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Mussolini yine bir nutuk söyledi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düçe halka sordu : " Şimdiye 
kadar dosdoğru yürüdük mü ,, 

Halk: Bir ağızdan ''Evet!,, diye bağırdı 

Bunun üzerine istikbalde de yine böyle yürüyeceğini 
ve İmparatorluğu müdafaa edeceğini söyledi 

Roma, 24 (Tan) - !talyanrn bü • 
fü harbe girişinin 21 inci yıldönümü 
nıUnasebetile bugün Romada büyük 
bir geçit resmi yapılmış ve Roma baş 
tan başa donanmıştır. 

Mussolini Uzerinde baş kumandan 
\lniforma.s1 olduğu halde merasime iş
tirak etmiştir. General dö Bono, zec
ti tedbirlere iştirak etmiyen devlet
lerin sefirleri, harbiye ve bahriye müs 
teşarıa.rı da Mussolininin yanında yer 
alnıışlardrr. 

Bu münasebetle Mussolini bir hita 

arzettiği kuvvet ve gençlik manzara
sı hakikaten muhteşem olmuş ve ayni 
zamanda bir ihtar teşkil etmiştir. 

Biz burada imparatorluğu müda -
faa edecek olan yarının ordularını ha 
zırlıyoruz. Bu ordular faşist ruhu ile 
meşbu olacaklarmdan yenilmek ne -
dir bilmiyeceklerdir. 

Bütün !talyan milletinin arzusu da 
budur.,, 

Zecri tedbirler İ§İ 18 
Haziranda görüıüfecelc 

be irat ederek toplanan on binlerce Londra, 24 (A.A.) - Milletler Ce-
haUta hitaben şunu sormuştur: miyeti telif ve tanzim komitesinin, 

- Arkadaşlar, muharipler, şimdi- ltalyaya karşı tatbik edilen zecri ted 
~e kadar dosdoğru yürüdük mü? birlerin kaldırılması hakkında Şili hü 

Halk "evet., diye cevap vermiş ve kumeti tarafından yapılan teklüi tet-
buç~ de sözlerine şu suretle devam 
et-;...4-· kik etmek üzere 18 haziranda toplan .... U9ı.ır. 

"Mayısın 24 ü olan bu günde be- ması muhtemel bulunduğu Cenevre-
~an ediyorum ki, istikbalde de ayni dan bildirilmektedir. 

\ıeçhile hareket edeceğiz . ., ltalya n·otasına cevap 
Faşist gençlik bayramı bugün bü-

tün Italyada tesit olunmuş ve 272 bin hazırlanıyor 
genç erkek ve 47 bin genç kız partiye Londra, 24 (A.A.) - Dış Bakanlı-
huıııa.ra karşı Romada Venedik sara~ iNi ğı, Ingiltere tarafından Habeşistana 
~ balkonundan kısa bir nutuk MUSSOL dumdum kurşunu verildiği hakkında-
tôyliyen M ussolini demiştir ki: ı birinci safhasının yıldönümü müna -ı ki Italyan muhtırasına verilecek ce-

.. _ Arkadaşlar, faşist inkılabının sebetile bu sabah yapılan merasimin vabm tetkikile meşgul olmaktadır. 

Ar~C1vutlukta~talyan ~ermayesi çok 
büyük bir rol oynamağa hazırlanıyor 

a [Bundan dört gün evvel, birinci 
!\Yfamızda bir yazı neşrederek Ar
ııa\Tutlukla İtalya arasında yapılan 
~il ittifak muahedesini tahlil etmiş 

bu muahedenin ahkamından bah
İederek Arnavutluğun Avrupada bir 
,.:talyan kolonisi haline geldiğini yaz
'"IŞtık. 

d bün Ajans, Romada Resmi Ceri
trı ~e neşredilen itilaf ahkamını ver
t" ış ve bu neşriyatmuzı teyit etmişt· Yalnız bu telgrafta, askeri itti
ıtktan bahsedilmemekte, ancak ma
kft. ve ikt1sadi mukavelelerin bazı ah
il'\ tnı verilmektedir. Telgraf Roma 
it ahreçli olduğu için ittifakın askeri 
t ısınılarmdan bahsedilmemesi ma -
Ur görülebilir. Ancak İtalya Ama
~tlu~a bu kadar mali ve iktısadi 
,tıafı temin ettiğine göre, bunun 
~tında gizli bir mukavele olduğu 
a lllUhakkak sayılabilir. 

