnik anlam· 
da kullanılmuma sebep olmuttur; 
bununla beraber c;akıl ve tqlann 
birlbirlne çakılmaaile çıkan ateş ve 
aydınlığın da bununla ayn bir ilgisi 
vardır. Çakmak gibi çakıl ve tqtan 
gerek atet ve aydınlığa gerekse l&Y· 
ma ve bilmeğe yard"1lcı olmuı da 
onun akıl anlamında da ortak olma• 
smm pek açık bir sebebidir. 

Yukarda tq ve kaya anlamlarına 
geldiğini gösterdiğim kelimelerin y&• 

nmda: 
Türkçede: 
Saygın: fikir ve mütalea (8). 
Saylağ: Ustat (9). 
Sak: akıllı ,aglh (10) • 
Sag: zekl (11) . 
Arapçada: 
Hasat: çakıl = akıl. 

Haaab: çakıl •. hasıf, huiy: akıllı. 

Hacer: tq hıcr: akıl, bunun gibi 
hıca: hem akıl, hem sayı; miktar ve 
bunun fiili olan hacv da: sanmak 
anlamlanna gelmektedir. 

Türkçede (ag, ak, ah, ug, uk, tık. 
ök) unaurlarile bqlıyan kelimeleri • 
mlzden bir takımı hem aydınlık, hem 
akıl v~ bilgi anlamlanna geldiği gi· 
bi yukarda sayı, tasavvur ve mW&
haza anlamlarına geldiğini yudığı • 
mız (çağ) da ayni zamanda: parla• 
mak, bir teyi anlatmak, açıp çıkar
makta demektir (12). Çoktu da: 
zeki demektir (J3h 

Çakmak .a.tlntrn hem tlmt* 
çakmak, hem çakmak çakmak, hem 
de bir ,eyi çakmak = sezmek, anla· 
mak demek olduğu dU,Untllüne ttlrk 
çe bir kelime olduğunda hiç fÜphe 
olmıyan (akıl) ile (çakıl) arumda 
da bir bağlılık aramak uzak olmu 
sanınm. 

Naim ONAT 
Beriln, 23 (A.A.) - Koreepondanı aanll'lar. Ralbuki iş, tamamlle ter- [Bu yazının son kısmı yarınki sa-

Diplomatik gazetesi diyor ki: ıinedir. Kök aandıklan kelime, bu- yımızdadır.] 
Yugoelavya Naibi Prens Paul ile nun k11altılmıt ve vokali dU,mllt 

Çeıkoelovakya Cumhurreiai Beneş ya- ,eklidir. 
kında Romanya kra1mı reamen ziya- Yine bunun gibi eald tUrkçede 
ret edeceklerdir. [buıUn (eyi - eyU) diye konuttuiu-

( l) Radlof • KupCL 
(2) Radlof - Teleiit. 
(3) Divani l6pt. 
(4), (5) Dlvanü lilsat. 

Uç devlet reisinin bu mWikatı Ha- muz] (ezkU) [3] ayni anlamda yine 
rlctye Bakanlarının son Belgrat top- arapçada (ezkl) olarak aöylenir. 
lantııarmdan sonra KUçUk Antantm [Bunun yu-.ıutak (z) - ile ki tUrk
teeanUdünU parlak bir tarzda ıesa. çeainde de böyledir - (aziy) ve (a· 

=-----====---=========:mım=--=-===-==--==== hUr ettirmek gayesini istihdaf ettiği- zık) 8Öylenifi de vardır]. Bunun kö
ne etıphe yoktur. Fa.kat bu mtlllkatm kU sanıl8;D (zevk, zeki.) da itte bu, 
llç devlet arumdaki bazı anl&f&ID&- bbim: iyı, güzel, temiz anlamlarına 
mazlıklan kapatmak için olmuı da gelen ( ezkU) den çıkDUftıl'. (lh8a) 
çok muhtemeldir. da aynile böyledir. Yakutların (ah· 

(6) Taı sibi ok ta en eski uvaı ıill
hıydı. Buna Japmak ve kullanmak ea btl
yük akıl iti H:Fdırdı; banan icia akıl anla• 
mma selen (ok - uk) ile (ok) arumda bir 
ilci ıörünmektedir; netelrim arapeada 
(nebel): taı, (nebel): ok. ""llebD": akıUa 
demek oldata sibi (aebm): ok•• ulan .. 
vında kullamlan tq, (sübiim): akıllı, er
demli unat adamlan demektir. Framarca
da ela (aqette): ok. (aqe): akd11o ..ı. 
demektir. 

Taksimde canlı mankenler en son 
moda elbiseleri tethir effiler 

DUn Taksimde canlı mankenlerle tefhlr edilen cUzel elblstler 

Terziler cemiyeti, bir müddetten- muz ebpoziayonlan CUmhurlyet hU 
beri huırlamakta olduğu moda ser- ldkmeti eayemnde TUrk kadmlıimm 
gla1ni dün saat on bette Takaim bah içtimai ve medeni hayatta kazandı· 
çeeinde tertip etmiftir, Sergiye ,eh- ğı yUkaek mevkiin en açık bir ifade 
rimizln birçok t&nmDUf kadın ter- al olarak teli.kki edebiliriz. ÇünkU 
illeri ı,ttrak ettiilnden bahçenin a· TUrk kadını ancak Cllmhuriyet te
lafranp kıamJ iki bine yalmı davet- eatıaile çarpf ve peçe gibi iptidai 
mene dolmut ve oturacak yer kal- kavimlere mab111• olan ldavelerden 
maJDJttI. kurtulabildi ve ancak bedevi unau... 

Sergi, cemiyet re181 Halit Alinin lara llyik olan kıyafetlerinden ken· 
bir nutldle açıbmfbr. Halit Ali bu dini kurtardıktan 10nradır ki, moda 
nutkunda ezcümle demlttir kl: .. Bir denilen medeni hayat flrmuma flr
kac aenedenberl yapmakta olduiu • ma ve IOll)'8te denilen içtimai yap.-

Franıada bir pamuk 
fabrika11 yandı 

Parlı, 23. (A.A.) - DUn Rou
baix pamuk ipliği yapan fabrikalar
dan birinde çıkan bir yangın netice
elnde fabrlkanm blltün binalan, 
70.000 kilodan fazla iplik yanm11 ve 
1150 kadar amele açıkta kalmıfbr. 
Zarar 6 milyon frank tahmin edil
mektedir. 

Beck'ln Belgrad ziyareti 
Belıracf, 23. (A.A.) - Polonya 

hariciye nazın Beck'in Belgrad'a a· 
ym 27 ainde VUll olacalı reemen 
haber veriliyor. 

Beck, burada Ud gt1n kalacakbr. 

Yit vuıtuma kavuttu. BuıUn mu. 
nevver TUrk kadmmm giyim ve ku
f&lll zerafetf itibarile garpll hem
clnalerinden hiç te geri kalmadıkla
nm göfatlmUzü gere gere iddia ede
biliriz.,, 

Bundan 10nra canlı mankenlerle 
eon moda tuvaletlerin tefbirlne bq 
lamlmlfbr. Bu tuvaletler, davetliler 
tarafından bllytlk bir allka ile aey
redilmlftlr. 

Sergi mtltenenl drprizler, dana
lar ve eğlencelerle akf&Dl geç vaki· 
te kadar devam etmlt ve davetliler 
için elblH fuonu. ppka, kemer, el
diven ılb1 tuvalete mtıtealllk muhte 
lif hediyeler! ihtiva eden bir plyul -
ko çekildikten 10nra toplıntiya nl· 
hayet verilmlftlr. 

sa) m arapçaya (ahsa) fiili teklin
de girmft ve bundan sayı anlamın· 
da (haaa) 8Öz11 çıkımftır. (lhaa) • 
nm ekli bir mastar olmadqlmı 161-
teren bir natık ta bu kelimenin tlç· 
ltl fiil k6ldlnde saymak anlammm 
bulunmamul(br. Arapça ekllz ana 
kök sayılan (faale) UçlU köklerin
den birçoğunun anlamca hiç farkı 
olmıyan bir de ( ef'ale) ,ekli vardır 
ki arap dilinin bir çemdet (mütera
dif) Uigat• olan (e~ muhUSU1) m 

(7) Liaamalilarap C. 12. S. IS, 
(1) Pavet de Coarteille, 
(9), (10) Türlr Dili. 
( ıı) Divani l6pt. 
(12) Bil~ Tiirk lilsatL 
(13) Racllof, Alta1, Teleilt, Karakırsa 

lellceleri. 

lstanbul vergi tahsilatı 
20 milyonu geçiyor 

on dördüncll cildinde bunun ytlzler- 193:5 maU yılı bu hafta bitecektir. 
ce mleaU pterlldlfl Rfbl vaktlle bu Yeni' yıla glrilmeai dolayıalle, maliye 
Çefit kelimeleri tophyan: tefldlltmdan vergilerin bakayaya bı· 

(ll'aale ve af'ale, faalttı ve ef'al· rakılımyarak tahlil oJunmHı ve ml1· 
ttı). nıru zamana ujrablmamuı bildlril· 

mittir. Kitaptan diye bet alb da eser ya
zılmıştır. 

Dil biliinleri ayni kelimenin ba· 
fmda 10nradan eklenmif samlan bir 
vokalle de eöylendlği halde, anlam· 
ca hiçbir defltiklik göetermemal • 
nln ID'nD& bir tUrlU erememiflerclL 
ı.te bUytlk teori uırlardır çözUlmi • 
yen bu diltUmU açıverdfji gibi 
gi TUrk kellmelerile baih olduiu 
balatta aezilemiyen ve yabancı a . 
nılan mözleri de aydınlatacak PflDH 
bir kanun kuruvermiftir. 

Aldığmm malimata göre, 1935 ma
U yılı içinde Iatanbul villyettnde ver
gi tahelllb iyi geçmlftlr. Tahldkata 
göre tah.Ult yerindedir. Iatanbuı-a 
vergi tah•llltmm ylrml milyon lirayı 
geçtiği tahmin edilmektedir. 

Çaldarlı'I• yeri•• Lider 
I• olacoi'I 
Atlna, 23 (Tan) - Ahali partı.1. 

Din dt1n gece yaptıkları toplantıda 
fhndillk llclerllk vuifeıdnln merkes 

• heyeti tarafından yapılmuma karar 
Beap anlamma gelen ttırkQe w vernrlflerdlr. 

arapça kelimelerin akıl ve onun da Ahali partl8lnln Teodolds ve RaJ._ 
aydmlıfa dayandJlmı gördtıkten lia gruplarlle blrle.-neel haklrmdald 
IOllr& ayni kelimelerin tat ve cakJl konUf1Dalar& devam eclDmektedlr. 
gibi arada hiçbir l1gl8I yok tumdan Bu partilerin mabfellerlncle Çaldarl 
kelimelerle de bir baflıhJr g&tterme- tin yerine aec;ilecek 1tderln ba ko
tlnln sebebini de arqbrahm: nUflllalar neticeıdne bıraJulmakta ol 

Tlrkçemlzde oldufu gibi bqka dutu möylemnektedlr. 
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FöDD~tüın a 
a SAGLIK 

HERGUN BiR ROPORTAJ 

Amerikadan l ,ürkiyeye 
gelen bir muhacirin 

anlattıkları 

............................................................................... 
öGOTLERI İngiliz hüklimeti Yahudilerle Araplar 

bir vaziyette 
durmaktadır 

............. 
Alkol neden dokunur? 

arasında sıkışık 

kalmış, bocalayıp 

Bugün artık herkes biliyor ki, al-
kol zehir olmakla beraber bir de gr
dadır. Otuz şu kadar yıl oluyor, At
vater ve Benedick adında iki heki
min yaptıkları tecrübeyi o vakit du-

Dünyanın en zengin diyarında para pul sa• 

bibi olduktan sonra meteliksiz geri dönmek 

Times'den: 1 

Filistini on dört sene sonra tek
rar ziyaret etmek, yeni bir memle
ket ziyaret etmek demektir. Topra
ğın tabii arızalarının bile değiştiği 
yerler var. Kudüsün civarında çıp -
lak yüzlerce hektar tepe yamacı 

yeni evlerle örtülmüştür. Yafanın 
yeni mahallelerinden biri olmaktan 
çıkmış bulunan Telaviv 100.000 nü
fuslu bir Yahudi şehri olmuştur. 

Hem de kendi cesametinde herhangi 
bir yakın şark şehri kadar sinema, 
tiyatro, hastane ve konser binaları
nı muhtevi olarak ... Maamafih yeni 
amele mahalleleri ile Hayfa Telavi
ve doğru kirli bir kol uzatmakta
dır. Ziraat daha teksif edilmiş ve 
hatta Arapların mezru arazisi bile 
daha büyük bir intizam altına alın
mıştır. Sahil ovalarında portakal 
bahçeleri hemen hemen Mısır hudu
duna kadar uzanmaktadırlar. Dar J 
fakat muntazam ve mükemmel yol- · 
larda karınca gibi otobüsler gidip 
gelmektedir. Kırmızı renklileri A
raplara, yeşilleri ise Yahudilere ait
tir. lşte bu otobüsler hali hazırda 
Filistin demiryollan idaresini ziya -
na sokmaktadırlar. Filistinde Arap 
siyasilerinin noktayı nazarından baş 
ka her şey değişmiş bulunuyor. 

Bilhassa Yahudiler çok değişmi~
lerdir. Judea ve Galilede insan bun
ların yerleşmiş olduklaxı memleketi 
vatan edi:mnek için hakikaten tet -
kik edip sonra faaliyete geçmiş ol
duklarının tesiri altında kalıyor. 
Bilhassa Kvutzot ismini alan kollek
tif cemiyetler pek iyi inkişaf etmiş 
bulunmaktadırlar. Yalnız bu cemi -
yetlere mensup olan gençlerin yaş -
larmı başlarını aldıktan sonra ce
miyette kalacaklarından şüpheleni
yor. Çünkü bu Kvutzalarda hayat 
Ispartalıların hayatma benzer. Ka -
dmın mevkii yoktur. Cemiyet kol
lektif surette gayretlerinden elde 
edilen zirai mahsulün karı yine kol
lektif surette cemiyet için harcanır. 
Maamafih, yeni toprakları mezru 
bir hale getirmek için bu cemiyetle
rin faydası inkar edilemez. Çünkü 
bu çöl topraklar ancak kollektif 
gayret sayesinde mahsul vermek im
kanını bulurlar. 

Buradaki Yahudilerin ekserisi 
şarki Avnıpadan hicret etmiş Leh, 
Romen, Baltık ve Rus Yahudileridir. 
Rus Yahudilerini misal ittihaz ede
rek Filistindeki Yahudilerin komü
nist olduklarını iddia edenler bu 
Rus Yahudilerinin komünizm hak -
kmdaki fikirlerini dinleseler neka
dar yanıldıklarını derhal anlarlar. 
Filistinde bilinen 500 komünist var
dır, ve bu nisbet 1.100.000 nüfuslu 
bir memleket için çok değildir, kal
dı ki, bu 500 ün beşte ikisi Araptır. 
Fakat kargaşalık anlarında polisin 
tanınmış komünistleri toplıyarak 
hapsetmesi gösterir ki, hükfımet ga
yet tedbirli davranmaktadır. 1920 
de komünistlerin Yafada bir isyan 

Yahudiler eşyalarını kanıy onlara dolöurup kaçıyorlar 

Filistrnde öldürülen Yahudilerin cenazeleri kaldırılıyor 

~aktan mcn~dilme~ini. istemes~n~ 1 z~manmın yaklaşmakta olduğunu 
dınlemek de ınsan uzerınde pek ıyı hıssederek efendilerin propaganda -
tesir bırakmıyor. Arap siyasilerinin !arma kulak kabartmaktadırlar. 
geldiği küçük efendi sınıfı Yahudi 
muhacereti üzerine arazi fiyatlarının 
zirai mahsul ve kiraların yükselme
sinden büyük istifade temin etmiş
tir. Bunların Yahudiler aleyhinde 
hiçbir şikayete hakları yoktu;. Pro
pagandaları asılsızdır. KıskanGlık -
tan ileri gelmektedir. 

Filistindeki Bedevilerin siyasi kıy 
metleri yüksek değildir, yalnız mez
ru kısımlarda yaşıyanlarm müşkülat 
çıkarmakta büyük bir ehliyetleri 
vardır ki, efendiler bunu kullanma
sını pek ala bilirler. Fellahlara ge
lince, bunlar entrikacılara alet ol
madıkları zamanlarda gayet sulhse
ver kimselerdir. Birçok yerlerde 
muhacir Yahudilerden müteaddit 
yenilikler öğrenmişlerdir. Fakat on
lar da yavaş yavaş endişe etmeğe 
başlamışlardır. Istikballerinin ne 
o~acağı ~eçh~ldür. Yahudilerin git
tıkçe çogaldıgını görmekte ve mem
leketlerinden, arazilerinden atılmak 

Yahudilerin memleketi yavaş ya
\'aş yutmaları karşısında Araplar, 
kuşkulanmakta, Yahudiler ise bir 
Arap idaresi altında kalmaktan kork 
maktadırlar. !ngiliz Hükumeti ise 
bu iki muhalif arasında sıkışıp kal
mış bir vaziyette bocalamaktadır. 

İngiliz Hükumeti Yahudi muhace
retini Filistindeki Arap nüfusunun 
reı 75 veya 't 100 nisbetinde teksif 
ettiği takdirde belki müşküllerin bir 
kısmını bertaraf edilmiş olacaktır. 