.... ~dığımız telgrafı aşağı koyuyo -
"'42!:] 

lal~ o nı a , 24, (A.A.)" - R e a • 
t gazete, 19-3 tarihinde !tal-

Kral Zogo Arnavut asker terini teftişten geçiriyor. 

ya ile Arnavutluk arasında aktedi
len mali ve iktısadi mukaveleler met 
nini neşretmektedir. Ticari mukave
lede, Arnavutluğun, İtalyan malla
rının memlekete ithalini teşvik ede
ceği tasrih olunmuştur. 

Mali bakımdan, İtalya ile mUnakit 

1931 tarihli mukavelenin hükmü 
mefsuhtur. Yalnız İtalya hükumeti, 
Arnavutluğun esasen girişmiş oldu
ğu ve 1931 tarihli istikraz şartları 
mucibince senede onar milyonluk, 
taksitlerle ödenmiş bulunması lazım 

LArkası 3 üncüde! 

Yunan donanması bu hafta · iyoniyen 
adaları civarında manevra yapacak 

lle:\tina., 24 (Tan) -Akdenizde ma
~ıı~ra~~r yapmakta olan donanma 
te1till2deki hafta tersaneye döne
liltt r. Burada teslihatmı ikmal et-
1\e en sonra gelecek ayın on beşin
l~r lnanevra planının ikinci kısmını j 
ha.: ktnıek üzere Iyonyen adalarına 
l'trı.J et edecektir. Iyonyen adala
lltı a Yapılacak manevralara deniz -
bı.ınlenııleri filosu da iştirak edecek, 
6e t an başka Ferey sisteminde bir 
~ ~Y}rare filosu donanma ile birlik-

'l'a 1llıevralar yapacaktır. 
l>ıla Y}rare filosu Itaki adasında ya
t( cak Usleri teslih edecektir. 

~0!111 seyahati 
~aıtıtıa, 24. (Tan) - Kral Iyoniyen 
~tt:l'rnda yapmakta olduğu seya -
tir. G rı ~erşembe günü avdet edecek
lı.tn1 delırken Porosda deniz talimga
loııya a teftiş edecektir. Kralın Kefa
~ln 1t adasına muvasalat ettiği za -
~ ... endisini bizzat Başbakan Me-

k&rşılayacaktır. Metaksas 

""F..: 

Yunan filosundan bir kıstnı seyir halinde 

dün bir torpito muhribi ile hareket 
etmiştir. 

la§bakan tayyare 
meydanını tefti§ etti 

Atina, 24 (Tan) - Başbakan Me
taksas dün Kefalonyaya hareket et
meden evvel Tatos tayyare istasyo
nuna giderek dört sa.at süren bir tef 

tişte bulunmuştur. Bu teftiş esna • 
smda Başbakanın refakatinde erka
nı harbiye reisi de bulunmuştur. Ke 
f alon yadan !alı günü avdet edecek 
olan Başbakan Faler, Sedes ve Lari
sa tayyare üslerini de teftiş edecek
tir. Hava umum kumandanı General 
Repase berayi tedavi iki ay mezuni
yet verilmi~ir. 

Amerikan filosu 
takviye ediliyor 

Yen iden 12 torpi to ile 6 

tahtelbahir inşa edilecek 

Vaşington, 24 (A.A.) - Mebusan 
ve A.Yan meclisleri muhtelit komisyo 

nu 1 Temmuz
da başlayan ma 
li senenin deniz 
tahsisatı mikda 
rmı 250 milyon 
dolar olarak tes 
bit etmiştir ki, 
bu, sulh senele
ri için bir rekor 
dur Bu tahsisat 
ile bilhassa on 
iki torpido m uh 
ribi, altı deniz 

RUZVEL T altı gemisi inşa 
ettikleri takdirde Reisicümhurun iki 
zırhlı inşasını emretmeğe hakkı ola
caktrr. 333 tayyarenin inşası ve do
nanma mürettebatmm 93.500 den 
yüz bine çıkarılması da düşünülmek
tedir. Komisyonun karan, önümüz
deki hafta kongreye arzedilecektir. 

Hariciye Vekilimiz 

T. Rüştü Aras 
dün sabah geldi 

'.. r ,· ı.· 

l 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Aras dün sabah semplon ekspresile 
şehrimize gelmiştir. Tevfik Rüştü 
Aras, istasyonda Riyaseticümhur hu 
susi kalem direktörü ve başyaverle
rile vali ve belediye reisi Muhiddin 
O stündağ ve dostları tarafından kar 
şılanmış ve Perapalas oteline inmiş
tir. Hariciye Vekili otelde öğleye ka
dar istirahat ettikten sonra Dolma
bahçe sarayına giderek Atatürk ta
rafından kabul olunmuş ve Reisicüm 
hura tazimatını arzetmiştir. Tevfik 
Rüştü Aras, bu akşam Ankaraya gi
decektir. 

Belçika seçiminde 
katolikler kaybettiler 

Brüksel, 24. (A.A.) - Bugün Bel
çikada intihabat umumiyet itibariy
le sükfınetle geçmiştir. 

Neticeler kısmen öğrenilebilmiş i
se de Rex partisinin mühim muvaf
f akiyetler elde ettiği anlaşılmakta

dır. Bu parti bilhassa Vallon, LU
xemburg ve Namur'da reylerin yüz

de 30 veya kırkın1 almıştır. Katolik
ler çok kaybetmiştir. Sosyalistler 
de komünistler lehine olarak kaybet
mişlerdir. Flandre'de milli Flaman 
bloku ümit edildikten fazla rey top
lam1ştır. 

•••••••••••••••••••••••• 
ROMAN OFLAR 

nasll öldürüldü ? 
Bugün beşinci sayfada, Çarhk 

Rusyasmda senelerce hükümdar 
hk eden R.omanot Hinedanmm 
nasd koğulduğuna ve öldürüldü
ğü.ne dair Kerenski tarafından ya 
zdan şayanı dikkat bir kitabın 
tercümesine başlıyoruz. 

Bu tefrik& 8IJ1 hidisenin heye 
canlı safhalarını göstermek iti
barile enteresandır. Beşinci say
famızda takip ediniz. 

Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

Sigorta Ediyoruz 
- sı.orta:ra ait tafelJlt 11 incide -

Londrada hazırlık 

Negüs, Krallara mahsus 
merasimle karşılanacak 

Habeşistandaki ltalyan askeri bugünkü mevcudu 

if e bırakırıyor, Graziani emirnameler neşretti 

Habeş imparatoru Kudüse vasıl olduğu zaman "hakipayi" öpenler 

siyasal harekete mani olmağa söz 
vermiştir. 

Habeşistandaki ltalyan 
askeri olduğu gibi lcafacaJC 

Londra, 24 (Tan) - Habeş İmpa
ratoruna iki oğlu, kızı ve Ras Kassa 
refakat etmektedir. Negüs, Cebelüt
tarıkta Klokar kruvazörüne geçecek 
tir. Habeşistanm İtalya tarafından 
ilhakı tasdik edilmediği için, Haile 
Selasiye, 1ngilterede Krallara malı -

l sus merasimle karşılanacağı anlaşıl
ı maktadır. İmparatorun ikameti için 
! Habeş elçiliği binası yanında bir bi
l na döşenmiştir. 

Roma, 24 (A.A.) - Mareşal Gra· 
ziani Habeşistanda yapılacak imar 
işleri hakkında birtaknn emirname
ler neşretmiştir. Habeşistandaki !tal 
yan askeri mevcudu şimdiki şekli ile 
muhafaza edilecektir. 

1 

i Negüs söz vermİ§ ! 
1 Eritre valiliği j Kudüs, 24 (A.A.) + Haber alın-
' dığına göre Habeş imparatoru Haile 
~ Selasiye Ingiltereye hareket etmezi den önce Italyaya karşı her türlü 

Asmara, 24 (A.A.) - Vali muavf· 
ni General Guzzeni, Eritre valiliğine 

[Arkası 3 Uncüde] 

!MAKiNEDE 

Paris, 25 (Tan) - Atinadan gelen bir habere göre bugün 
Tipos gazetesi şu §ayanı dikkat haberi vermiştir: Pli.stiras 
ile Gonatas'm bir zarbei hükumet hamladıklan haber alın
mıştır. Bu havadisin nedereceye kadar doğru olduğunu tah
kik etmek vaktin geç olmasına binaen t&mamile kabil ola
mamıştır. Mamafih hükftmet kuvvetleri Selinikte her türlü 
kanşıklığa mini olmak irin icap eden tedbirleri almışlar

dır. Zarbei hükômete yapılma.dan suya düşmüş nazarile 
bakmak mümkündür. 