Ancak şimdi Yahudiler "efendileri" 
kuşkulandıracak kadar çok olmakla 
beraber Araplara karşı yalmz bıra
kılabilecek kadar çok değildir. Ya
pılacak en iyi şey Arap köylüsüne 
Yahudi muhacereti karşısında yerle
rinden edilmiyeceklerine dair temi
nat vermektir. Yoksa din nefretinin 
"kan gövdeyi götüren" isyanlara 
sebebiyet verdiği bir memlekette 
parlamento ile idare edilen bir hü
kümet kurmak lüzumsuzdur. 

yacak yaşta bulunmasanız bile belki 
sonradan bir yerde okumuşsunuzdur: 
Bu hekimler güçlü, kuvvetli üç ada
mın yemeklerinden yağ, sebzeleri ve 
bunlara benzer başka gıdaları kese
rek ohlarrn yerine "muadil,, nisbette 
alkol vermişler ve alkolle beslenen a
damların pekala beslendiklerini ve 
işlerinden güçlerinden kalmadıklarını 
görmüşlerdi. 

Alkolün bir gramı, bir gram yetmiş 
'beş santigram glükoz şekerine be
deldir ve insana yedi kalori temin e
der. Şeker bulunmayınca alkol onun 
yerine geçer ve ifrata gidilmeyince 
şekerin isini görür. Alkolün gıda ol
duğu zaten o meşhur tecrübelerden 
pek çok önce ateşli hastalara iyi gel
mesiyle de anlaşılmıştı. Mesela za
türrieli bir hastanın beslenmesi güç 
olduğunda ona günde kırk elli gram 
alkol verilince hasta hem beslenmiş Zakir Ramazan, karısı ve çocukları 
olur, hem de hastalığa dayanır. Bir Amerı"kan muhacı·r1· ile konuş- d · kA · e ıs anımızı ıstemiştim. Çatalcada 

Mutedil miktarda olduğu vakit al- tum. Amerikan muhacın' ·... Bu so··z · · k 
1 

· arazı verdıler. Fakat, bazı sebepler 
o ıçin, öteki gıdalardan fenadır de- belki tuhafını .. a gı'ttı·. Fakat yalanım ·· ·· d ·ı " yuzun en içine girip yerleşemedik. 

nı emez de. Et te lüzumu kadar yeni- yok. Bana dert yanmağa gelen orta Şimdi, böyle Istanbul sokaklarında, 
lince iyi bir gıdadır.fazlası zehir olur boylu, tıknazca, yarı ı"şçı· kıyafetlı· a- b b d 
S k bil 

aşı oş olaşryorum. Gazeteye yaz-
. e er e bütün hareketlerimiz, bil- dam, Amerikadan muhacı·r olarak ts-
t
.. d sanız, belki çoluk çocuğumu barmdı-
un üşünfü;ılerimiz için lüzumlu bir tanbula gelen bı"r vatanda<>trr. b"l 
d 

"Y ra ı ecek bir köy gösterirlerdi. 
gı a, birc:ok yerlerde faydalı bir de- Adı, Zakir Ramazan .. Kendı" Nas-

ld 
• h ld - Amerikada epeyce Türk tebaa!l 

va o ugu a e o da şekerli hastalar liçli. Beş çocuğu var. Uzun yıllar, A- var mı? 
ve öyle olmağa istidath bulunanlara merikada kaldı~ 1·rın· sıksrk aksayan o 
b

. ı:.• ., - yle sanırım ki, 50 - 60 bin ki-
ır zehir olur. bir şive ile bana şunları anlattı.· Ş k d k

. Al şiden fazladır. Türk tebaasının çoğu, 
u a ar ı... kolün zehir olma- - 1910 senesinde, iş bulmak ıçın a l b" d Ford fa'brikasınm bulunduğu Detroit 

an ya nız ır gı a olarak kalması Nasliçten kalkıp Amerı·kaya gı'ttı"m. . . şehrindedirler. Burada Müslümanlar 
ıçın pek mühim şartlan vardır. Bir Birçok yerleri dolaştıktan sonra, nı·-k ·k l için bir de cami yapılmıştır. 
ere mı tar mese esi. Bir insanın za- bayet Şimali Amerikada Masaçuset 

l l b 
- Sizin gibi küc;ük san'at sahibi 

rarsız o arak a a ileceği alkol mikta- şehrine yerleştim. Orada, bu""tu··n ev-k k"l - - olan Türkler, şimdi Amerikada ne 
rı, aç ı o agırlıgında ise, her kilo ler, apartıman şeklinde olduğu ıçın, yapıyorlar? 
başına günde bir, nihayet bir buçuk kalörifercilik, para kazandıran ı"şlerın· ITT' l"d' - Ne yapsınlar, birer ikişer TUr-
b amı geçmeme ı ır. Mesela altmış başında gelir. k" k"l - ı - d b" ıyeye geliyorlar. Artık. hiç birine ~ 

1 o agır rgrn a ır adamın tahammül Soba adeti, yok gı'bidir. Apartı-d b"l -· Ik rada yapacak iş kalmadı.,, 
e e ı ecegı a ol miktarı altmış gram manlann hepsi "merkezi teshın· ,, u-d 1910 dan 1936 senesine kadar. ta-
ır. sulü ile ısrtrlrr. Biz de 'bunu görerek, marn 26 sene, dlinyanm en zengin dt-
Sonra, mühim bir şart alkolün kalorifercilig-e heves ettik. llk gu··nıer 
t
l k kl d b" yar~da, ev bark, para pul sahibi ol-

mu a a yeme er en ır kısmının az para kazanıyordum. Fakat gı·tgı"de · · ·1 ·a· ı duktan sonra, memlekete, fakir ve 
yerme ıcı mesı ır. nsan kendisine Ilı ıriindeligı-·m arttı. Sekı"z dolar, on beş ı ı k ı ,, - perişan bir muhacir sıfatile dönmek 
zum u o an a orileri yemeklerle te- dolar ,otuz dolar ve nihayet gu··n oldu d -· tt'kt te ogrusu acı bir şey! .. 
mın e ı en sonra üstüne alkol de ki yµz dolara çıktı. 
içerse bu iÇJo o va"kit zehir olur. 'Bunu Tam manasiyle lord gm Dem~lc. t ; olmazsa, muhaçirlik 
da, akıllarrnı kaybetmeden işret e- Amerikaya a gıtse, ınsanın ~......,..,._ 
denler ötedcnberi bilirler. Işret ettik- dum. Yediğim önümde, yemediğim nı brrakmryor. 
leri vakit az yemek yerler. Onları gö- arkamda ... Biriktirdiğim para ile 0- "Yeni Dünya .. chn tekrar ana VA<" 

ren, fakat anlayışlarını bilmiyenler, tomobil bile almıştım. tanına dönen bu göçmen Balkan mu-
onlar meze yerler de onun için ye- Otomobil bile, dedim amma siz bak harebesi sıralarında bir kere dah• 
meklere rağbet etmezler diye sanır- mayın. Amerikada otomobil, cep sa- Türkiyeye gelmiç. Askere almışlal'· 
lar. Halbuki mutedil işret eden meze- ati gibi bir şeydir. Herkeste bir tane Çatal~ cephesindeki muharebelere 
yi az ye::ıe bile yine yemeğini az yer bulunur. Uzatmıyalım, işim çok iyi tştirak ederek Bulgarlarla dövüşmUş. 

Uçüncü bir şart alkolün sade de- idi. Epeyce para sahibi olmuştum. Amerikada iken Hilaliahmere, Çocuk 
ğil, mutlaka suya karışık içilmesidir Dört ev satın aldım. Onların getirdi- Kurumu Derneğine karınca kaderl!l
Alkolün zehir olmaması için suyun ği kirayı da kazancımın üstüne ekli- ce yardımlarını da esirgememiş. 
içinde yüzde on beş nisbetinden fazla yordum. Vaktiyle, mal mülk sahibi iken, bU 
bulunmaması mühim bir şarttır. Hem Derken bir kanun çıkardılar. A- gün, çoluk çocuğunun nafakasını çt" 
de aç karnına olmamalıdır. merikan tebaası olmıyanlara iş yok, karmak için bir toprak parçasına ll" 

Bu şartlar yerine getirilmezse al- dediler. Bu, bizim için tepeden inme vuç aÇ.mağa mecbur olan Bay Zaklt' 
kol vücut içinde iyice yanamaz. Faz- bir darbe oldu. Çalıştığım yerden çı- Ramazan; bana şu eski meseli bıı. .. 
lası yine alkol olarak birikir ve her- karıldrm. Hangi kapıya baş vurdum- tırlattr: 
şeyden önce vücudun en kıymetli sa, fayda et.medi. Hazıra ne dayanır- - Insan, ne oldum dememeli, n" 
unsurları olan sinirleri zehirler. Son- ki... Elimdc,avucumda kalan paraları olacağım demeli! .. 
ra uzuvların hepsi 'birer birer zehir- erittim. Evlerimizi de, hükfimet, alın- Fakat kendisini teselli etmek için~ 
lenir. ca, büs'bütün sefalete düştüm. - Aldırma, Bay Zakir, dedim~ lll· 
Söylediğim şartları yerine getirerek Artık Amerikada barmamıyacağt- lin yağlı pilavından bizim tarhanarııll~ 

içilebilecek alkollü içkiler ancak şa- mı anhyarak, Türkiyeye dönmekten yeğdir,, demişler. Senin de, burad• 
rapla biradır. Derecesi yüzde on olan başka çare bulamadım. çifte koşacağın öküz, Amerikada "' 

sıkarıp birGOk Yahudinin öldürül- ============================ 
mesine sebebiyet vermiş olu.aları 

bir sofra şarabından, altmış kilo ağır- Burada, hükfımetimize bruş vura- !inden alınan otomobilden yeğdir! 
lığında bir adam, yemeklerinden kı- rak, beş çocuğumla münasip bir yer- Salaha.<ldin GUNG01' 
sarak günde bir litrenin onda altısını, = ==========;::==================~ 

unutulmuş değildir. 
Son iki sene zarfında Alman Ya

hudilerin Filistine muhaceretleri pek 
artmıştır. Fakat bunların kısmı kül
lisi Almanyadaki durumun değişe -
ceği Umidi ile milliyetlerini değiştir
memektedirler ve bu suretle bir za
man Almanyaya tekrar dönmek ar
zusunu beslediklerini göstermekte -
dirler. 

Yahudilerle Ingiliz memurları a
rasındaki münasebet 1922 senesinin
kinden çok daha iyileşmiştir. Yalnız 
bu Ingiliz memurlarının Arap aleyh 
tarı olduklarını ifade etmemektedir, 
bilakis Filistinde fellahın, veya da
ha enteresan olan Bedevinin Jngiliz 
mekteplerinin yetiştirdikleri me
murlar üzerinde yaptıkları müspet 
tesirler hakkında uzun eserler ya -
r:ılabilir. 

Fakat ne de olsa efendiler (bu 
:Arap siyasilerine verilen isimdir), 
İngilizlerin gözlerinden düşmeğe 
başlamışlardır. Propagandalarının 
kısmı küllisi inanılmıyacak derece
de yalandır ve bir vakar noksanlığı 
hissedilmektedir. lnsan 1929 sene -
sinde Yahudilere karşı yapılan taar
ruzun milliyetperverliğe bürünmüş 
methiyesini işitince tiksiniyor. Çün
kü o zaman Yahudilere hücum eden 
sözde kahramanlar silahlı insanlara 
hücum etmiş bulunmuyorlardı. Bi -
lakis muarızları silahsız, sulh içinde 
yaşıyan kimselerdi. Yahudilere ara-

Domuz. kovalarken 
feci bir kaza oldu 
Bafra, (Tan) - nçemize bağ!J 

Keresteci köyünden Kamil oğlu Ali, 
tarlalarına musallat olan bir domu
zu kovalarken elindeki tüfek nasıl-
sa patlamış ve geri gelen kurşunla 
parçalanan tüfeğin demir aksamı za
vallı gencin beynini parçalıyarak öl
dürmüştür. 

Yağmurların fasllasız 
devamından korkuluyor 
Bafra, (Tan) - tki aya yakın bir 

zamandanberi iyi hava görmiyen il
çemizde tütün dikme zamanı gelmiş
se de yağmurlardan tarlalara girmek 
imkanı yoktur. Buğday ve arpa gibi 
mahsullere de zararı dokunan bu 
yağmurların arkası kesilmediği tak
dirde eldeki tütün fidelerinin çürü -
yeceğinden korkulmaktadır. 

Tellcil pazarı kalkıyor 
Konya,(Tan)- Evvelki gün son top 

lantısını yapan Şehir meclisi, şehir
de bulunan bugünkü dellal pazarının 
kaldırılarak müzayde yeri açılması
na ve bir mezat idaresi talimatna
mesi hazırlanmasına karar vermiş-

Poliste 

Bir amele ayağını 

makineye kaptırdı 

yahut biradan bir litre bir çeyrek iç
tiği vakit bu kadar alkol kendisine 
zehir olmaz. Bunlardan başka içki
lerdeki alkol derecesini tayin etmek 
bir kere güçtür, ondan bruşka bir içki

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 

ilanlan 
iıletme 

Büyükderede irmik fabrikasında de alkol derecesi yüzde on ikiden 
çalışan amele Süreyya, iş sırasında fazla olunca o içkinin insanı yine ze
ayağını makineye kaptırmıştır. Sil- hirlediği anlaşılmaktadır. Halbukı 
reyyanın ilk tedavisi derhal fabrika derecesi yüzde on ikiden fazla olmı-

yan, şarapla biradan başka, alkollü 

Devlet Demiryolları Eksiltme ve Arttır
malarına girenlerin nazarı dikkatine 
7-5-936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neşir olıt'" 

nan ''Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerdet1 
aranacak ehliyet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz iş'" 
lerine girecek olanlar da şamil olup daha evvel ilan edil
miş olsa bile 1-6-936 dan itibaren yapılacak eksiltmele! 
için tatbik edileceğinden aiakalıların şimdiden bu ve
saiklerin tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olunıı;, 

d~kto~- taraf~_nda~ yapılmış ve gö- içki bulmak güçtür, içkinin derecesinı 
rulen luzum uzerıne yaralı Alman düşürmek için fazla su katılınca da 
hastanesine kaldırılmıştır. Polis. içkinin kendi tadı değisir. Bundan 
tahkikatı . netice_sinde hadisenin bir dolayı şarapla biradan başka alkollü 
kaza esen oldugu anlaşılmıştır. içkilerin hiç biri yukarıda söylediğim 

Sahte bir memur şartları dol~uramaz. 
Şarapla bırada bile alkolün gıda o-

(2787) ~ 
Kasımpaşada Yahya kahya ma -

hallesinde söğüşçü sokağında bir nu 
marada oturan Emineye, kendisine 
evkaf memuru süsü veren biri gel -
miş ve evin üç aylık kirası olan 18 
lira on beş kuruşu alarak savuşmuş
tur. 

Bu memurun sahte olduğu sonra
dan haber alınmış ve Cibali yaprak 
tütün deposunda çalışan Mustafa 
oğlu Nedim, bu suçtan maznunen 
yakalanmıştır. Nedim suçunu itiraf 
etmiştir. 

Otobüsün camlarını kırmış 
Sütlücede Mahmut ağa mahalle -

sinde 42 sayılı evde oturan 35 yaş
larında lzzet dün akşam keresteci
lerde 3256 sayılı otobüsün camla-

lacak derecesini aşmamak pek güç-
tür. Çünkü alkol az miktarda bir gı- İzmir' den Denizli, Alaşehir, Soma istasiyonlarile ar

3
"' 

da olmakla beraber insana keyif ve- larındaki istasiyonlara nakledilecek emtea ve eşya1:J 
ren bir gıdadır. Keyfi bir kere du- 1-6-936 tarihinden itibaern tenzilat yapılmışdır. Faıl:J 
yunca ileriye gitmemek için insan f 'l" · · · 
kuvvetli irade sahibi olmalıdır. Onun ta sı at ıçın ıstasiyonlara müracaat edilmesi. ( 1 11 7) 
içindir ki şarapla birayı.bile kendile- ( 2 841 ]._,., 
rine zehir yapmadan bir gıda olarak - 1 
içenıerin sayrsı ı:Lrata giderek a1ko1- \ anhisar lar Umum Müdürlüğünden: 
le zehirlenenlerin sayısından azdl!'. ~ ~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

f..otnnım IIBKTM Çamaltı Tuzlasından Karadeniz, Akdeniz ve Mat'' 
=o=lm.,,a=kl==am=a=z=n=u=ne=n=y=ak=a=la=n=mı=ş=tı=r.=- mara sahilleriyle !stanbulda kain tuz anbarlarına na~lOa 

lunacak 35 bin ton tuzun pazarlığı 26-5-936 Salı gu.~, 
Bir dayak iddiası t saat Ona talik olunmuştur. İsteklilerin şartnameyi go ,., 

Fatihte Zile çeşmesinde oturan a~ Ayşe, eski dostu Mehmet tarafından mek üzere hergün ve pazarlık içinde mezkur gün ve sa ıtı1 
dövüldüğü ve yaralandığı iddiasile te yüzde 7 ,5 teminat paralariyle birlikte Kabataşda al 
polise müracaat etmiştir. Tahkikata satını komisyonuna müracaatları. ( 2803) ...ı 

a lanmı tır. s1r 
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Me~hur rejisör Cecil B. de Mille kızı Katherine de Mille çok tabiidir. Kaşlarını tıraş etmez, garip vaziyetlere 
e;irmez. Bakınız. 

......... ....__ ..... 
Creta Carbo Amerikaya döndü. 

Gazeteciler onu vapurun bir salo
nunda sıkıştırdılar. 

Yandaki gördüğünüz kadın Oreta 
Oarbo değildir. Birçok filmlerde i
kinci derece rollerde onun yerine o
nun imiş gibi oynamış Chris Marie 
Meeker'dir. Ne benzeyiş değil mi'? 