• muhtel iti, 
-O kazandı 

. 
Dün, şehrimizde oldukça canlı bir mimi bir hava içerisinde oynanan bu 

spor günü yaşanmıştır. Taksim sta - maça ait tafsilatı ve dün yapılan di
dmda muhtelit takımlar arasında ya- ğer spor hareketlerine dair olan et
ptlan karştlaşmayı Galatasaray - Gü raflı maluatı bütün resimlerile ye
neş muhteliti 3-0 kazanmıştır. Çok sa dinci sayfamızda bulacakamız. 



' GÜNAŞIRI 

Ş~I°I-ısly~ 

"taşıyı:ı.rı a.cla.ITı 
'.Acıdım zavallıya! 

.. s~ki ne :mpnuştı da İtalyanlar onu ku~una dizdi? Ne mızrağı, ne sUn
gu~h, ~~ kalkanı nrtlı. Hatta bir kolu yoktu, denebilir. Ayaklan kendi
nin de~ildi. ls~ediği yana dönemez, istediği tarafa gidemez, istediği yerde 
otu~ma.zdı. Bır gölge,ydi; fakat uzviyeti olan bir gölge! 

. ~~l?-1' kralı llaile ela-.ie'nln şemsiyesini ta.,ıyordu. Bu nzlfenin ken
dt ınt bır gün ölüme ürükliJeceğini hiç llü~ünmü~ müdür? Dün~yarun en 
&.ullıperver işini seçmiş~i. Bütün harp müddetince bir kolu han.da, başı 
l erde, adımlan ef endl ınin adımlanna bağlı, sessiz, zararsız, iradesiz, 
fı~eta Milletler Kurumuna dikllmiye layik bir timsal halinde yasadı. Bii
tün kılıçlann bıynldığı bir sırada o, tek başına, elinde sulhu mUsal.!meti 
tutuyordu. 

Efendisi, 1 teseydl böylece Cenevreye kadar peşindt>n gelebilirdi. Fa
kat iste~nedi. K~nıı_ar kralı dü~ündü ki: Avrupada başka..,ına §elllSi~·e ta
ı;ıtmak adet değıldır. Medeni zannedilmemekten korktu. Senelerdcnberl 
gölgesinde ya.sadığı adamı bıraktı l'e şemsiyesini bu tef er kendi eline 
alıp memleketini terkettl. 
• Fena usul ... }'akat ne çare! Asırlardanberl hükumdarlarm an'aııe\i ah
lakı budur. 

Onu, ihtimal kaybettiği şem lyenln izini araştınrken yakaladılar ve bir 
t~puJçu sanarak kurşuna dizdiler. Hayatını en ucuz o verdi: Bir ,emsiye 
uguruna! 

Zal·aJJmm ölilmlüıU düşünüyorum; muhakkak töyle olmuştur• 

Tüf ekler patlayınca boynu bükülünnnlş, kollan ya.na düpn~~. delik 
deı lk entarsinden çıplak ayaklan çıkmış, adeta fırtınada tersine dönmUt 
eski bir şemsiye gibi yerlere serilm~tir.! 

~caba bozuldu mu? 
Dünkü Fenerbahçe - Beşikt~ ve 

Galatasaray - Güneş muhtelitleri ma
çı saat dört buçukta oynanacaktı. Va 
kit geçtiği halde takımlar ortada gö 
~nmiyordu. Saat beşe yaklaşıyordu, 
yıne taknnlar ortada yok. 

Bu aralık ';)irisi endişesini gizliye-
medi: 

- Anta.nt bozuldu mu yoksa. 
Arkada§ı ikaz etti: 
- işte çıkıyorlar, antant yerinde 

demek. 
- Hayır, bir §ey d~ğil. bizim elli 

kuruş dostluğa kurban gitme.sin! 

Tarihi resimler 

ORHAN SEYFi 

.__.._....._... .. ..-....ısı 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Sağlam n normal bir insan u.-

att.e nekadar idrar cıkanrf 
- Yo)-voda ne demektir • 
- Pakometre nedir! 
- "Musikinin Prensi,, lilahmı al-

rmf olan bestekar kimdir, başka la
kabı var mıdır ve asıl ismi nedir! 

- Kale boğazının geoiJliği neka -
dardır! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Hakiki Macariatan tarihi 

:r A N 

Halk musikisi Gayrimübadiller 

Konservatuvar bu yıl Azalar cemiyetin 

tetkikatını genişletiyor ~~~!~~~ın:,5k~!!!~~~~ 
Konservatuvar direktörlüğü, halk ıçınde toplanacaktır. Alakadarlar bu 

bilgisi (Folklor) araştırmalarına bu defaki kongreye büyük bir ebemmi
sene bilhassa ehemmiyet verecektir. yet vermektedirler. ÇünkU, ekseri 
Bu tetkikatın şimdiye kadar noksan ayrimüba<jiller, cemiyetin, gayrimU 
kalmış olan kısımları bu sene ikmal badillerin istekleri üstünde hiç bir 
edilecek, halk musikisi bakımından şey yapamadığını ve bunların hiç bi
eıı ehemmiyetli görülen kısımlar tes rini tahakkuk ettiremeriö"ini iddia 
bit edilecektir. Bu seneki tetkikatın, ederek bu cemiyetini 18.ğvı;ı istemek 
bundan evvelkilerine nazaran daha tedirler. Bu talebin, kongrede btiyük 
~eniş ve şümullü mahiyetini şöyle g.ürültülere yol açacağı ve cemiye -
ızah etmek kabildir: tın ya;ıamasmı iltizam edenlerin, bu 

1 - Halk bilgisi araştırmaların • talebe şiddetle itiraz edecekleri an
da, bu sene, en son ilmi metotlar ta· laşılmaktadır. 
kip edilecektir. Bundan evvelki se· GayrimUbadillerin istekleri umu -
nelerde yapılan tetkiklerin verdiği miyetie iki nokta üzerinde temerküz 
neticeler gözönünde tutulacak, Av- etmektedir. Bunlardan birincisi, sa
rupa ve Amerikada bu araştırmala· tışa çıkarılan emlake kıymetinden 
rm ruhu olarak kabul edilen metot- çok fazla fiyat takdir olunması ve 
lar tatbik edilecektir. ikincisi de çok hisseli emlakin satışa 

2 - Şimdiye kadar halk musikisi çıkarılmasıdır. Bu vaziyet, satışlara 
tetkiklerinde sade besteye ehemmi - alakasızlığı icap ettirmekte ve satış 
yet veriliyordu. Memleket duyguları yapılamadığı için de bonolar müte
nı geniş bir içlilikle anlatan bu bes- madiyen sukut etmektedir. Gayrimü 
teler kadar, halk oyunlarının da e- badiller, kongrede, bu noktalar üze
hemmiyeti dikkati çekmektedir. rinde kat'i müracaatlar yapılması i-

Ana vatanın her bucağında, yerli c;in teşebbüslere girişeceklerdir. 
musikinin yanrbaşında, ondan hiç ay 
rılmıyan bir "halk oyunu" vardır. 
Musikile oyun, beste ile hareket, bi
birlerine o kadar kanşmış ve kay
naşmıştır ki, bunlann ayn ve mil -
cerret olarak tetkikinden çıkacak 
mlna, halk duygusuna hakim olan 
ruhu ifade eylemektedir. 

Bunu nazarı dikkate alan komıer
vatuvar direktörlüğU, halk musikile
rini pllnlarla tesbite çah,ırken, bu 
oyunlann da filmlerini almava karar 
venni1J ve bu Bahada hazı;hklannı 
tamamlamıştır. Araştırmayı yapa • 
cak heyet bu sene Garbt Anadoluyu 
Ege mmtakuını dola,acaktır. 

Tayyare seferleri 
bugün bashyor 

Ankara - lstanbul hava servisi bu
gün b&§lıyacaktır. 

tık tayyare bugün saat onda Anka 
radan hareket edecek ve 11,50 de Ye
şilköye inecektir. lstanbuldan 15,30 
da hareke tedilecek ve bir saat elli da 
kika sonra Ankaraya muvasalat edi
lecektir. 