.... • • >; 

~y~,:..n!i··~~~ın; 

SAÇLARA ÇİÇEK MODA OLDU 

Holivutta yeni bir moda çıktı. A
merikalı yıldızlar akşam kuvvafür
leri için tabii çiçekleri tercih ediyor
lar. Gfıya yeni moda! Halbuki asrr
lardanberi Bahrimuhit adalarının 

bronz derili dilberleri ile !spanyalt 
kadınlar ayni çiçeklerle saçlarını süs 
!emiyorlar mrydı ? 

Bunlardan mada Greta Garbo da 
Anna Karenin de bukleleri arasına 
ufak penbe güller iliştirmişti. Fakat 
şimdiye kadar yalnız müstesna rol· 
lerde takılan çiçekleri, Amerikalı 
yıldızların en zekisi olan Jan Parkcr 
bugün salgın bir moda haline koyma 
ğa muvaffak oldu. 

~ """~'~'~ 

ÇIÇEKI.I BEŞ SAÇ 

HER KAHiN KE~'Dl1'"E GORE BiR 
SAÇ BIÇflUI BULDUGU GlBl TlPl
NE EN YAKIŞAN ÇlÇEGl DE ARA· 

YIP BULl\IALIDIR 

Tabiata çılgınca aşık olan bu yıl
dız, sinemadan arda kalan vaktini 
çiçeklere hasretmiştir. Bütün spor· 
larla meşgul olduğu için yüzme veya 
tenis partilerinden dönüp de dans 
etmeğe gideceği zaman en çok sev
diği çiçeklu Ie saçlarını süslemcği 
unutmaz, her zaman beyaz tül elbi
seler giyindiği için sardunya çiçek
lerini harukulade bir zevkle bazen en 
sesine dogru bazen de tam tepesine 
takar. 

Yukarda solda Cail Patrick, yanında sağda klasik f spanyoı tipi ile 
Oladys Swarthaut, onun altında Anna Harding ile Greta Oarbo ve ni
hayet Jean Parker'in saçlarına nasıl çiçek taktıklarını görüyorsunuz 

I\:umral Mary Carlisle bambaşka 
bir tipte olduğu halde o da sardunya 
lan İspanyolvari kulağının üstüne 
doğrn takmış ve bunlarla. hiç umul
madık parlak b!r netice elde etmiştir 

Silvia Sidneyl 

Bir de klasik usul olan, çiçekleri 
taç şeklinde başa takmak usulu var
dır. Bun<la da en çok muvaffak olan 
Joan Blondell, dir. 

Sardunynlardan mada en çok göz
de olan çiçek orkide'dir. Altı orkide 
ile yapılmış bir demetin tepeden ku-

la.ğa kadar sıralanışı da başka gijzel 
bir şekil verir. 

Velhasıl çiçeklerin saçların arası

na konuş tarzı kadın tipleri kadar 
namütenahi olduğu için bütün kadın 
fara kendilerine en çok yar~an tarzı 
bulmak düşüyor. 

Mes'ud iki kaza 
Silvia Sidney, Nevyorkun Green- Jfazamn mes'udu olur mu? Olur .• raber oyniyan Gary Kooper de, bir 

vich köyü isimli mahallesinde doğ- Mesela 1918 senesinde, 16 yaşların- kaza neticesinde sinema artisti ol • 
muştur. Eurası, Pari.;in talebe ve eğ daki bir kız attan düşüp bileğini kır muştur. Yine bir garip tesadüf ola • 
lence mahallesi gibi bir ye-dir. masa idi, bugün biz Marlene Dietrihe rak, o da bu kazayq, 16 yaşında iken 

ünümüzdeki mevsim" Mel'un or- isimli bir yıldızdan mahrum olacak- uğramıştıı O zamanlar b:r çiftlikte 
manm kızı" isimli filmde göreceği- tık. Marlene Dictrichi..ı bı bası suvn- yaşıyan G&ry Cooper bir otomobil 
miz Silvia Sidney burada büyümüş ri idi ve Marlen ata binmesini çok kazasmd~ yaralanmıştı. Onu tedavi 
ve Giuld ismini taşıyan küçük bir severdi. Ayni zamanda keman çalar- edenler araf-1nda Marion Davis var
tiyatroda artislikle işe başlamıştı. O dı, konservatuvara. giderdi. Bir gün dı. lk. f"nç seviştiler ve meşhur bi· 
zamanlar, bu tiyatroda Silvia Sidney attan düstu, Yukarıda söylediğimiz rer yıldı., olarak saadete ı·avuşmağa 
genç bir sahne vazii ile ahbap olmuş gibi, bile"i kırıldı. l{eman çalamaz karar vereiler. Vakıa sonralan hem 
tu. oldu. Bunun üzerine Marlcn kendini 

Aradan on sene "'cçmişti, ve Silvia sahneye verdi ve oradan sinemaya 
Sidney yukandd. ismini bildirdisrimiz ı geçerek bugünkü yıldız oldu. 
filmi çevirmek için stüdyoya gelin-ı Garip bir tesadüf, Marlcnenin son 
ce, bu filmin sahne vaziin! kendisine yaptığı ''Arzu" filminde kendisile be 
takdimettiler. Bu Mamulyan idi. Bir
birlerini görünce iki kıymetli san' • 
atkar kucaklaştılar. Çünkü on sene 
dir görüşmemişlerdi. 

Cooper hem Davisin hayatlarnıda 

birçok aşkları oldu amma, san'at 
aşkları baki kaldı. Ve bugün birer 
yıldız oldular. 

: 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 1 

Ege mmtakasmdaki tütün satış
ları bitmiştir. Samsun ve Marmara 
havzasında satışlar devam etmekte
dir. Samsun piyasasında kilosu 225 
kuruştan satılan tütün vardır. Bir 
taraftan ecnebi kumpanyaları tara
fından, diğer taraftan İnhisarlar i
daresi zürradan külliyetli miktarda 
mal alınmaktadır. 

Dünya maden • 
TJıyasası 

Marmara havzasında bir milyon 
küsur tUtiln kalmıştır. Piyasa bu ha
raretle devam ederse bu miktarın da 
elden çıkacağı anlaşılmaktadır. 

~iyon mahsulü 
Bu seneki afyon mahsulü hakkın

da kat'i tahminler yapmak müddeti 
gelmiştir. Havalar her tarafta iyi 
gittiği için, afyon mahsulü tabii i
f etlerden ziyan görmemiştir. Bu se
neki rekoltenin 5 bin sandık olacağı 
kuvvetle söylenmektedir. Maama
fih bu miktar gec;:en seneki rekolte
den noksandır. Havalar afyonun ye
tişmesine müsait gitmekle beraber 
afyon zeriyatı az yapılmıştır. 

Yumurta fiatleri 
Dün de yazdığımız gibi son gün

lerde yumurta piyasası hararetli bir 
devreye girmiştir. Fransanın son 
kontenjan listesi, piyasada, bilhas
sa yumurta piyasasında iyi bir tesir 
bırakmıştır. Türkofisten alakadarla
ra verilen malumata göre, Fransa, 
Türkiyeden Uç ay içinde 225 kental 
yumurta, 200 kental yumurta akı, 
200 kental yumurta sansı alacaktır. 

Yağmurlar ve mahsul 
vaıiyefıi 

Ticaret Borsasından gelen haber
lere göre, bu hafta içinde Anadolu
nun muhtelif yerlerine yağan yağ
murların mahsul Uzerine iyi tesirl 
olmuştur. Bilhassa birkaç gün için
de Çukurovaya yağan yağmurlardan 
ztirraın yüzü gülmüştür. Yağmura 
en ziyade muhtaç olan Çankm mm
takasıdır. Bu mıntakada ilkbahar ze 
riyatı yağmursuzluktan müteessir 
olmaktadır. 

Vilno panayiri 
Vilno şehri Ticaret ve Sanayi O

dası Ticaret ve Sanayi Nezareti ile 
birlikte beynelmilel bir panayırı ve 
kürk satışı tertip etmektedir. 
Panayır gelecek 22 Temmuzdan 5 

ağustosa kadar devam edecektir ve 
kürk satışlan gelecek 24 ve 25 Ha
ziranda olacaktır. 

Büyük bir mikyasta tertip edile
cek olan bu panayırde koyun ve ya
rım astragan ham derileri ve Polon
yada birinci neviden yapılan tavşan 
ile koyun teklit derileri üzerine ehem 
miyetli derecede alım satım olaca
ğından Türkiyedeki kürkçüleri dahi 
alakadar edece~= şüphesizdir. 

Polonyalı ve ecnebi firmalardan 
birçoğu bu panayıre iştirak edecek
tir. Ticaret ve Sanayi Nezareti Tür
kiyeden gelip satın alınacak olan 
kürkler için bir miktar kontenjan 
tahsis edecektir. 

Drahmi fiah 
:Atina, 23 (Tan) - Ordunun teç 

bizi için devletçe alınacak malların 
bedeli üçüncü parasile tediye edile
ceğinden devlet bankasmdaki döviz 
lerin azalacağı ve drahmi fiatinin 
düşeceği hakkında gazetelerde yazı
lan haberlerin doğru olmadığı ve bi
naenaleyh drahmi fiatinin dUşmlye
ceği hükfımet tarafından tebliğ edil 
miştir. 
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Ademle Havva 
Bilrhan CARID 

Dünya dönüyor. lnsanlar bir misa
fir .. B~nu unutuyoruz da sanki ölmi
yecekmişiz gibi yaşadığımız müddet
çe kendimize bin türlU ıztırap vesile
si buluyoruz. Ne budalalık. 

Sözde okur yazar ve düşünür insan 
larız. Ne yapsak, kafamızı, gönlümü
zü bin çeşit tatlı riiya ile de doldur -
sak akıbet yine ölüm değil mi, öyle 
ise bunda üzUlecek ne var, birdenbire 
başmıfn üstünden bu ağırlık kalkmış 
gibi sevindim. 

- Şehir dışansmda §Öyle ferah, 
bir bahçeli bir lokanta biliyor mu
sun! 
Kız şaşrrdı. Yüzüme bakıyor, 
- Gidip yemek yiyelim! 
- Var, "Muleniye,,. Yemyeşil bir 

lokanta! 
- Ne tarafta? 
- Piyedemöz'de. 
- O halde bir taksi. 
Bu kızı Allah gönderdi bugUn ... 

Yalnızlıktan, düşünceden ~ıldıracak
tım. Sağ olsun bizim evsahibi de in
sanı meşgul etmesini hiç bilmiyor. 

Geçen sene 
umumi bir 

maden fiatlerinde 
yükseliş vardır 

1935 senesi zarfında maden fiyat
larında umumi bir yükseliş ve istik
rar vardır. Yalnız müstesna olarak 
gümüşün istikrarsızlığı göze çarp -
maktadır. Bunda bazı cebri tedbirle
rin müessir olduğu tahmin edilebilir. 
Bilhassa 19 Haziran 1934 tarihli A
merikanın gümüş stokunu üçte bir 
miktarında arttırmak salahiyeti ve 
bunu fiili sahaya çıkarması gümüş 
piyasasını birden yükseltmiştir. 
Gümüş - Londra gümüş piyasa

sı 1933 senesi ikincikanununda en 
aşağı fiyat 16,5 iken, 1934 senesi 1 
Mayısında 18 1/ 3 ve 1935 senesi 1 
Mayısında da en yüksek fiyat 37 
1/4 e kadar çıkmıştır. Ayni zaman
zarfında Nevyork borsası ise, 1933 
senesi ikincikanununda en aşağı fi-
29,5 sent iken 1935 senesi nisanında 
81 sente kadar yükselmiştir. Fakat 
gümüş piyasa~11 bu yüksek kıymetı 

aldıktan sonra yavaş yavaş düşme
ğe başlamış, Londrada 29 pens ve 
Nevyorkta da 64 sent fiyat kaydet
miştir. 9 birincikinunda gümüş fi
yatı Londrada 21 pense kadar ve 
Nevyorkta da 50 sente düştü. Bu -
nun hakiki sebebi meçhul olmakla 
beraber İngiliz lirasını korumak, 
Çinde yeni bir kağıt para rejiminin 
te.sisine mini olmak veyahut Mek
s!ka gibi gümüş istihsal ve Çin gibi 
gümüş muhafaza eden memleketlere 
karşı Londra borsasında Amerika 
hazinesi için gümüş satmalmaktan 
vazgeçiln\esi amil olmuştur, denil -
mektedir. 

Kalay - Kalay fiyatına gelince, 
1926 - 1927 senelerinde beher tonu 
300 İngiliz lirasını aşmışken, 1930 
senesinde fiyat 10 Olngiliz lirasından 
aşağı düştü. Fakat 1931 senesinde 
yapılan hususi anlaşmalarla istihsa
lat birGok kayıtlara tabi tutulmuş
tur. 1932 senesi ikinci üç ayından 
itibaren istihsal 1929 senesine na • 
zaran üçte bir raddesine kadar ted
ricen indirildi ve kalay piyasası da 
1933 senesinin BOnuna doğru 200 
lngiliz lirasma kadar çıktı;: ayni za
manda stok miktarı da 66.000 ton
dan 45.000 tona düştü. 

1933 senesinin sonuna doğru Fran 
sada kalay istihlki 12,8 jO azalmış 

ise de buna mukabil A m e r i k a
da 40 % ve Rusyada 30 % çofal
dığmdan, umumi sarfiyat 138.415 
tonu bularak bir sene evYelkinden 
20 % bir fazlalık göstermiştir. l 934 
senesi birincikanununda 33 % den 
40 % a çıkarılan istihsalat 1935 se
nesi nisan başında 45 % i bulmuş
tur ve son altı ay zarfında bu mik
tar 90 % oldu. Stokların azalması 
bu madenin istikbaline bir önem ver
dirmektedir. 

4 birinci teşrinde en fazla 248 ln
giliz lirasına çıkan kalay piyasası 

üzerinden istikrar kesbettiğini görü
yoruz. 
Bakır - Müstahsiller arasında va

ki hususi anlaşma ile bakır istihsa
latınm kontrolu temin edildiğinden 
bu maddenin durumu sağlamlaşmış
tır. Son seneler zarfında istihsal ile 
istihlak arasındaki büyük farktan 
ötilrU bakır piyasası en tehli~eli bir 
vaziyet arzediyordu. Bu eebepten 
bakır fiyatları mütemadiyen düşil • 

Alis yanımda bir bahar ku9u gibi 
cıvıldayıp duruyor. Hava biraz se
rin, fakat güneş var. 

Şehirden çıktık. Taze hava yUzU -
me çarptıkça hoşuma gidiyor. Mule
niye ağaçlar, çayırlar arumda bir 
kır lokantası. 

Lüksembrug yolundaki lokantayı 
hatırladım. Bugün yanımda Hayal ol 
saydı. 

Fakat Alis te hiç fena kız değil . 
Çok terbiyeli ve nazik. Aleksandr 
gibi serseriyile nereden tanışmış bil
mem ki! 
Aklıma geldi. Sordum: 
- Aleksandn nasıl tanıdın? 
- Bizde pansiyonerdi. Altı ay o-

turdu. Sonra. 
- Sonra ... 
- Galiba daha ehven bir yer bul-

du. Çıktı. Annemle de pek geçinemi
yorlardı. 

-Niçin? 
- Aleksandr garip bir genç. Saba 

ha karşı geliyor. Öğleye kadar içi
yor. Velhasıl bizim ldetleriınize uya 
madı. Biz de ona aıı,amadık. 

- Başka kiracınız var mı? 
- Bir genç kız var. Polonez. Dl • 

kiş, terzi mektebine gidiyor. O çok 
terbiyeli bir kız. 

- Sen mektebi bitirdin ml?. 

yordu. 1920 de 97 lngiliz lirası, 1929 
da 75 lngiliz lirası iken İngiliz lira
sının dtişmesine rağmen. 1932 ve 33 
te 32 İngiliz lirasına kadar düştü. 
1934 senesi şubatında 34 lngilize 
c;ıkan bakır fiyatı ayni senenin ilk
teşrininde 26 İngiliz lirasına kadar 
indi, bu miktar dünya bakır fiyatın
da hiç görülmemişti. Bakır lııtihllki 
de son senelerde normal kabul edil
miyecek derecede garabet göıııtermiş
ti. Mesela 1929 da istihlak 2milyon 
ton, 1930 da 500.000 ton, 1 9 3 3 te 
970.000 ton ve 1934 te 1.200.000 ton
du ki, 1934 istihlaki bile umumi is
tihsalatın aşağısında kalıyordu. 

Dünya bakır piyasasının 70 5'1 ini 
temin eden müstahsillerin 1935 mar
tında Nevyorkta toplanmasile ya
pılan anla.şma bakır piyasasını sağ
lamlaştırmıştır. Bu anlaşmaya gö -
re 1 hazirandan itibaren umumi is
tihsalden 30 7o kadar azaltılma ka
bul edilmiştir. Maamafih siyasi va
ziyetten ötürü bakır istihlaki de 
hissedilir derece arttığından dünya 
stoklan mühim miktarda azalmıştır. 
Mesela 1935 senesi ikincikanununda 
dünya stoku 588.000 ton iken ayni 
senenin ikinciteşrininde 476.000 to
na düşmüştür ki, 112.000 tonluk a
zalış küçük görülemez. Bu hususta 
tam bir fikir edinilmek üzere yazı-
yoruz: 

1935 lkincikinunu sonu 588.250 
,, Şubat ,, 579.500 
,, Mart ,, 585.000 

" 
Nisan 

" 
Mayıs 

" 
Haziran 

" 
Temmuz 

" 
Ağustos 

,, Evlül 

" 
" 
" 
" 
" 

585.500 
582.000 
581.700 
571.300 
549.800 
531.600 

,, Birinciteşrin 496.500 
,, lkinciteşrin ,, 476.700 

1935 senesi zarfındaki talebe ge -
lince: Ikincikanundan hazirana ka -
dar aydıı. 120.000 tonla 130.000 ton 
arasında kalmış, fakat temmuzdan 
itibaren oldukça artmı., ~c ilkt~rin
de istihlak miktan 164.000 tonu ge
çerek 1929 senesinin istisnai istih • 
lak miktarına yaklaşmıştır. 