Muamele vergisi 

Ticaret Odası bir 
rapor hazırhyacak 
Fa~rikatörlerin muamele vergisi • 

ne daır olan dilekleri hakkında hUku 
ı:ıetıe ten:ıas etmek üzere Ankaraya 
g~de.n Sanayi Birliği Reisi Vasıf,şeh 
rımıze dönmüş ve Ankarada yaptığı 
t~maı:ı!ar hakkında, J.;,;i'lik idare h<'yc 
tıne lazımgelen izahatı verdiktP-n 
so~r~, tekrar Ankaraya gitmiştir. 
Reısın verdiği izahata na7.aran Mali
ye Vekaletinin hazırladığı yeni mu
amele vergisi projesi, Meclis lktısat 
<'ncümenine verilmiştir. Bu~nlerde 
encUmenlerde müzakereye başlana

caktır. Ayrıca, bu iş için, bugün saat 
on beşte, Ticaret ve Sanayi Odası 
erkanı ile bellibaşlı fabrikatörler bir 
toplantı yapacaklar ve muamele ver 
gisinin tahsil şekli Uzerinde kendi 
noktai nazarlarını bildirir bir rapor 
hazırlayacaklardır. Bu rapor Anka
raya gönderilecektir. Umumivetle 
bildirildiğine göre, fabrikatÖrler'. 
mu~mele vergisinin, satış fiyatları ü
zerınden tarhedilmesini muvafık bul 
mamakta ve bu şekilde tahsilat yap 
makla verginin tamamile cibayet e
dilemiyeceği için, bundan hUk\ıme -
tin de zarar gördUğünU ileri sürmek
tedirler. 

Bundan başka, bu şekil bUyUk sa
nayi müesseselerinin de kurulması
na engel olarak gösterilmektedir. 
ÇünkU bu şekil fabrikaların parça -
lanmasrnı ve daha kUçUk sanayi mU
csseselerlne ayrılmasını mucip ol -
maktadır. iddialara göre, verginin 
gilmrüklerde alınmas?, bUtün müşkU 
!atı ortadan kaldıracağı gibi, bundan 
hem.memleket sanayii ve hem de hli 
k\ımet istifade edecektir. 

Küçük Haberler 

.~ Emirganda bir mahf el ~ıldı -
Du.n .saat 14 te Emirgan gençler msb 
felının açılış töreni vapılmıştır. Tö
rende Boğaziçi gençleri ve parti er • 
kanı hazır bulunmuştur. Töreni açan 
parti o~ak reisinden sonra gençler 
mahfelı başkanı Mazhar Diker geriye 
g~!ez:ek gençlere muvaffakıyet dile • 
mıştır. Bundan sonra mühendis Fet· 
hi ~·e !iı:n1di tarafından birer söyle\' 
verılmıştır. Açılış töreni bittikten son 
r~ davetliler, hazırlanan büfeye götU· 
rulerck kendilerine çay ve pasta ik· 
ram edilmiştir. 

* Unitürk tahvilleri - Unitürk 
tahvillerinden vadesi gelen faiz kupon 
larmın ödenmesine bugün başlanacak· 
tır. Bu tahviller, kuponları kesilıniŞ 
olarak 21, 75 liradan muamele gör • 
mektedir. 

• Şark demlryollarmda emanet da
iresi - Şark demiryolları Sirkeçi 18• 
tasyonunda bir emanet dairesi açmıŞ
Ur. Buraya bırakılan eşyalar için oıı 
kuruş ücret alınmakta ve sahipleri 
tarafından aranmcaya kadar saklall 
maktadır. 

• Bagajlann nakli l~ln bir arah• 
almı~·or - Gümrük yolcu salonunda 
bagajların hususi arabalar vasrtasile 
taşınması için yapılan tecrübelerden 
muvafık netice alınmıştır. Bu araba • 
lardan beş tane sipariş olunmuştur. 
Bu suretle yakında yolcu salonunda 
sırt hamallığı kalkmış olacaktır. 

Tütün eksperlerinin 
imtihanları 

Tütün eksperlerinin imtihanları l• 
çin yeni bir nizamname hazırlanmtf• 
tır. Bu nizamnameye göre yakında. 
İzmir, lstanbul ve Samsunda bu tın• 
tlhanlar için birer imtihan heyeti teJ 
kil olunacaktır. İmtihanlara 1 Teın• 
muzda başlanacaktır. 