Bakırın son zamanlardaki vazi -
yeti istikbal için ümit vermektedir. 
Umumi kanaate göre 1936 senesinde 
talep artacaktır. Bu· takdirde stok 
mevcutları azalacağından bakır pi -
yasasının daha ziyade sağlamlaşa -
cağından şüphe edilemez. Mamafih 
fiyatların daha fazla artacağı bek
lenmektedir. Çünkü anlaşmağı imza 
eden müstahsiller yeniden ocaklar 
açılmasına mani olmak için fiyatla
rın çok fazla artışma taraftar de
ğildirler. Filhakika madeni ucuza 
mal eden müstahsiller - Cenubi 
Amerikada maliyet fiyatları 20 - 23 
İngiliz lirası arasında tahavvül et -
mekte olduğu söylenmektedir - is
tihsalatlarmı çoğaltmaları menfaat
leri icabıdır. Rhokang Corperation 
ve Roan Antelope müesseselerinin 
başkanları bu tarzda mütalea beyan 
etm~lerdir. 
Kurşun - 1925 yılında kurşun fi

yatı vasati 36 İngiliz lirası iken 923 
senesi haziranında bu fiyat 9 sterli
ne kadar düşmüş. 1933 ve 1934 se
nelerinde 11 ile 12 İngiliz lirası ara-

- Dişçiyim. lki yıl önce dişçi mek 
tebini bitirdim. Stajımı da yaptım. 

Hüklimet beni ilk mekteplere tayin 
etti. Şimdi on iki mektebin dif dok
toruyum. 

- BugUn kaçamak yaptın demek! 
- Zarar yok, öğleden sonra da 

giderim. 
Bu kıza ilk gördüğüm gUn ağır 

muamele etmiştim. Ba~ bir kabus 
gibi görünmüştü. Şimdi onu daha iyi 
anlıyorum. İyi bir arkadq. Vakıa 
Hayalin nazariyesine aykın. Onun 
fikrince insan kendine arkadaş ola
rak daima yaşlı insanları ıeçmelidir. 
Peki amma bugUn yaşlı bir adam 
bana ark" da9 olsa teselli verecek yer 
de bUsbütUn çıldırtır. Yaş insanda 
neşe bırakır mı? Vakıa bazı 9en, ne
şeli ihtiyarlar da vardır amma böy
lesini n e r e d e n bulayım. Alis 
genç amma temkinli bir kız. İyi 
bir arkadaf. Onunla kon11Jmakta 
hiç mahzur da yok. Hayal bile bu 
göril9meyi tabit buldu. 

- Bira mı içelim prap DlJ? 
- Ne iatel'leniz! 
Bu kızm uysallığı da ho9uma gidi-

yor. 
Yine kendim cevap verdim. 
- ikisini de ! 
içindeki o katılık geçti. Gergin si-

BORSA · PIY ASA 
,..,~ 

2S MAYIS CUMARTESi 

Para Borsası 

Ahı 8at11 

Sterlin 625,50 
1 Dolar 123,-

20 Franıı:a lrancı ni3,-
20 Belçika fra.n&J 80,-
20 Drahmi 20.-
20 İıviçre fr. 812,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 14,50 
20 Dinar 48,-
Liret vailralı 190,-
Florin 82.50 
Avuıturn ıilin 22.-
Marlr 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,50 
Yen 30.-
lsveç kuronu 29.-
Altm 961.-
B.uıknot 241,-

Ç e i fer 

Paris üzerine 
İnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelı:oılovak 
Avusturya 
Mark 
laveç kuronu 
lıpanya pezeta 

Esham 
lı Banlı:11ı Mll. 
.J N. 
L a. Hamiline 

Anadolu % 60 
" %100 

$1rbtihayriye 
Tramvay 
Bomop· Nektar 
Terko 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Bankası 
Sark Merlı:es EcranHI 

lıtflrraılar 

Tiırk Borcu l Kupon keıik 
" " 11 ., " 

625,50 
126.-
166,-
84.-
23.-

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

U16.-
84.-
24.-
32,-
24.-
24.-
24,50 
34.-
33.-

963.-
243,-

12.03.-
627,75 
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 
0.90 
9.90 

24,-
39,80 
lS-
19,50 

7,90 
12,40 
10,SO 
68.50 
26.-
4,45 

.. ,, 111 ,, " 
lıtikrazı dahili Kupon kesik 
Erıanl A B. C. 

21,65 
20,60 
20,70 
95,-
05.-
96.25 
96,25 

Sıvaa Erzurum 1 Kupon kesik 
IJ 

Mı ı ı r Tahvlllerl 

1186• --
1903 Il K. kesık 88,50 
1911 Ul K. keıik 83.50 

-.-
89,50 
84.50 

eVİŞJ!\e -r . 
e1JMeler 

Kocam beni aldattı •• 
Arnavutköyünden Neriman imza - ı yük bir genci seviyorum. u acı ,,,,.,i 

sile: seviyor. Evlenmek istirnı-·.. ~nhr·· 

"Uç senedir evliyim. f5 yaşında- ma bu meseleyi açtım. Fazla itiraz 
yım. Kocamı sev<linı de . evlendik. etmedi. Fakat iivcyamıcm meseleyi 
Fakat çok geçmeden kocamm beni rluyunca evde kıyametler koptu. 
çok adi bir surette muttasıl aldattı- Kat'iyyen o gençle evlenmemi iste· 
ğım öğrendim ve hatta gürdi(nı. Ko- miyar. O kadar şiddetle itiraz etti 
camı sevdiğim için ve ayrılırsam da- ki, içime bir şilphe girdi. Bıı genç 
ha lıcdbaht olacağımı bildiğim içiıı bize gelip gidiyor. Uveyamıenı de 
ayrılrnadım. Şimdi kocamı artık güzel ve genç bir kadın. Acaba sev
.'Jcvmiyorımı. Fakat lıaşka, evli bir diğim adama karşı bir zafı mı var' 
adamla scvi§iyoruz. Her ikimiz de Çok merak ediyorum. Ne yapayım1 
ayrılıp evlenmek istiyoruz. Ne ya- Düşündükçe çıldırıyorıtm1" 
palım1" En evvel sakin olunuz. Sinirlerini-

Aynlmak herhangi bir taraf için zi boş boşuna bozuyorsunuz. Sizin 
iyi bir şey değildir. Siz kocanızı se- yapacağınız şey, sevdiğiniz genç ile 
viyorsunuz. Kocanız da sizi aidatı - Uveyannenizin arasındaki mUnase -
yor, ayrılabilirsiniz. Fakat sevdiği- beti tetkik etmektir. Böyle şeyler 
niz adamın kansının kabahati ne bu anlaşılır. Belki de kötü Uveyanneni· 
işte. O kadın size hiçbir kötUlük zin bu hareketi size karşı bir inattan 
yapmamış ,bilakis siz ona yapıyor - ibaret. Sizin sevdiğinizi ve sevildiği· 
sunuz. Bizce evli bir adamı karısın- nizi görünce, kötti olan kalbi bu sa
dan boşatıp evlenmek, hayırlı ve adetinize mani olmak istiyor. Aldır
doğru bir şey değildir. İyi düşünü- mayınız ve evleniniz. 
nüz. Size hiçbir fenalık yapmamış o- • 
lan bir kadının felaketine sebep ol- I d" b• +· f f 1 
rrıak kötülüktür. ı ıva~ ır ıcare § 

• değildir 
Hôlô seviyorum Nuruosmniyeden N. K. imazslle: 

Ankaradan Turgut imzasile: "fO yaşmdayım. Ailem ile beraber 

"f 6 ya.şındayım. Bu sene yeni Av
ru pada ıı döndüm. Orada beş sene -
derıberi tahsilde idim. Şimdi burada 
epey miihim bir işteyim. iyi para 
kazanıyorı(m. Beş sene eın:el benden 

altı yaş genç bir kızla tanıştım. O 
mektebe gidiyordu. Arkadaş olduT•. 
Ben A 1)111 pada iken sık sık ahbapça 

mektuplaşıyorduk. Tatillerde lstan • 

lntlii d-Ondüğilm zaman görüşüyor • 
cfok. Uç sene sonra birdenbire an
ladım ki bıı arkadaşlık perdesi ar
kasında bu kıza karşı delice bir aş-
ktm varmış. Gece gündüz onu düşü
nüyorum. Ona daha samimi~ daha 

ıteşli mektuplar yazmağa ba§ladım. 

__,, :.$@ra tild~ine~oril§ fk ve biri-

!!~U:ıu ı ven Kupon imik !~~ birimizi delice sevdiğimizi biribiri • 

Tahv1181 

otıtruyorum. Onlar beni henüz ço -
cuk telakki ederek bir fürlü kalbi 
temayüllerimi nazarı itibara almı • 
yorlar. Halbuki ben uzak akraba· 
larımızdan bir gcııci seviyorum. O 
da beni seviyor. Anam ııe babam, 
lm gencin mali ı1aziyeti bizimki ka
dar iyi olmadığından beni ona ııer

mek istemiyorlar, başkasile evlen • 
dirmek -istiyorlar. §urasmı da maol· 
esef söylemek mecburiycfüıdeyiın 

ki, beni evlendirmek istedikleri gen· 
citı mali vaziyeti bizimkinden çok 
iyidir ve zannedersem, izdivacınıı.t 
daha ziyade bir ticari iş olacak. Ne 
yapayımt Sevdiğim genç bana kaç· 
mağı teklif ediyor." 
Sakın ailenizin anusu hilafına 

we yuvanızd°an fiaçmayınız. Bu çok 
fena akıbetler doğurabilir. Fakat 
gönlünüz hilafına olarak ta evlen • 
meyiniz. Bu da öteki kadar fena akı
betler doğurabilir. Sizin için yapı· 
lucak şey, beklemek, ailelenlze de 
beklemek için iradenize kat'i fakat 
tatlı dille anlatmaktır. Henüz genç· 
siniz, vaktiniz var. Emin olunuz ki, 
vakit insana birçok şeyler kazandı -

" III 47,50 mize itiraf ettik. Evlenmek istedim. 
Anadolu Mümessil 5 ı.2o Fakat o, biraz daha beklememi söy-

Yumurta nizamnamesi ledi. Yine Avrupaya döndüm. Bir-
Trabzon (Tan) - Yeni yumurta k<l1; zaman mektuplar devam etti, 

nizamnamesi tatbik mevkiine ko- sonra öğrendim ki evlcnmi§ .•. Bu se
nulduğundan UçüncU umumi müfet- ne kocasından aynldı. Ona mektup 
tişliğin emirleri üzerine Şehrimiz vu-
murta komisyon reisi ve eksperi Gü- yazdım, cevap yok.· Hala deli gilıi 
mÜ§ane ve Bayburda gitmişler ve ti- seviyorum. Acaba h<ila ümit edeyim 
caret odalarında toplanan yumurta mit Ba§ka kimseyi sevemiyorum, 
tüccarlarına yeni nizamname hak- onu ,yalnız onu istiyorum." 
kında izahat vermişler ve hangi yu- Sizin yapacağınız şey, bu kadını 
murtaların dış ve hangilerinin iç pi- görmek, konuşmak ve açık olarak 
yasalarda sarfedileceğini anlatmı§· ona karşı beslediğiniz hisleri söyle
lardır. mektir. Niçin başkası ile evlendi ? 

smda kalmıştır ki, bu da lngiliz li
rasının sukutuna göre 7 altın lira· 
dan daha aşağıdır. Bu durumu da 
dünya kurşun piyasası hic;bir zaman 
kaydetmemişti. Fakat 1935 senesin
de yapılan anlaşma, kurşun fiyatının 
yükselmesinde ve istikrarında mü
him bir amil olmuı:;tur. 
Kurşun fiyatı 1935 senesi ilk Uç 

ayında 10 İngiliz lirasının biraz iis
tünde iken, birincil<'~nde 20 İngi
liz lirasına kadar yükselmiş ve bu 
tarihten sonra tekrar 16 liraya düş
müştür. 

nirlerim yumuşuyor. Burada pazar ol 
madığı için kimseler yok. Garsonlar 
da bizi şehrin gürültüsünden kaçmış 
lşık maşuk zannediyorlar galiba. 
Geldiğimiz zaman bahçenin geri ta
rafındaki yeşilliklere gömUlmüş se -
pareleri gösterip: 

- İsterseniz orada yemek yiyin! 
dediler. 

Benden evvel Alis başını çevirdi: 
- Şu ağaçların altı daha iyi! 
Bu müdahalesi de göstenyor ki 

aşiftenin biri değil. 
Şimdi bana ~oculduğunu, annesi -

nin çektiklerini anlatıyor. Babası öl
dükten sonra şimendifer kumpanya
sı oturdukları evi onlara vermiş. Ma 
aş ta bağlamış. Fakat kızına sıkıntı 
çektirmek istemeyen kadın evinin 
iki odasını da kiraya vermeğe mec
bur ol\lluş. 

Alis cıvılcıvıl anlatırken gözlerine 
dalıp kalıyorum .Ne sıcak, ne siyah 
gözleri va:-. Koyu lacivert bir gece 
gibi. Siyah gözleri oldum olasıya se 
verim. Ama böyle kadife gibi yumu
p.le bakışlı olanlarını. Hele bu göz
lerin bebekleri Alisinki gibi iri ve 
parlak olursa ! 

Bu kızdan, niçin korkmu§Um bil
mem. Terbiyeli, kafalı bi" arkadaş. 
Hayal de görse bunR. bir mana ver-

Belki mecburiyet vardı. Onları öğ -
renmek lazım. Bir mektup daha ya
zınız. Görüşmek istediğinizi söyleyi
niz. Eğer bu mektuba da cevap ver
mezse ,artık ümidi kesmek lazımdır. 

• 
Fena bir üveyl ana 

Şişliden Sabiha imzasile: 
"18 yaşındayım. Güzel olduğumu 

söylüyorlar. Ben de o fikirdeyim. 
Evde kötü bir üveyannem var. Ne o 
beni çekebiliyor, ne ben onu. Haya
tım zehir oldu. Benden cm yaş bü-

mez. 
Bugünlerde şöyle can~an arkada

şa o kadar ihtiyacım var ki! 
Alis tam istediğim gibi ağır başlı, 

11.yni zamanda neşeli ve samimi bir 
arkadaş. lnsan bu kızla her yere gi
debilir. 

• 
BugünUm çok iyi geçti. 
Alise beni yalnız bırakmamasını, 

sık sık ~etmesini rica ettim. 
lnsan neye alışmıyor ki ! 
Eğer karşılaştığımı" her acı yakı 

gibi içimize yıırışıp kalacak olsa he
pimiz genç yaşımızda mevlaya kavu 
şuruz. Bereket insanların unutma, 
alışma kabiliyetleri var. Yahut yeni 
~cılar eskilerini söküp götürüyor. 
Velhasıl insan oğlu yaşadıkça zaman 
onu kalıptan kalıba sokuyor. Duygu 
!arı, görüşler değişiyor. Hisleri hırs 
haline geliyor. Masum bakışları za. 
limleşiyor. Hayat işte. Darven teori 
sinin doğru oluşuna bir misal de bu 
zaten! İnsanlar doğuşta saf, genç -
likte masum, orta yaşta zalim, ihti
yarlıkta daha beter hir mahlO.k olu
yorlar. Aksi olsa gittikçe iyileşir, gü 
zelleşir, olgunlaşırlar. Olgunluk da
ha ziyade hayv~niJiğe doğru. 

Nisten ve Ist -.nbuldan mektuplar 
geliyor. Hayal daha !Jir müddet ba · 

nr. 

• 
Hayatta pek yalnızım 

Trabzondan Salim imzasile: 
"45 yuaşındayım. Bugüne gelene 

kadar evlenmedim. Yapayalnızı~ 
Kinıscm de yok. Acaba evlensem iy• 
bir hareket yapmt§ olur mııyumf 
Bir miktar varidatım var. Bir aile• 
yi geçindirebilirim. Yalnız tabiatim 
biraz tuhaftır. Olıır olmaz şeyıere 
sinirlenirim. Bana ahbapça bir ntJ• 
sihat verir misinizt" 

lnsanm mes'ut olabilmesi içitı 
etrafındakilere kendinden bir şe'J 
verebilmesi lazımdır. Halbuki sitı 
yalnızsınız. Herhalde evleniniz. Ya· 
şmız da geçkin değil. Tabiatinize ge• 
lince bu, yalnızlıktan ,kadınsızlık " 
tan, şefkatsizliktendir, dUzelir. 

basınuı anında kalacağını yazıyor· 
>-. nncmin ölümünden sonra babanı· 
dan ilk mektubu aldım. Her kelime• 
sinde bir acılık var. Hayattan şilci· 
yet var. Mektupta bahsi geçtikçe: 

"O hidisei elime .... ,, diye tekral' 
ediyor. ,·,.ticede artık kendisini de 
pek iyi bulmadığını söyliyerek tahsi· 
timi bir an evvel bitirip yanma gel· 
memi yazıyor. 

Zavallı babacığım. Neşeli, keyfiill 
sever babacığım. Kim bilir ne kadar 
ıztırap çekti. 

Herhalde ömrünün bu sayılı yıııa· 
rında onun arzularını yerine getir -
meliyim. 
Çalışıyorum 

Şu hoşlanmadıfım madenciliğe )<~ 
famın bütün fosforunu dökerek çJl 
hşıyorum. i.tı 

Al!s ricamı yerine getirmek fç ı1l 
beni sık sık ziyaret ediyor. Bu k~ • 
uysallığı, terbiyesi çok hoşuma gıdiıı 
yor. Onunla ben pek çabuk senli bt 1' 
1i olduğum halde o benimle hal! te 
lifli konuşuyor. t· 

Pazar gUnU onu yemeğe davete 
tim. ıt 
Yağmurlar başladığı için artık I< 

larm tadı kaçtı. r) 
(ArkR-•• d 
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No. 96 Yazan: MITHAT L"E~ 

Haftada bir defa Belkise gitmezse 
artık nasıl yaşaya bilirdi ? 

Tenha odada sesini kısarak: 
- Seni jurnal eden kimdir biliyor 

lhusun, evlat? 
Dedi. Adnan tabii bilmedi. 
Nazır - Fakat mahrem! .. Kimse

) e söylemiyeceksin. Yalnız, düşma -
llını tanı diye söylüyorum; başkası
na söylemiyeceğine yemin et baka
l1tm. 

Adnan namusuna yemin etti. 
Nazır: 
- Yook ... Alafranga yemin iste

bıeın... Şöyle Allaha, peygamtcre 
)'em.in et bakayım. 

Adnan durdu; DüşilndU; kendini 
Jurnal edene çok meraktaydı; inan -
bıadığı şeylere yemin etti. 
Nazır - Sofular mahallesinde o

t urur bir herif vardır hani; adliye 
tnemurluğundan koğu1ma bir herif .. 
:Vas ... 

Adnan --Vasfi? Sakallı Vasfi? 
Nazır - Ben söylemiş olmadım 

ha! 

Vekilh'ar~ Salih 
7Adnan, Sakallı Vasfinln jurnalile 

t aptiyede yatıp çıktıktan sonra, dü • 
IÜndü: Erkanı lıarp müşirinin kızı 
neıltise eskisi gibi derse gidebilecek 
?lıidi? Hapse girdiği için mermer yalı 
~ kendini birdenbire yabancı buldu. 

akat haftada bir defa Belkise gi
demezse hergün yirmi dört saat na
•ıı Yaşardı? Haftalar ancak Belkise 
\iers verdiği için manasız değildi. 
lıapse girdiğini acaba yalıda duydu
~r mıydı? Bunu Hidayetle erkanı -
k arp müşirine sordurmak istedi; fa.-
at vaz:geçti: O, Hidayete karşı, bu 

Lalıya istemiye istemiye gidiyordu. 
.ernıer yalıdaki Vekilharç Salihi dü

tUndü. Salih Belkise karşı uşak, ve 
~lkis salonda yokken Adnana kar
eı beydi. Onun bu gizli kibrinden 
~lifade edebilirdi ve mermer yalıda
kı Yan katip, yan vekilharç olan ada 
lna "Kardeşim" diye başhyan bir 
~.ektup yazdı: Galatada Cenyoda gö
liişmek istedi. 
ti \7~kilharç Salihle Adnanrn terzile
l hırdi, Sonra, ikisi de mermer ya
;~an aylık alıyorlardı. Salihin gö
t nde Adnanm kendinden farkı yok 
du.. MUsaviydiler. Ve Belkis salon
~ olmadığı zaman Salih Adnana ar
d da, olmağa kalkışıyordu. Adnan 
a, lakırdıyı kısa kesiyor, birdenbi
~ salona gir~ek olan Belkisin gözü 
t.t1Unde bu adamla arkadaş vaziye
) nde Yakalanmamağa dikkat edi
!ı otdu. Salih bunu anlıyor, Adna
' ı kUçttttmek için yalıdan çıkarken 
rkasından koşarak: 
- Bir gUn Aksaraya yolum uğ
~ ~elip bir kahveni içeceğim in-

'a Diyordu. Ve bir gUn Salibin Ak -
ln:aya yolu uğramış, Adnana gel
ltı ışt1, Onu kUçük evinde görmüş, 
~:rıner yalıya geldikçe sefaletini 
;ı:._ sarayda bırakan adamı fıkaralı • 
ııstrıın •• 
~k ıçınde yakalamıştı. Sonra ka-
lta en de ôraya gelmesini Adnana 
la~ı fazla bir iltifat bulduğunu an-

ak istemişti: 
ıta;- Aksarayda bfzf m mUlkfye ar
teı ~la.rı var da... Onlan görmeğe 
'i~i~ştı~ de ... Yolum uğramışken 
~ . e ?ır göreyim dedim. 

"'ıtıı Ulkiye Mektebine bir iki ay de
tık eden vekilhare Salih için 9radan 
!'ı!•~~!~r "Bizim Mülkiye arkadaşla-

~l~~anın mermer yalıda rahatsız 
l't~ gu bu arkadaşlık şimdi işine ya
Ce:cıu. Mektubunu almca Salih 
ı~ı:ı0Ya geldi. Adnan jurnal mese
diğine aç~ca Vekilharç bozuldu. Gel
'e aYrı Pışman oldu. Kahvede herke
le le ayrı baktı; Adnana: - "Şöy 
Ve ii: bir köşeye çekilelim!" dedi. 
tı. anı beklemeden ayağa kalk-

..\dnan b 
\>e ..\ .n.eji Komiser i Nuri Beyin 
lıitıte~~ hzet Patanın kendisini ha
li}ı l'le , Urtardıklarmı söyleyince Sa-
~ elendi. 