-- _ ___.. 

Poliste Sarı Elmasyanı öldürenler yakalanıyor mu ? 
Bir berber çırağı ağır 

Maça Fenerbahçe - Beşiktaş, Fener 
formasilei Galatasaray - GUneş te 
Galatasaray f drmasile çıkmışlardı. 

ka~ Mne3inde ba,,l<ır 1 
O- 894 te. 
S - Yımııtrta yağı nerede kulla- SUreffe yaralandı Karısını ~urdun -a~ai• atan acıl•m 

lki takımı fotoğrafçılar karşıları -
na aldılar ve ayn ayrı resimlerini çek 
tiler. Resimler çekilirken birisi şöyle 
dedi: 

nılırt DU ···ıed T h ed k c . . n og en BOnra op an e an 
. - l umurta unsmdan husu~ı lı bir hadise olmuş bir berber çıraö-ı 

~ır muamel~ ~e çıkarılan yumurta sabıkalılardan Hızı~ tarafından RğJ~
• ağı tT~ta 'e ?1<'e derileri yumm;at - ca yaralanmıştır. Vak'a 'öyle olmuş-

11 o beni öldürmek istiyordu! 
11 diyor 

- Tarihi fotoğraflar almıyor. Ya
rım kalan Fenerbahçe - Beşikta§ ma 
çından sonra iki klübün oyuncuları 
ayni muhtelitte; senelerce sonra da 
Galatasaray ve GUneş futbolcüleri 
ayni muhtelitte ... Bu resimleri müze
~·e göndermeli. 

Futbolun hokkabazı 
Maç çok samimi ve o kadar da gU

zel oldu. Her iki takımda en iyi oy -
niyanlar Faruk, Rcbii, Haşim, Hüs
nU ve Fikretti. Fakat yirmi iki oyun
cu içinde takımına en faydalı olan ve 

mak içın sahbyancıhkta kullanılır. tur: 
S - Hünyadi Yanoş suyu nedir~ 
C - Budapeştede Bloksberg şima

linde ha.,hcalan Eliza.bet, Hün:radi 
Rakuçi, Fransu,·a Jozef, Viktor ·isi~ 
!erini taşıyan ka~rnaklard1U1 alman 
tuzlu mü hil maden suyu 

S - ipnotizma nedir t 
C - Asabı müsait klm~elerde mey 

dana getirilen sun'i u)·ku:ru te\'lit ;. 

Sabıkalılardan Hızır Tophane cad
desinden geçerken avucundaki ka -
bak çekirdeği kabuklarını berber Sa
libin dükki.nmm önüne bırakarak ge· 
çip gitmek iat&miştir. Bu sırada Sali
hin çırağı berber Ilya.s, Hızmn yaptı
ğı bu harekete Mlni olmak istediğin
den iki kiısi arasında ağız kavgası b&.f 
lamıştır. Berber Ilyasın sözlerine kı
zan Hızır, oradan ayrılarak köşe ba
şına gitmiş ve berber çırağının geç -
meııini beklemiştir.Bir müddet sonra 
tıyas yemek ısmarlamak için gittiği 
a~çı dükkanından geri döndüğil sıra
da Hızırla karşılaşmış ve aralarında 
tekrar kavga başlamıştır. 

Karrsı Zemineyi Rumelihisan sur
larından birinden aşağıya atarak 
öldürmekten suçlu Yozgatlı manifa· 
turacı Mustafa, Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Adliyeye teslim edilmit· 
tir. Mustafa, mahfuzen götürüllirken 
yanında bulunanlara suçlusu bulun
duğu feci hldiseyi anlatmış ve ,un
lan söylemiştir: 

den hallerin umumi heyeti. 
S - ilmi Batuta kimdir 1 

C - Sa~·ahatlerile me::hur Arap 
alimi. (1304 - 1378} 

istisnasız herkesin takdirini kaıana.n .__.. .. -... _._ ............................................. ._ .. -.. _ııııe-.. _1111ı--1111~ıııı-1111...-w.......-
l15 - Kemiksiz et olmaz. 
(Dikensiz gül olmaz) Rebii idi 