ltıa.lııu.an: " - Yalıya gelmemde bir 
ltıtı11~ var. ını ?" dedi. Adnan bu 
~ete betsız sualle kendini o vazi
~~~~uştu ki, yalıya gitmemesi 

1ki dudağının arasında duru-

yordu. Salih birdenbire, tarih hoca
sına lfıtfedebilecek bir adam oldu: 
vaziyet aldı. Ve hemen Adnanla sen
li benli konuştu. 

- Ben de geçen perşembe sen 
gelmeyince, bizim arkadaş hasta o-

lacak galiba! demiştim. Kalkıp se
nin eve kadar uzanacaktım... Ama 
bizim Belkis Hanımın terzi mektup
ları bitmez ki... Mutlaka Galataya 
kadar ineceksin. 

(Arkası var} 

~ 

Profesyonel likinin ikinciliğini kazanan 
Viyana takımı yakında sehrimize geliyor 

Fi rst Vienna tak tmı 

Olimpiyatlar için açılan kampa 1 mektebinde asteğmen Saim Pulatkan 
futbolcü seçmek Uzere, Futbol Fede- olmuştur. Müsabakaya giren atların 
rasyonu tarafından 6, 7 ve 9 haziran hepsi yerlidir. Bugün atlann muka
tarihlerinde müsabakalar tertip edil· vemetini tecriibe için 25 kilometro
dlğini yazmıştık. Federasyon, bu de- luk koşu yapılacaktır. Saatte 10 ki
fa, Avusturya profesyonel !ikinin i- lometro gidilecektir. 
kincisi olan First Vienna klUbü ile bu I • .. 
tarihlerde maç yapmak üzere muta- ımırde gureı 
bık kalmıştır. Izmir, (Tan) - Belediye, Kültür 

Klübün, Federasyona bildirdiğine parkında inşa ettirmeğe karar verdi
göre, bu taknn içerisinde şimdiye ka- ği açık hava tiyatro binası 9 eylfıl 
dar beynelmilel müsabakalara girmiş fuvan sırasında lzmirde büyük bir 
on idmancı vardır. Bunlardan birka- güreş tertip etmeğe karar vermiştir. 
çı da son Italya maçına iştirak etmiş- Bunun için şimdiden Iazrmgelen te-
lerdir. şebbüslere girişilmiştir. 

Dün yapılan muliavemef 
lco§ularının neticesi 

Sipahi Ocağı tarafından Uç gün i
çin Mecidiyeköyü civarında bir arazi 
mukavemet koşusu tertip edilmiştir. 

Dün bu serinin mukaveet koşusu 
45 kilometro üzerinde yapılmıştır. 45 
kilomet ronun birinci 15 kilometrosu 
saatte 12 kilometr o üzerinde gidil
miştir. ikinci 15 kilometrosu serbest 
olarak koşulmuş. bu esnada en ça
buk gelen fazla puvan kazanmıştır. 
Bu koşu dört nala yapılmıştır. Bun
dan sonra geriye kalan üçüncü 15 
kilometro yine saatte 12 kilometro ü
zerinden gidilmiştir. 

Müsabakaya 8 subay, 2 sivil gir
miştir. Dünkü netice şudur: Harp A
kademisinden suvari grubunda Tey
men birinciliği kazanmıştır. Kendisi 
1 5 k i 1 o m e t r e y i 25 d a -
k i k a 55 s a n y e d e kat'ederek 
rekor kırmıştır. lkinci sivil Süreyya 
Banas, üçüncü Harp Akademisinden 
teğmen Ekrem Sumeralp, dördüncü 
Topçu mektebi takım komutanı teğ
men Niyazi Kibar, besinci Binicilik 

Haber aldığımıza göre, bu güreş
lere Bulgar pehlivanı Dangolof ile 
Fransız pehlivanı Deglanm da işti -
rakleri temin edilmiştir. Kara Ali, Di
narlı ve Mülayim o vakte kadar esa
sen şehrimizde kalacaklardır. Dünya 
finalinin lzmirde bitirileceği söylen
mektedir. 

Galatasaray· Kollej 
atletizm müsabakaları 

Dün Bebekteki Kollej sahasında 
Galatasaray - Kollej mektepleri ara 
sındaki atletizm müsabakası müm • 
taz bir seyirci kalabalığı önünde ya
pılmışttr. Müsabakalar bilhassa inti 
zam cihetinden takdire şayan bir mü 
kemmeliyet içinde geçmiştir. 

Müsabakalarda derece kazananla
rı sırasile yazıyoruz: 

100 metro: 
I Fikret G. S. 11, 8/ 10 
n Haluk G. s. 
200 metro: 
I Münci R. K. 24,3/ 10 
Il Fikret G. S. 

400 metro: 
1 Tubini R. K. 54,2/10 

FAYDALI~ 

a-.........---- BiLGiLER 
Bugünkü Program 

lst.anbol 

12,30 Muhtelif pllklar ve Halk müsiki
si, 18,- Dans musikisi (plak). 18,30 (Am· 
baıısadör) den nakil, Varyete musikisi. 
19,45 Haberler. 20,- Muhtelif sololar 
(plak), 20,30 Stüdyo orkestralan. 21,30 
Son haberler. Saat 22 den sonra Anadolu 
ajansının gazetelere mahsus havadiıı servi
si verilecektir. 

Ankara: 

12.30: Plfık yayımı ve ajans haberleri ; 
l 7 ,30: Cümhur Başkanlığı orkestrası kon
seri; 20: Meteoroloji haklcmda konuşma; 
20,20: Halk şarkıları; 20,30: Ajans haber
leri; 20,40: Karpiç şehir lokanta&mdan na
kil. 

Sinemalar. nyatrolar 

• TEPEBA$J AN.Fİ TİYATROSU : 
Bu akşam saat 20,30 da (Bir Kavuk 
Devrildi), tarihi komedi 4 perde. Ya
zan Müsahip zade Celal. 

• FRANSIZ TİYATROSU : Saat 21 de , 
Pr. Zati Sungur, Manyatizma, Spiri
tizma, Fakirizm ve İpnotizma numara
ları. 

26 mayıs pazartesi gecesinden itibaren 
Pr. Zati Sungur, son hafta programına ga
la musameresile başlryacaktır. Bu prog
ramda gösterilecek yeni numaralar arasm· 
da ilk defa olarak bir kum halkın gözü 
önünde iskelet olması da vardır. 

Fiatlerde değişiklik yoktur. Biletlerinizi 
önceden tedarik ediniz. 

• MELEK : (Broadvay Melodi) ve 
(Monte Kristo). 

• ELHAMRA : (Adalar Şarkısı) ve 
(Sevda Gecesi). 

• İPEK : (Klo-Klo) ve (Kaplan Kız). 
• TÜRK : (Saadet) ve (İki Goniıl Bir 

Olunca). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Mariyetta). 
• SÜMER : (Kızıl Alev) ı;e (Kadmlar 

Gölü). 
• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su· 

zan Banyoda). 
• AZAK : (Wonder Bar) ve (Vahşi At· 

lar Kralı). 
• MlLLl : (Sevmek Yasak Mı) ve (ö. 

tüm Kasırgası). 
• HİLAL : (Hücum Filosu) ve (Sevda 

Maceraları). 

• KADIKÖY SÜREYYA: (Aşk Bando
su). 

n Şefik R. K. 
800 metro: 
1 Simoneidis R. K. 2,14 
Il Kiritsis R. K. 

1500 metro: 
·ı Zinyadis R. K. 4.56, 3/ 10 
II Çikodos R.K. 
110 manialı: 
I Raşit R. K. 15. 8/ 1 O 
Il Madencidis R.K. 

Bayrak yarışı: 
1 Kollej takımı 46,40 
II Galatasaray takımı 
Gülle: 
I Ethem G. S. 11,91 
II Sabahattin R. K. 
Uzun atlama 
1 Saris R. K. 6,18 
II Tolorof R. K. 
Disk: 
1 Sabahattin R. K. 35,75 
II Corciyadis R. K. 

Yüksek atlama: 
1 Ethem G. S. 1,65 
Il Corciyadis R. K. 
Uç adım: 

1 Saris R. K. 12,73 
Il Kaçef R. K. 
Cirit: 
1 Mahmut R. K. 35,75 
n Fitret R. K. 
Sınk: 
I Cihat R. K. 2,60 
Il Vecihi R. K. 
Puvan itibarile neticeyi 30 a karşı 

95 le Kollejliler kazanarak bir sene 
nıuhaf a7.a etmek üzere şampiyonluk 
kupasını almışlardır. Dünkü milsa -
bakalarda Kollejliler 11 birincilik, 
11 ikincilik, 7 Uçüncülilk, Galatasa
raylılar 3 birincilik, 3 ikincilik, 6 ü
çüncülük almışlardır . 

Voleybol maçları 
Dün Galatasaray klübünde mınta 

ka voleybol brinciliklerine devam e
dilmiştir. Beykoz ve Topkapı gelme 
diği için !stanbulsopr ve Eyüp hük
men kazanmışlardır. 

Kuvvetli voleybol ekiplerine malik 
olan Galatasaray - Fener Yılmaz a
rasındaki günUn üçüncü maçı çok 
heyecanlı geçmiş ve neticede Fener 
Yılmazhlar 11-15, 15-7, 10-15 Gala
tasaryı yenmeğe muvaffak olmuşlar 
dır. 

8 takımları 
Dün üç stadda B takımları maçla 

rına devam edilmiştir. Fenerbahçe 
Anadoluya 0-4 Hilal Topkaprya 4-3 
Vefa-Süleymaniyeye 10-0 Galatasa
ray Güneşe hükmen galip gelmiş -
lcrdir. 

Yunan milli takımı bugün 
ıehrimiıden geçiyor 

Balkan kupası maçlarında Roman 
ya ve Eulgaristana mağlup olan Yu 
nan milli takımı bugün Romanya 
vapurile şehrimizden Pireye müte -
veccihan geçecektir. 

Galatasaraylı irfan yeni 
bir gülle rekoru yaptı 

Ingiltere üniversiteleri ar.asında 

lr Her gün bir ' 
\.. Hikaye ı 

Dç !harp hDkayesı 

Fikret ADIL 
+p Jf i OC 44'91 - ~~ 

11 
- Mütarekede Trakyada, Rüştü 

isimli bir türedinin gflya milli hü
kumete yardım için bir çete yaptığı
nı bilirsiniz. Garbi Trakya Müdafa
ai hukuk cemiyeti, onun talancılık 
mak5adı anlaşıldıktan sonra, hakika
t en milli hükfımete yardım için baş
ka çeteler yapmıştı. Bu çeteler ayni 
zamanda Rüştü çetesinin bakiyei 
süyuf u ile meşgul olacaktı. Müdafa
ai Hukukun kurduğu çetelerden bi
risinin reisi ahbabımdı. Benim de 
kendisiyle beraber çalışmamı teklif 
ettim, kabul ettim. Yalnız, lstanbul
da bitirilecek bazı işlerim olduğun
d:::n, onu, bir hafta sonra gidip, ıs
tı ancada bulacaktım. Günü gününe 
gittim. Çete reisi orada yoktq. Ba
na bir haber bırakmıştı. Rüştü çe -
tesinden sekiz on kişi Karadeniz kı
yılarında önlerine geleni soyuyorlar
mış ve üstelik "biz milliciyiz,, diyor
larmış. Bunların imhası için kendi
sine emir verilmiş, oraya gitmiş. !s
tersem gidip onu orada bulmamı 
söylüyordu. Uzatmıyayım, gittim. 
buluştuk. Bana: 

"-Geç kaldın!,, 
Dedi. Soyguncu çetenin son üç ef

radını, o sabah tepelemişler. Ve an
lattı: 

"- Herüler geldiğimizi haber a
lınca çil yavrusu gibi dağıldılar. Bi
rer birer yakalayıp temizledik. Bu 
sabah da geri kalan üç hergelenin 
hesabını gördük. Görsen, tazı koku
su duymuş tavşanlar gibi kaçıyorlar
dı. Uç taraftan sardık. 

"-Uç taraftan mı? 
"- Evet. Dördüncü taraf deniz

di. Tahtelbahir değiller ya, nereye 
kaçacaklar. Hem niyetim onları ya
kalayıp bacaklanna birer kaya bağ
lıyarak denize fırlatmaktı, böyle al
çak heriflere kurşun sarfetmeğe 
değmez. Zaten hesaplı kurşunumuz 
var. Fakat son dakikada acıdım. 

"-Ne gibi! 
"- Gel de gör! 
dedi ve kalktık. Akşam oluyordu, 

güneş uçsuz bucaksız pırnallıklar a
rasından batarken, biz, deniz kıyısı
na doğru yürüyorduk. O anlatmakta 
devam ediyordu: 
"- Herifleri yakaladık. Ayaklan

na birer taş bağlattım ve denize fır
lattırdım. Ne dersin diri şeylermiş. 
Önce şöyle bir dibe gittiler, fakat 
sonra çıktılar, bağıra çağıra kenara 
doğru yüzmeğe başladılar. Ben, va
ramazlar diyordum ama vardılar, ev
vela birisi çıktı, yalvara yakara ba
yır yukarı sUriinmcğe başladı. Doğ
rusu tekrar yakalatıp denize attır
mağa acıdım, bizim yırık Mustafaya 
işaret ettim, bir kurşunda herifi ol-
duğu yere mıhladı. Bu ara, ötekiler 
de çıkmışlar, ayaklarındaki kayala
rı süriiye süriiye ilerliyorlardı. !ki 
kurşun onların da hesaplarını gör
dü. Nah ... lşte .. Leşleri orada. 

Bir tepeye gelmiştik Buradan, de
nize kadar tatlı bir bayır iniyor, ayni 
meyli muhafaza ederek Karadenizin 
sularına giriyordu. Kıyıdan beş on 
adım bize doğru bir ceset yatıyordu. 
Yüzükoyun abanmıştı. Sol eli yuka
rı uzanmış, sağ bacağı, vücudu ile 
zaviyei kaime teşkil ederek bükül
müştU. Sol bacağında bir ip, ipin u -
cunda hürmetlice bir taş vardı. Bu 
cesetten dört beş adım aşağıda bir 
başka, ondan iki üç adım geride de 
bir üçüncü ceset vardı. Hepsi birinci 
cesedin vaziyetindeydiler ve yukar -
dan bakılınca bunlar acele yazılmış 

her sene tekrar edilen atletizm kar
şılaşmalarında Galatasaraylı İrfan 
gülle atma müsabakasında birinci -
lik kazanmıştır. 

Geçenlerde Kcmbriç - Oksfort ü -
niversiteleri rasında 13,98 ile gülle 
rekoru yapan İrfan bu defa 14,38 
atmak suretile ikinci bir rekor yap
mıştır. 

4 rakamlarına benziyorlardı. 
Birdenbire titredim. Denize en ya

kın ceset, vaziyetini hiç bozmadan, 
kıpırdamadan, yavaş, göriilmiyecek 
bir hareketle önündeki cesede yak
laşıyordu. Gözlerim oraya çivilcnmi~ 
kalmıştı , ceset, ikinciye yaklaştt, o
na bir şeyler fısıldar gibi oldu, ne 
diyorum, fısıldadı ve ikisi birden, a;-
ni görülmez hareketle en yukardaki 
cesede doğru ilerlediler. Vaziyeti 
anlamıştım. Haydutlar orada vurul
muş diye bırakılmışlardı. Halbuki 
ölmemişlerdi. Fakat öyleymiş gibi 
görünerek akşam olmasını bekle· 
mişler, sular kararınca, şimdi, usul· 
cacık biribirlerine sokuluyorlar ve 
kaçmağa hazırlanıyorlardı. 

Döndüm, biraz ilerde belini ağaca 
dayamış, yırık Mustafa ile sigara i· 
çen çete reisine koştum. Meseleyi 
anlattım. 

Reis : 
"- Vay kahpeler, sen de Mustafa 

amma nişancıymrşsm ha! .. 
Diyerek fırladı ve tepeye sokul

duk. Fakat hayret!.. Cestler eski 
yerlerinde duruyorlardı. 

Çete reisi bir yüzüme baktı. Bıyık 
altından güler gibi oluyordu. Belliy· 
di ki anlattıklarımı evham geçirdiği
me atfediyordu. Ben, mahcup olmuş 
kalmıştım. Evet Belki heyecan ile 
cesetleri kıpırdar giri görmüştüm. 

Başım önümde, tam döneceğim sıra
da, cesetlerin tekrar kıpırdadığını 
görmiyeyim mi? Şimdi artık hava 
iyiden iyiye karardığı için, evvela bir 
şey söylemedim, Yalnız oraya dik • 
katli dikkatli baktığımı görünce, re
is de bakmış, ve o da, bu sefer, gör· 
müştU. 

- Vay canına! .. 
Diyerek koulmdan dürttü ve yere 

yatmamı işaret etti. Tepede olduğu
muz için ufukta teressüm ediyorduk 
herifler bizi adamakıllı görebilirler-· 
di. Yere uzandık ve hareketlerini ta
kibe başladık. Vaziyet aynen demin· 
ki gibi olmuştu. Lakin, cesetler bi· 
birlerine yaklaşıp konuştuktan son· 
ra bu sefer de gene eski vaziyetleri· 
ne dönmüşlerdi. Acaba bizi görmüş

ler miydi? Reis, her ihtimale karşı 
elini beline attı ve bann usulcacık: 

- Git, dedi, Mustafayı çağır. Gü
rültü etmeyin! 

Sürüne sürüne döndüm. Mustafa • 
nm neşesi kaçmıştı. O güne gelene 
kadar hiçbir kurşunu boşuna atmı -
yan Mustafanın atıcılık şöhreti fos 
çıkmıştı. Fakat bunu düşilnecek sıra 
değildi, gene surüne sürüne reisin 
yanına döndüğümüz vakit .. 

Kadri, hikayesinin burasına gelin
ce durdu, etrafına bir baktı. herkes 
ağzından çıkacak sözil bekliyordu. 
Fakat Kadri söylemedi: 

- Yok! .. dedi, olmaz. önce Sait 
hikayesinin sonunu söylesin, sonra 
ben söylerim. 

Bu sefer bütün odadakiler - yedi 
kişiydiler - hep birden ayağa kalka -
r~k öyle bir patırtı çıkardılar ki, ev 
sahibi Adnanm babası pijaması ile 
kapıda göründü. 

- Ne oluyorsunuz çocuklar? 
Onu göriincc hepsi sustular. Ad • 

nan babasına meseleyi anlattı. Cemı1 
Bey güldü ve sobanın yanında b1r 
yere oturarak: 

- Oyleyse, dedi, size bir hik!ye ae 
ben anlatayım, bakalım ne diyecek
siniz! 

Gençler, Balkan harbinde Edirne • 
nin müdafaasında büyük yararlık • 
lar gösterdikten sonra yaralanıp te
kaüt olan Cemil beyin birçok hatı • 
raları olduğunu biliyorlardı. O esa • 
sen, hatıralarından birçoğunu kitap 
halinde neşretmişti de, ve bu vesile 
ile matbuat alemine girmiş ve günün 
en tanınmış muharrirleri arasında 
yer almıştı: 

(Sonu yarın} 

Fikret ADIL 
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Fransa ve Fasizm 
' 

Radikal sosyalist partinin lideri 
halkçı cephenin takip edeceği 
programın esaslarını anlatıyor 

Yazan: Edouard Daladier 
'.Avrupa devlet adamları ve gaze -

teleri son seçimde halkçı cephenin 
kazandığı şayanı dikkat galebe kar
şısında ha)'Tete dUşmUş olup bu ga
lebenin sebeplerini araştırmakta ve 
ne gibi neticelere müncer olacağını 
tahmine çalışmaktadırlar. 

Bu devlet adamları ve gazeteler 
görüyorlar ki, Fransız basını gale
beyi memnuniyetsizlik ve hatta ha
zan hiddetle karşıladıktan sonra şim 
di dürüst hareket edilmesini arzula
dıklarını gösteriyorlar. 

Böylece Fransanm hakim sınıfları 
ilk halkçı cephe htiklımetini soğuk
kanlılıkla karşılıyacaklar. 

Maamafih bir sosyalist kabinenin 
başa geçmesi karşısında bir panik 
yaratmak için yapılan propagandayı 
gözden kaçırmamak icap eder. Yal
nız bu propagandanın asılsız oldu -
ğunun bilinmesi de elzemdir. Çünkü 
halkçı cephenin programı hiçbir va
tandaşın haklarını gaspedecek, pa • 
ralan olanları velveleye verecek, ve
ya Fransız elçiliğinin müsmir faali
yetine engel teşkil edecek tek bir 
maddeyi ihtiva etmemektedir. 

Bu program aleyhine savaşanlar 
büyük bir kısmı şüphesiz onu hiç o
kumamışlardır. 

Şahsi emlake bağlılığın, para bi
riktirmenin ve hürriyet aşkının 
dünyanın her ülkesinden daha ziya
de yayılmış olduğu bir diyarda mün
tehiplerin yüzde yetmişinin şahsi 
emlakin devlet tarafından gaspe -
dilmesini istiyen ve bir sol cenah fa
şizmi kurmağa arzuladığı iddia edi
len bir programa rey verebileceği 
düşünülebilir mi? Nekadar mantık
sız bir iddia! Birkaç hafta içinde 
Fransa bütün dünyanın ona izafe 
ettiği idealleri terkedebilir miydi 
hiç? Halkçı Cephe programında ser
mayeden vergi alınacağını gösteren 
bir maddeden iz bile yoktur. Vasi 
bir millileştirme sistemi tatbik edi -
leceğini gösteren kayıt mevcut de -
ğildir. '' 

Hakikatte bu program mümkün 
olduğu kadar büyük miktarda bir 
Fransız kütlesini demokratik hürri -
yeUerin mlidaf sı, hakiki ve devam 
lı sulhün organizasyonu. ve ekono
mik hayatın ıslahı için bir araya top
lamak gayesiyle yapılmıştır. 

Bunlar halkçı cephenin galebesini 
temin eden hakiki sebeplerdir. Bu 
galebe her şeyden evvel Fransız işçi 
sınıflarının bazı faşist taklitçilerinin 
resmigeçitlerine, tahrik edici nutuk
larına ve şiddet gösteren söz ve ha
reketlerine mukabelesidir ki Fran
rnzlar f 8'izmi bir ecnebi mahsulü ad
dederek kabul etmemektedirler. 

Baska milletler istedikleri rejim -
teri kabul etsinler. Fakat eski bir 
Fransız darbımeselinin söylediği veç
hile bir Fransız kömUr yakıcısı bile 
e\inde hakimdir. Fransa hüriryetle -
rin ve İnsan haklarının "Droits -
d'homme" memleketi olarak kal -
rnak istemektedir. Son seçimin esas 
manası da budur. 

Buna munzam olarak başka kuv
\'etli bir cereyanda kendini gösterdi. 
Devlet teşkilatında ve mUesscseleri
nin işlemesinde derin bir değişikliğe 
ihtiyaç olduğu .. 

Fransız halkı kuvetle ~u basit fik
ri izah etti. Şimdiki durum devam e
demez ve ekonomik buhran son iki 
sene zarfında tatbik edilen metotlar
dan başka bir metotla halledilmeli
dır. Ticaretin canlandırılması, ve 
frangın altın kıymetinin muhafaza -
sı için elzem addedilen deflasyon si
yasetini memleket tasdik etmedi. 

Radikal • Sosyalist/erin 
mağlubiyeti 

Halkcı cephenin galebesinden can
lan sıkılanlar bu can sıkıntısını ra
dikallerin 40 saylavlık kaybettiğini 
düşünerek gidermek istiyorlar. 
Sağ cenah tarafından Lavalin si

yaseti aleyhine hareket edip onu dü
şUroüğü için sol cenah tarafından 

ise mali bir panik anında cesurane 
mes'uliyet kabul ettiği için radikal
ler birçok reyler kaybetmiye mah -
kümdular. Ona arkalarını çeviren 
300,000 kişi içinde kaçı küçük memur 
mütekait ve küçük emlak sahibi idi? 
Kaçı buhran anında mütezarrır o -
lup zararlarını devletin koruduğu bii 
yük sanayicilerin yüksek karlan ile 
mukayese ederek y.eise düşen kliçük 
ıanayici ve sermaye sahibi idi. 
Şuna kanaat getirdim ki, Radi

kaller halkçı cepheye girmeselerdi, 
zararları çok daha büyük olacaktı. 

Radikal Sosyalistlerin lideri 
DALADIYE 

Fakat bu maziye ait bir meseledir. 
Şimdi istikbali düşünelim. tık evve
la radikal partisi vahdetini koruma
lı ve memleket dahilindeki teşkilatı
nı ıslah ve takviye etmelidir. Parla
mentoda halkçı cephe programının 

tahakkuku için diğer cephe parti -
leri ile tam bir teşriki mesaiye hazır
lanmalıyız. 

Halk için yeni bir inkisarı hayal 
cümhuriyet rejimine nihayet verebi
lir. Muhafazakarların bu anut ümidi 
Fransız sol cenah kuvvetlerinin mü
essir vahdeti ve Fransayı refaha 
götürecek yeni usullerin kullanılma
sı ile boşa çıkanlmalrdır. Demokrasi 
ve hürriyet hizmetindeki hareketi -
miz ile biz radikaller Fransa ve sul
ha en zivade yaroım edebileceğimize 
iman ediyoruz. 

Türk - Fransız 
dostluğu 

[Başı 1 incide 1 
zımdır .. ÇünkU, yeni hadiseler karşı 
sında milletlerin de zihniyeti değiş
mekte ve bu vaziyete göre istikamet 
ler almağı icap ettirmektedir. 

Dört sene evvel Ankaraya gele -
rek devlet adamlarınızla görüşmliş 
olduğum için, memleketinizin yaban 
cısı değilim. Bu seferki ziyaretimde, 
hükumet merkezinde vücuda getiril 
miş olan yeni muvaffakıyetleri de 
memnuniyetle gördUm. Ayni zaman 
aa hUk<imet erkanı ile temaslarda bu 
lunarak, yeni ve değerli simalarla 
tanıştım. üzerimde hasıl olan çok 
derin intibaları bilhassa kaydetmek 
isterim. 

Dost millet mümessilleri karşılık 
1ı ziyaretlerle biribirlerini yakından 
tanımalıdırlar. Kıymetli hariciye ve 
kiliniz Dr. Aras bunun faydasını tak 
dir edenlerin başında gelir. Fransız 
devlet adamları ile birçok temaslar
da bulunmuş olan hariciye vekilini
zin bu şahsi rabıtası şüphe yok ki1 

bUyUk faydalar temin edecektir. 
Parise gittiğim zaman Ankarada 

gördüklerimi ve şahsi temaslarım -
dan aldığım intibaları gerek başve • 
kil Saroya, gerek hükumetimin di
ğer erkanına bildireceğim. 

Fransa ile Türkiye arasında yeni 
bir istikraz mukavelesinden bahse 
diyoruz. Bu istikraz haberinin, son 
zamanlarda Düyunu Umumiye me· 
selesi hakkında yapılan anlaşmadan 
galet olduğunu zannediyorum.,, 

Bugün Parise gidecek olan elçi 
yeni Fransız kabinesile de temaslar 
da bulunacak ve bir ay sonra tek
rar dönecektir. 

Profesör Gabriyelin 

mühim konferansı 
Ankara, 24 (A.A.) - Ankara Hal 

kevinden verilen malumata göre ta
rih kon! eransları serisinin en chem
miyetlilerinden birisi dün verilmiş -
tir. 

Anadoluda Türk anıtları adında 
iki büyük ciltlik eserin sahibi ve bu 
sahada beynelmilel bir otorite olan 
Strczburg üniversitesi profesörlerin 
den Gabriyelin verdiği bu konferans 
tarih tezimiz bakımından çok mUhim 
yeni verimleri toplamıştır. Uyan -
dırdığı büyük alaka üzerine bu kon
feransın ana hatları ile bir hlilasa -
sının, konferansı tercüme etmiş o -
lan Hayn tarafından Ankara radyo 
sunda tekrarlanmasına profesör mü 
saade etmiştir. 

TAN 24 - 5 - 936 

Üçüncü DU Kurultayı 

Mihver, Güneş· Dil 
teorisi olacak 

Ankara, 23. (A.A.) - Türk dil 
kurumu genel sekreterliğinden : 

üçüncü Türk dili kurultayı için 
hazırlıklara başlanmıştır. Bu kurul
tayın mihveri güneş-dil teorisi ola
caktır. Bu hazırlıklara zeman bulu
nabilmek üzere güneş dil teorisi üze
rinde kurum üyelerince yazılmakta o 

I lan yazılara aralık verilmiştir. 
Kurumun üyelerinden olup da bu 

Kurultayda da üye olarak bulunmak 
isteyenlerin adlarını, işlerini ve ad
reslerini bildirmeleri ve Kurultaya 
bir tez vermek isteyenlerin de yazılı 

1 
tezlerini göndermeleri için en son 
mühlet 15 temmuz 1936 akşamı bite-

1 cektir. Yalnız dinleyici olarak bu
l lunmak isteyenler 31 temmuz 936 
ı akşamına kadar adlarını, işlerini ve 
; adreslerini bildirebilirler. 
ı . 
l Prens Starhembergi 

öldürmek istediler 
[Başı 1 incide 1 

rafından yapılan hücumun mahalli 
bir hareket olmadığını, belki Nazi 
teşkilatı merkezi tarafından tertip e
dilmiş olduğunu beyan ediyorlar. 

Ayni mahfeller, Nazilerin bu suret
le Heimver'leri silahlarından tecrit 
hareketine mukavemet etmeğe teş -
vik için A vusturyada karışıklık çık
masını istediklerini tahmin ediyorlar. 

Prensi öldürmek istediler 
Viyana, 23. (Tan) - Starhem

bergin şatosuna karşı yapılan teca
vüze iştirak ederek yaralananlardan 
ikincisinin de öldüğü bildiriliyor. 
Bu meselenin içyüzü anlaşılmamış
tır. Polis 20 kişi tevkif etmiştir. 
Haymvehr mensuplarının şatodaki 

silahları ele geçirmek istedikleri hak 
kmdaki şayia manalı görülmektedir. 
Vnksemberg şatosunda Starhemberg 
avcı alayına mensup bir müfreze 
bulunmakta idi. Prensin, Haymveh
rein istinatgahı olarak telakki edi
len 12 şatosu daha vardır. Karışık
lıkların bu şatolara dayandığı hak
kında şayialar dolaşmaktadır. Nazi
lerin Starhcmbergi öldürmek istedik
leri anlaşılmaktadır. Hitlercilerin 
bu haraketlerine en büyük sebep o
larak Starhembergin, Avusturyanın 
Almanyaya ilhakına karşı şiddetli 

hareket etmesi, ve yahudileri ve ya
hudi cemiyetlerin çok tutmasıdır. 

ltalya - lngiltere 

gerginliği 
[Başı 1 incide l 

yctte olmamakla beraber, Ingiliz
Italyan gerginliği sür'atle hafifliye
cektir. 

Bu mahafil, zecri tedbir taraftarı 
bulunan bilhassa Küçük devletlerin 
birer ikişer çekilmeleri üzerine Fran
sa ile lngilterenin de her türlil şid
detli tedbirlerden nihayet vazgeçe
ceklerini limit etmektedirler. 

Yine ayni mahafil, Italyanm, zec
ri tedbirlerin ilgasını kolaylaştıra
cak her hangi bir harekette bulun
mak tasavvurunda olmadığını, an
cak Akdeniz vaziyetinde bir istikrar 
temin ve Fransa ile lngiltere'nin en
dişelerini izale edecek her hangi bir 
mukaveleyi imzaya hazır bulundu
gunu söylemektedirler. 

Mussolini, Deyli Meyi muharriri 
Varo Price'e verdiği beyanattaki te· 
minatı Ingiltereye karşı resmen teyi
de amadedir deniyor. 

ita/ya ve Uluslar Kurumu 
Cenevre, 23. (A.A.) Zecri tedbir

lerden vazgeçilmedikçe, Italyanın, 

Milletler Cemiyetinin her tUrlü faali
yetinden uzak duracağına dair olan 
resmi beyanata rağmen, 4 haziranda 
toplanacak beynelmilel mesai konfe
ransına patronların, işçilerin ve hü
kumetin mümessilleri olarak ayrı ay
rı üç Italyan delegasyonu iştirak e
decektir. 

Keyfiyet, Suvlch tarafından, dün, 
telgrafla Avenol'a bildirilmiştir. 

Bir haftahk kaçakçıhk 
vak'aları 

Ankara, 23 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza ör
gütü biri yaralı 50 kaçakçı, 1370 kilo 
gümrük kaçağı, 5100 kilo inhisar ka· 
çağı, 668 gram esrar. 21 kilo250 gram 
morfin, sekiz ampul morfin ve koka
in, beş balon morfin, 5956 defter si
gara kağıdı, bir tilfek, iki balıkçı san
dalı ile 23 kaça.kçr hayvanı ele geçir
miştir. 

Hava yollarında ltalyada Harp havası 

Tenezzüh uçuşlar1 da Umumi harbin 21 inci 
[Başı 1 incide) 

FUistinde gözü olmadığını, hatta icap 
ederse Libyadald beyaz aııJkerlerdell 
bir kısmını geri çekeceğini, Londrad&
kl sefiri Grandi vasıtasile lngilt~re 
Dışiı;lerf Bakanbğma temin etmiştir. 
Adisababadaki İngiliz ve Fransız se
firlerinin hala me,·kilerini muhafaza 
etmeleri de, Habeşistana karşı emri· 
vikl yapan ltalyanlann bliyilk de\'• 
letlere karşı fili bir emrldJd yapaına
dıklanna bir delildir. 

ihdas edildi yıldönümü 
Ankara, 23. (A.A.) - Istanbul 

ve Ankara arasında hava seferleri
y ak ı n da başlayacaktır. Istan
bulla Ankara arasındaki hava sefer
leri 1 saat 50 dakika sürecektir. 
Ankaradan hergün saat 10 da ls
tanbuldan 15.5da hareket edilecektir 
Bundan başka cumarte~i Ankaradan 
14,5 ve pazartesi günleri sabahleyin 
saat 7 de birer ilave seferi vardır. 
Bu suretle cumartesi ve pazar tatil
lerini Istanbulda geçirmek isteyen
ler için büyük bir kolaylık mevcut
tur. 
Diğer taraftan gerek Istanbulda 

ve gerek' Ankarada cumartesi gün· 
leri saat 14 ten 18 e kadar pazar 
günleri de saat 9 dan 18 e kadar te
nezzüh uçuşları yapılacaktır. 

15 dakikalık bir uçuşun ücreti iki 
lira gibi nisbeten az bir bedel olduğu 
için tayyareye alışmak isteyenlerin 
bu kolaylıklardan istifade edecekle
rine şüphe yoktur. 

Fiyat Avrupada olduğu gibi va
gonli ikinci mevkie nazaran yüzde 
20 kadar ucuz olarak 22 liradır. Gi
dip gelme olursa 15 gün müteber ol
mak üzre ayrıca yüzde 20 tenzilat 
vardır. 

Bu tayyare ücretlerinde, bilet a
lanlar için 1000 liralık sigorta dahil
dir. Yani her hangi bir tayyare ka
zası neticesinde ölen olursa ailesine 
bin lira tazminat verilecektir. Bilet 
alırken bu sigorta mıktarını beher 
bin lira için iki lira ilave etmek 
şartile on bin 10.000 liraya kadar 
çıkartmak da kabildir. 

Fransada kabine 

meselesi 
[Başı 1 incide] 

hat etmelerini dilemiştir. 

Leon Blum Hariciye 
Nezaretini de üstüne alıyor 

Paris, 23 {A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi diyor ki: 

"Dün, siyasi vaziyetin inkişafında 
ehemmiyetli bir tek amil kaydolun
muştul'.. Herriot hariciye nezaretini 
kat'i surette reddetmiştir. Herhalde 
Leon Blum da Başvek8.letle beraber 
hariciyeyi de kendi Uzerine yUklen
memeğe karar vermiştir.Bununla be 
raber, gelecek haziranın on beşinde 
Blum, hariciye umurunu tevdi et -
miş olacağı her kimse, onunla bera
ber, Cenevre Konseyine iştirak ede 
cektir.,, 

Radikal Sosyalist partisinin icra 
komitesinin toplantısını, mevzuubah 
sederek, yine ayni gazete, bu parti
nin, uzun zamandanberidir Fransız 
siyasasını idare etmişken bu defa 
bu kabiliyeti kaybeylediğini kayde· 
diyor ve diyor ki: 

Daladier'nin iradettiği müphem ve 
melankolik ve beklenilen izahattan 
hiçbirini vermiyen nutku. bizim bu 
kanaatimizi teyit eylemiştir., , 

Sümer Bank umumi 

heyeti dün toplandı 
[Başı 1 incide] 

payı almış olan Sümerbanktan son 
bir senenin mesai neticeleri hakkın
da hesap alırken milli kalkınmanın 
prensiplerine ve tatbikatına temas 
eden noktalarda izahat istemişler -
dir • 
Toplantıda söz alan İktisat Veki

li Celal Bayar, milli endüstri kurulu 
şunun hususiyetlerini, devletin milli 
endüstrilesme hareketindeki hedef -
terini ve Tilrkiyede endüstrinin mes 
nedinini teşkil eden iptidai maddeler 
mevzuunu ele alarak etraflı izahat 
vermiş ve bu kuruluşun teknik şart 
tarını tahlil ve izah ettikten sonra, 
devletçe hazırlanmakta olan ikinci 
beş senelik pllnın ana hatlarını an • 
tatmıştır. Bilanço etrafında umumt 
hevetçe vaki istizahlara Sümerbank 
uı~um direktörü Nurullah Esat ta
rafından izahat verildikten sonra ra
porun bilanço, kar ve zarar hesapla
rının aynen tasdikine karar veril -
miş ve bu münasebetle söz alan ha
tipler büyük milli kalkınma teşebbü
sünün seneden seneye daha olgun 
ve mUtekimil semerelerini getiren 
Sümerbanka ve onun idaresine teşek 
kürlerini bildirmişlerdir. Toplantıya 
son vermeden evvel, Mustafa Şeref 
Ozkan, 20-25 sene evvelki Türkiye 
ile bugünkü Türkiye arasında geniş 
ve değerli bir mükayese yapmış ve 
ekonomi sahasında yeni TUrkiyenin 
gösterdiği muvaffakıyetleri etrafile 
tebarüz ettirmiştir. 

Roma, 23 (Tan) - ltalyanın Har
brumumiye iştirak etmesi ve Umumi 
harbin 21 inci dönüm yılı münasebe
tile yarın büyük bir askeri resmi ge
cit yapılacaktır. Italyanın 92 şehrin
de de hazırlıklar bitirilmiştir. Bu bü
yük bayram gününda Umumi Harbe 
iştirak etmiş olan 2000 zabite madal
yalar takılacaktır. 

Filistindeki gergin 

Oyie görülüyor ki, şimdi zecri ted· 
birlerin, iflası üzerine prestijini kur· 
tannağa çah. an JngiJtere kadar ttal· 
;ra da keneli prestijini dü~ünmelde
dlr. Onun için bir harp hnasınm es
mesi şimdilik ç-0k nabeme\"siın görül· 
se yeridir. 

vaziyet Kanaatimize göre, 16 haziranda 
toplanacak olan Uluslar Kurunıuda, 

Kudüs, 23 ( A.A.) - Ali Arap ko- ancak zecri tedbirlerin de\·ammr te
mitesinin metalibinde israr etmesi . . .. min ettikten sonra dağılacak, \'e A \'• 
yUzlinden dun, bazı karışıklıklar ol- -1 ti i bira d h t zuh 

d rupa va1.ıye n n z a a a\·az 
masından korkuluyor u. Fakat sırf t . 1 beki k 1 1 . t• bl· • e mesın eme ç n ıç ımamı 
Araplarla meskun yerlerde ancak d h il rl t kt 

l.h .. . 1 k bul raz a a e a aca ır. mus ı ane numayış er vu u muş dl tin 
tur. Şim ki A ,·nıpa durumuna ge oe. 

Telavivde panayır binalarını tu _ harp ihtimali biraz gayri varit ol· 
tuştunnağa teşebbüs · edilmiştir. ~akla beraber bu son vaziyetler 

Nablus'da, akşam saat 17 den sa- hıç te arzu edilir şekll.~e değil~ 
bah saat beşe kadar evlerden dışarı- Her tarafta ernniyetsizhgin ağır 
ya çıkmak yasak edilmiştir. korkunç havası esmektedir. BunUJI 

Iki Arap bir de Yahudi gazetesi için ulu!'llar dalma tetik Ustunde, dal· 
kapatılmışt~r. ma slli~lı olarak sulh perishıln ba-

BugUn toplanacak olan Arap bele şmda nobet beklemelidirler. 
diye reislerinin içtimaı hükumetçe TAN 
menedilmiştir. 

Arnavutlukta ltalyan 

askeri heyeti yok mu? 
Tirana, 23 (A.A.) - Resmi Ar -

navutluk mahfelleri, Yunan menba
lanndan çıkan ve Arnavutluk top • 
raklarınm muhtelif yerlerinde istih
kamlar yapıldığına ve bir ltalyan 
heyetinin bu işleri kontrol için Ar -
navutluğa geldiğine dair olan haber 
leri kat'iyetle tekzip etmektedirler. 

Ayni mahfeller, Arnavutluk 11 • 
mantarına her gün büyük miktarda 
harp malzemesi çıkarılmakta oldu -
ğu hakkındaki şayiaları da tekzip 
ediyorlar. 

On ilci goculc öldür.e.n &ir 
cani idam edildi 

Schverin, "Meklenburg,, 23 (A. 
A.) - Meklenburg canavarı namiy 
le maruf Seefeld bu sabah hapisane 
avlusunda balta ile idam edilmiştir. 
Cani on iki çocuk öldürmekle suçlu 
idi. 

Fransaya giden Habef 
Ras/arı 

Kahire, 23 (A.A.) - Ras Nasibu 
ve Ras Makonen ile Ras Mulugetta
nın oğlu Portsait'ten geçmişler ve 
Fransaya gitmek ilzere oradan pasa
port almışlardır. 

Rivayete göre, Habeş imparatoru 
da bir su şehrinde tedavi edilmek U
zere Fransaya gidecektir. 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
cn.T VE ZÜHREVİ 

HASTALIKLAR MüTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstiklil caddesi 
Rumeli Han No. 16 

HergUn öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

Telefon: 401:53 

Makedonyadaklgrev 
Belgrat, 23 (A.A.) - Makedonya 

daki kurşun ve kalay madenleri S." 

mele grevi vahim bir tekil almıştır• 
2000 amele İngiliz Patronların elin • 
de bulunan madenleri şu altında bl 
rakacaklan tehdidinde bulunmakta· 
dırlar. 

( BULMACAMIZJ 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

1-Bir komşu devlet (11 )'. 
2 - Büyük (3). Hayvan ölUsil (3), 

işte (2). 
3-Kelime klavuzu (5). Bir çalj1 

aleti (5). 
4-Sanat (2). Çabuk (4). 
5-Uat değil (3). Tokat (5). 
6-Nota (2). Şart edatı ,(2). ıyi 

(3). 
7 - Çorbası güzel olur (7). 
8 - Sonuna "f" koyarak tere ok\11"" 

aanız pis bir hayvan olur (3)J 
BUyUk kılmç (4). 

9 - Albay (7). 
10-Valide (3). Nota (2), .· 
11-Kokulu bir ot (4). Sinirli (5)• 

DüNKU BULMACAMIZIN 
HALLI 

1 - Karacaahmet (11):. 
2 - Asalet (6). 
3 - Rakı (4). Emir (4). 
4 - Alışveriş (9). 
5 - Ce (2). Vali (4). Re (2). 

6-At (2). Elek (4). Eğe (3).o 
7 - Erik (4). Etek (4). 
s - Hami (4). Et (2). Mi (2~ 
9 - İşret (5). Fen (3). 

10 - Eğemen (6). 
11- Ta (2). Ekin (4). 

lzmit mekteplerinde •• musamere 

fzmit, (Tan) - Ulugazi okulunda talebe tarafından gUzel bir md9•" 
mere verilmiştir. Yukarki resim, küçükleri melekler rondunu oynarl<•" 
gösteriyor. 
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Sümer Bank 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamızca tesisine baılanan demir ve çelik f abri
kalarmda tekniker olarak istihdam edilmek ve tahsil
ettirilmek üzere ecnebi memleketlerine gönderilmek 
İçin 25 sanat mektebi mezunu seçilecektir. 

Bu namzetlerin tahsile gitmelerine ve avdetlerinde 
Banka hizmetinde çalıımalarma mani olacak şekilde 
resmi veya hususi bir müesseseye karşı hizmet taah
hütleri olmaması ve askeri hizmetlerini yapmış olup 
ııhhj vaziyetlerinin demir ve çelik fabrikaları bütün 
tubelerinde çalııabilmelerine müsait olması lazımdır. 

Yukarıdaki evsafı haiz olupta Banka hesabına tah
ıile gitmek İsteyenlerin aşağıda yazılı vesaiki en geç 
30 Haziran 1936 tarihine kadar (M.E.) remziyle (Sü
mer Bank Umum Müdürlüğü, Ankara) adresine gön
dermeleri İcab eder. 

VESiKALAR ı 

l .- Hal tercümesi 
2.- Mektep şahadetnamesi 
3.- Çalııtığı yerlerden bonservisleri 
4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf 
Bu veıikr.lar üçer nusha ve makine ile yazılmış ola

caktır. 

SOMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Bankamızca tesisine başlanan demir ve çelik fabri
kalarında vazife deruhde etmek üzere ihtisas sahibi 
0 lrnak için ecnebi memleketlerinde staj görmek mak
•adiyle on T eknişe Hohşule veya mümasil mektepler 
ll'ıezunu makine, metallür ji, Maden ve elektrik Mühen
disleri ile on telaıuküm mezunu seçilecektir. 

Bu mühendis ve telaıisiyenlerin -askerliklerini yap
lluş olmaları, resmi veya hususi müesseselere kartı, 
•taja gitmelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça
htnıasına mani olacak şekilde hizmet taahhütleri ol
~ası, ııhhatlarının demir ve çelik fabrikalarının 
~er hangi bir şubesinde çalışmasına müsait olması 
la~nndır. Namzetlere stajları esnasında müsait tahsi
lat verilecektir. 
• Yukarıki şartları haiz olupta staja gitmek isteyenle
~ aıağıda yazılı vesaiki (Sümer Bank Umumi Mü
durlüğü, Ankara) adresine (M.E.) remziyle gönder
ltıeleri İcab eder 

VESAiK: 

1.- T ercümei hal 
2.- Diploma aureti ve imtihanlara ait notlar 
3.- Varsa bonservisler. 

4.- Sıhhat raporu 
5.- F otograf ., 

k
Bu vesaik üçer nuıha ve makine ile yazılmış ola

ca tır. 

I En geç Haziran 1936 sonuna kadar müracaat edi-
tcektir. 8760 

11 

• • ~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••·ı 
f3cış [)iş 

~rı: .---· 
1 

11 Tan 11 a "Sigorlah Abone "i 
ASIPIN i "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü 1 

= 
1 

kaydedilecek karilerimizi 1,000j 
~~~~~~~~~~~~~~. liraya si9orla ~ffriyoruz i 

Ankara Nümune 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 193 6 mali yılına aid aşağıda mikdar ve 
tahmin edilen fiatları ve eksiltmenin şekli ile muvakkat 
teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuş
tur. 

Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesi Baş Ta
bipliğinden İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğünden alınır. 

Eksiltme 29 Mayıs 936 cuma günü saat 14 te Ankara
da Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
DİKKAT : Muvakkat teminatlar nakit olarak komis

yonca alınmıyacağından nakit vermek isteyenler ihale 
gününden evvel hastaneye müracaatla temiantlarını Ma
liye Vekaleti veznesine yatıracaklardır. ( 1 O 4 7) ( 2 614) 
Tahmin edilen 

fiatı 
Lira Ku. 

Kilo 
Muvakkat 
teminatı 

Lira Ku. 
Cinsi Eksiltmenin 

~ekli 

ı Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta i 
ı şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirl 

1 (Tan) ın büyük içti· 
mai yardım teıebbüsü· 

1 nü teşkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA ETTiRMEK) fikri· 

1 miz, teşebbüsün ciddi· 
yet ve ehemmiyetine 

1 uy9un bir intizamla A· 
DIM ADIM TATBiK E· 

1 DILMEKTEDIR. 
1 ilk adım, gazetemi-

ze ( SIGORT ALI ABO· 
1 NE> yazılacak olan O· 

_ kuyucularımızın sigor· 
1 ta edilmesiyle atılmıı 

1 bulunmaktadır. 

Sigortası 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 _ _J 
1 

17400 
5400 
6600 
8112 50 

44000 
27000 
44000 
70000 

1305 
405 
495 
60850 

Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usulü ! 
ikinci adım ( Sigor· 

talı perakende satış J 1 
olacaktır. Bunun tatbi· i 

26400 
3212 50 

287 50 
2210 
4400 

112 50 
75 

400 
175 

1120 
2800 
2145 
500 
260 
125 
64 50 
90 

150 
150 
600 
287 50 
260 
160 
210 
255 
300 
900 
240 
337 50 
450 
440 
260 
170 

70 
72 

1200 
1600 

950 

800 ton 
4150 

23000 adet 
34000 
22000 

500 
500 

8000 
1000 
3500 

10000 
5500 
2000 
1000 
500 
300 
600 
600 
150 

3000 
500 

1300 
200 

3500 
3000 
5000 
6000 
3000 
4500 
7500 
4000 
3000 
2000 
1000 
6000 

16000 
4000 
2500 

1980 
241 
2156 

165 75 
330 

850 
532 

30 
1315 
84 

210 
16087 
37 50 
19 50 
937 
4 84 
6 75 

1125 
1125 
45 
2156 
19 50 
12 
15 75 
1912 
22 50 
67 50 
18 
2531 
33 75 
33 
1950 
12 75 
525 
540 

90 
120 
7125 

Yoğurt ., ., ., 1 
Süt ,, ,, ,, kine yakında baJhya• 
Ekmek ve francela ,, ., ,, -
Kok ko""mu .. rü 1 cağız. ı 

" " " (Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: Sade Yağı Açık eksiltme 
Yumurta ,, ,, 1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

rı S X 360 ==- 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı a bo- -
1 neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- ~ 
i a=/e edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 1 

Tuz 
Pirinç 
Salça 
Mercimek 
Limon 
Nohut 
Kesme şeker 
Toz şeker 
Sabun 
Pirinç unu 
Makarna 
Şehriye • 
Nişasta 

Un 
Kuru Uzüm 
Kuru Bamya 
Kurq Fasulye 
Zeytin Yağı 
Taze Bamya 
Havuç 
U.hna 
Domates 
Pırasa 

Taze fasulye 
Taze Bakla 
Taze Kabak 
Ispanak 
Patlıcan 

Semiz otu 
Soda 
Kuru Kayısı 
Kuru Soğan 
Patates 
Tavuk ve Piliç 
Benzin 

" " ,, 
" .. ,, 

,, 
" 

" 

" ,, 

" ,, 
" 

" 

" .. .. " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
" 

" 
" 

" ,, 
" 

" 
" 

,, 
" " 

" ,. 
" 

,, 

" 
tJ 

ayn kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyşcaklardır. -
1 Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman. yani 1 
- yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
I nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- i 

hane karşısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU 
i Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 

-·;:---- 1 

i i 
: ı 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
3616 1 

1 

" TAN ,, gazetesinin 1000 liralık sigorta 
abone kuponu 

No .••. Tarih : 24 15 / 1936 

1 

1 
~~~~~~J~~~~~~-~--~-~-~~~~-ı i 

il 

Adı, baba adı 
soy adı ıı 

ıı 

ıı 

Doğduğu yer ve yıl ı, 

1 

tşf ve gilcil 1 

1 

1 

1 

1 

1 
_____ ! ____________ ., 1 

1 

Adresi 1 

----------··:--------------~--------111 
Fatih Sulh Mahkemesi için Tramvay caddesi civarında 1 

Fatih, Saraçhane, Şehzade başında Mahkeme ittihazına 
elverişli geniş On iki odalı kargir bir binaya ihtiyaç var- 1 

Bedeni bır sakat- 1 

1 tığı var mıdır, var 
ise nedir? 1 

dır. Taliplerin Adliye Levazım İdaresine müracaatları. -
' (2830) 

1 1 
~ 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -

1 

1 

Nekadar zaman i 
1 için abone olduğu 

1 -

~- .,. _ 6 ....... . ....,... .. __ fyr ---... 

Bu lı:upoaa dcrccdılccelı ruıl&ı &arcı olı:uıuklı ru.ı.ıauı olmalıdı.ı. 1 
_ lstanboJda Tao gazetesi sigorta 1ervtsine. -
1 GazeteniziD 23 Nisan 1936 oüsbaaıoda yazılı ,artlar dalreslndr 1 
_ r-.. kazaya karşı 1000 liralık ıiJtortah abone yazılmak istiyorum. Abone· -
1 mao bedeli göoderilmiştil'. Sigorta muamele&lıı1n yapılmasmı dile 1 
- rlm. • 
1 Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapıştınlacak ve imza pu· 1 
- luo üzerine atılacaktır. = 
~ ••• ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•~ 

Nafıa Bakanhğından: 
1 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 

Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme Komisyonu odasında 
200000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozot kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve mukavele projesi On lira mukabilinde 
bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Temmuz 9 3 6 Çar

şamba günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdür
lüğüne vermeleri lazımdır. ( 1030) ( 2613) 

3671 
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KIZILAY kolunun 31 Mayıs 1936 Pazar günü ve gecesi 
YALOVA KAPLICALARl"OA 

Uç Kardaşlar Gazinosunda tertip ettiği muhtelif eğlenceli 

KIR BALOSU 
NA MUTLAKA İŞTİRAK EDİNİZ 

bu fırsatı kaçırmayınız! Hem Kaplıcayı gezmiş, hem de gUzel 
bir gün ve gece geçirmiş olacaksınız ! 

ZENGİN PROGRAM ÇOK UCUZ BÜFE 
Davetiyeler YALOVA iskele meydanı TAN Otelinden ve BALO 
günü kapıda ve gezgin memurlarımızdan tedarik edilebilir. 

1
. TACETTİN GU12TAN : 
· BüYüK MOBiLYA MAGA~ASI " 

3620 

Bir 
defa 
gelip 
görü. 
nüz. 

MODERN ... TEMİZ MALZEME 
ve BİRİNCİ Sl/'f!F iŞCİlİH ... _ .... ____ ııııııılll ____ İSWISUL StlfTAlf /WW'{ fİ!YeAtt:fl..,IJI 

\IOl((JŞU fto 65" TEtEFOtt 22321 

8709 

~V 
Kn~ Scaılfil©ı-lt Men<t~lbn 

ATÖLYELERi 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

•aran bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri içın bir 
eksikliktir. 

Oklilun atelyelerine sipariş edilen dikişlerin yalnız znruri ma.qraflan ab-
llır \'e yekllruı yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bir kir konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarnu lütfen bir defa okuyunuz. 

Hasrr şapkalar 66 kuruştan itibar' 
Linet dimi elbiseler 119 
Kete:l elbiseler 
iYünlU etekler 
!pekli bl\izlar 
Çocuk elbiseleri 
;yapma çiçekler 
Sütyenler 
Onlük ve başlıklar 

556 
317 
195 

46 
25 
~9 

45 

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

,, 

•• 
•• .. 
" 
•• 
" 

Kombinezonlar 145 ,, ,. 
Imlot ''bUyilkJere,, 95 ,, .. 
:rnıot "küçüklere,, 27 .. ., 
(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi müsabakasmm dikiş ve 

biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibi cüz'i bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmakta.dır. S4G7 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekaletce müteahhitlere verilecek ehliyet vesikası hak· 

kmdaki talimatname resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 
3297 sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Aiakadaranın şimdiden aid olduğu dairelere müracaat
la beyanname almaları. ( 1OO5) ( 2 5 4 7) 

3564 

~ ......................... ~ ................. ~ 
MOTÖRLÜ YAS.TALAR 

Yazan: MÜHENDiS HALET TAŞPINAR 
~111111111111111111111n İ' ç indeki 1 er : 1111111111111111111111~ 
: Otomobil yollan - Motosiklet - Binek otomobilleri - Yük oto- E -E mobilleri - Yolsuz arazi motörlU vasıtası - Elektrikli otomo- ;: 
: biller - Motörlü nakil vasıtalarının hareket kuvvetlerinin ta- ;: -: yini - Otomobil işletme masrafı - Motörlcr - Yağ motörleri - E 
E Hafif yağ motörleri - Motörün esas vasıtaları - Otomobillerin : 
E elektrik teçhizatı - Ağır yağ motörlcri - Motörlü vasıtaların ;: = diğer ana parçaları - işletme - Bakım - Arızalar - Benzin ve yağ E 
E muayenesi - Garajlar. E 
;'11111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi; 

Fiyatı 250 Kuruş. 

Satı s yeri: KANAAT Kl TAP EV l 

lstanbut Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Mülhak Vakıflar Mütevellilerile 
Mütevelli Heyetlerinin dikkat 

nazarlarına: 
2762 sayılı Vakıflar kanununun 23 üncü maddesinin 

D fıkrası uyarınca 1 Mayıs gününe kadar yeni yıl büd
çesini vermemiş olan mütevelli ve mütevelli Hey'etleri
nin geçikmeleri kabule değer bir mazerete müstenit ol
duğunu 1 s gün zarfında idareye müracaatla muteber ve
sika ile ispat etmedikleri takdirde haklarında Vakıflar 
kanununun 33 üncü maddesinin hükümleri tatbik olu
nacağı kendilerine tebli.e- ve ihtar olunur. (2849) 

TAN 

lstanbul Liseler satınalma komisyonundan: 
Erzakın Cinsi Miktarı Muhammen Teminat 

Bedeli 
Eksiltme Eksiltme 
Şekli Gün ve saat Saat 

Kaşar Peyniri 11200 

Beyaz Peynir 21100 

Adet 
Yumurta 390000 

Tere yağı 4300 

Adet 
Kase Yoğurdu 11300 
Süt 44500 

Silivri Yoğurdu 34200 

Kok Kömürü 

Tüvenan 
M. kömürü 
Kriple M.kömürü 
Blok M. Kömürü 

Meşe ve gürgen 
odunu 

Ton 
730 

2950 
200 
250 

Çeki 
2900 

Mangal Kömürü 34500 

6720 

5275 

4875 

4300 

565 
5340 

5905 

5814 

14235 

32450 
3400 
4250 

40100 

7540 

1035 

504 Kapalı 10-6-936 Çarşamba 14,30 
zarf 

395.62,5 " " 
10-6-936 

" " 
14.45 

365.62,5 
" " 10-6-936 " " 

15 

322.50 
" " 10-6-936 

" " 
15. ıs 

" " " " 
15.30 

" " 10-6-936 
" " 

442.42 5 

436.50 " ,, 10-6-936 " " 
16 

1067 ,62,5 " " 
,, ,, 

,, ,, 
" " 

3007.50 

565.50 
" " 

12-'6-936 Cuma 14,30 

Şartnamesi iki lira bedel 
mukabilinde alınır. 

12-6-936 Cuma Saat.15 

12-6-936 Cuma Saat.15.30 

7 7 .62,S ,, ,, 12-6-936 Cuma Saat. 16 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının yukarda miktar
ları, Muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatları hizalarında yazı
lı erzaklar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnamelerde yazdı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının ye
ni yıl vesikası ve teminat makbuzlarıyla beraber teklif mektuplarını ihale için 
tayin edilen saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon Başkanlrğına 
vermeleri, İlk teminatlarını belli gün ve saattan önce komisyon başkanlığından 
alacakları irsalıye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. (2753) 3797 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessır ilfıc 

PEl OL 
.NiZA 

3318 

ASLAN VE ESK1H1SAR 
Müttehit Çimento ve Su Ki

reci Fabrikaları Anonim 
Şirketinden : 

lLAN 
Hisse sencdatına 19 numaralı ku

ponun kat'ı mukabilinde 150 ve 
müessis hisse senedatına 13 numara
lı kuponun kesilmesi mukabilinde 
263,50 kuruş verileceği ve işbu meba
liğın 15 Haziran 1936 tarihinden iti
baren Galatada Doyçe Orycntbank -
Dresdner bank şubesi gişelerinden 
tesviye olunacağı ve beher müessis 
hissesi te'diyatından 38 kuruş vergi 
tevkif edileceği şirket hissedaranı i
le müessis hisseleri ashabına ilan 
olunur. 

Meclisi Idare 

Krem Balsamin 
Tabiatin bahşettiği güzelliı?ı 

lnynrl:tlcndlrlr. E:mı , kumral 

eanşm ber tene tevafuk eden ye
gane kremdir. Latif kokusile se
vimli bir hava yaratır. Cilttekı 

leke, sivilce. çil ve buruşuklukları 
kamllen giderir. Gençlik taraveti· 
ni haiz yumuşak ve cazip bir ten 
yaratır. 

KRE!\I BALSAl\ON Y AGU 
Gece için penbe renkli 

KREM BAJ.S.UllN Y AGSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KRE\1 BALSA!\ON ACI BADEl\1 
Gece için beyaz renkli 

KREl\1 BALSAl\llN ACI BADEM 
GündUz için beyaz renkli 

BütUn tanınmış ıtriyat ve tuhafi 
BliiiAiiliııiııiıfılliiıııilltitiiiıllıılıl.aıiillİİİİIMillliıiılllıiıi ye mağazalannda vardır. 

L~Gll.JZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu · lstanboJ 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 
çahştınlmak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak
tır. 

Mühendis: 
.. 

1 - Makine, Maden ve Nafıa Mühendisi olmak üzere 
dokuz Mühendis alınacaktır. 

2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazımgelen evsaf ve vesaiki 

haiz bulunmaları şarttır 
Fen Memurları: 

1 - N afıya Fen Mektebinden veya buna muadil Av
rupa fen mektebinden mezun olmak. 

2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe gör

müş olmak şarttır. 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi

lecekleri mahalle göre 15 O - 2 5 O lira arasında ve fen 
memurlarına 100 - 150 lira arasında ücret verilecek
tir. 

Taliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olama
dığı takdirde yazı ile Galata Ömer Ahit han üçüncü kat
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdür
lüğiine müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

~ahıbı: Ma.nmut W~lJAN - Umww Neşnyatı tela.re eae.a; ~ c>.ALü1 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Radyo ve Radoyorn 
kadar 

R OY .L i 
de insanhğa hiz· 
met etmektedir; 

~ünkü 

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

Yaz mevsimi 
ıçm 

En zengin 
mütenevvi bir 
kollek iyonda 
en son moda 
kumaşlaranı 

size: 

Terzi 

J. iTKiN 
Takdim eder 
Beyoğlu istik· 
lil caddesi 

405 Tel. 40450 

Sultanahmet 1 ci Sulh HukU1' 
Mahkemesinden : 
Vakıflar Müdiriyetinin BakırJ<ıi.1 

çimento Türk Anonim şirketi naınJt111 

oçakzade Saffet aleyhine açtığı talı' 
tiye davasında vakıflar idaresine sit 

4-cü Vakıf hanın 4-cü kat 7,8,9,111 

8/ 1 No.lu odaları 1 Haziran 934 tsri' 
hinden itibaren bir sene müddetle 
aylığı 94- lira bedeli icar mukabilill/' 
de icar edilmiş ve müddeti icar sı 
5/ 935 tarihinde hitambulmuş isedtı 
mecur tahliye edilmemiştir. 

Müddealeybe gönderilen dava sr
zuhaline ikametgahı meçhuldur şer' 
hi verilerek yapılan tebliğ iade wı~; 
mış ve bermucibi talep dava. bııS1 

usulu muhakemeye tabi olduğundııı1 
on gün müddetle ilanen tebliğat if&1' . s 
sına karar verilerek roahkernesı 1 
6/ 936 saat 10,30 za talik kılmınıŞ 0

0 duğundan müddealeyh Saffet o gilif 
ve saatinde gelmediği ve yahut b fl) 
vekil göndermediği takdirde ~·a.~ı;· 
da basit usulü muhakemeye tabı 0 cıı 
rak gıyabında muamele ifa kılı~ıı 0, 
ğı tebliğ makamına kaim oıına.l> 
zere ilan olunur. (23207), 

----------------~ 
FOTO ÖZiŞ1 
IŞ Bankası arakasında, ıstsııbıl 
Toptan - Perakende 
Büyük makine çeşi~İ et' 

Amatör i§leri - Röntgen filıJl'.11 

UCUZLUK 
ÇABUKLUK le: 

TEMlZ -1 

1 