Rebii, zaman zaman bütUn takımı 116 _ Iyi bir köpek hiçbir zaman 
ıürükliyen, karşı taraf için tehlikeler iyi bir kemik yakala.maz. 
yaratan ve golleri hazırlıyan oyunile (lyi bir şey hiçbir zaman 18.yik 0 • 

mükemmeldi. tanlara gelmez) 
Bir aralık, onun bu gU1,el oyunu 117 - Paskalye arüesinde balıkçı 

karşısında coşan bir seyirci: olmak . 
- Vallah bu Rebii, futbolün Zati (Bir iti. hiçbir kar getirmiyecek 

Sunguru! Dedi. bir zamanda tutmak) 
Gerçekten Zati Sungur'un el çabuk 118 - Duvarlar konuşur. 

tuğuna denk gelebilecek bir ayak ça- (Duva.rla.nn kulağı va.r) 
bukluğunu bu futbolcUde görmek ka- 119 - KonU1mak kolay, ıuamak 
bil... gUçtUr. 

D ti 
ı; (Sır, kolay ıaklanmu) 

os UA 120 - Sabahın sözleri akıamm 

Maçın ıonlan yakla:.,.ıyor ... Galata.-
1aray. Günef D"Uhteliti 3-0 galip va
ziyette. Oteki muhtelit hiç olmazaa 
bir gol çıkarmak için uğı aşıyor. 

Bu aralık, elindeki kutuyu sallıyan 
bir satıcı içinde kalmış bir nane şeke
ri yuvarlağını göstererek bağırdı: 

- Haydi, bir dostluk kaldı! 
Mağl6p muhtelit taraftarlarından 

biri saatine baktı ve içini çekti: 
- Burada da bir dostluk kaldı! 

Flklr köıeıl 
Franıız at& tözleri aeriıinden: 

sözlerine benzemez. 
(lnsa.nlar çabuk fikir değietirirler) 

Şehir Tiyatrosu Burıaya 
davet edildi 

Şehir Tiyatrosu artiıtleri Hazira
nın ilk haftasında, birkaç temsil ver
mek Uzere Bursaya davet olunmuf
lardır. Bu kUçUk turnede temsil edi
lecek piyesler a.rasında (Müfetti•) 
ilimli komedi ile MUsahip Zade Ce· 
lllin {Balabanağa) isimli piyesi ve 
Nlzım Hikmetin (Unutulan Adam) 
ilimli dramı vardır. 

Bu sırada Hmr belinden çıkardığı 
biçak ile Dyas1 iki yerinden ağırca ya 
ralamıştır. Yaralı, dükkanına gire -
rek bağırmağa ba§ladığt srrada Hızır 
da Dolmabahçeye doğru koşmağı 
başlamıştır. Vak'ayı haber alan po
lis yetişerek suc;luyu yakalamıştır. 
Ağrr yaralı Dyu Beyoğlu hastan~i
ne kaldırılmıştır. Dyum ya.ruı çok 
ağtrdır. Tahkikı.t devam etmektedir. 

Şehirde bir çok yaralama 
vak'a ları oldu 

Son 24: aaatin yaralanma vak'a.la
n 'unlardır: 

1 - Sabıkalılardan Ara.p Ahmet, 
adında biri, Tophaneden geçerken Ib 
rahimle kavgaya. tutu~mu§ ve onu 
kunduracı biçağile yaralamıştır. Suç

lu yakalanmıştır. 
2 - Kasımpaşada oturan Sabri, so 

kakta oyniyan kayın biraderinin c;o
cuklanna darılmak iıtemi,, oradan 
geçen Hakkı adında biri buna mani 
olduğundan aralarında kavga çıkmış 
tır. Hakkı, Sabriyi yaralıyara.k kaç· 
m11, fa.kat yaka.lanm19tır. 

3 - Kunnpaeada bakkallık eden 
111 - Gözler ruhun aynuıdır. 
(Ruht hialer ve hıralar sözlerde o. 

kunur) • 
112 - Gözler ağnymca ancak dir· 

tekle dokunmalı. 
(Ağrıyan göze el ıUrmemell) 
113 - Arpa. ile yulaf arasında kal 

mak. 
(lki cami arar:nda b<>='Tlamaz) 

Fransız Elçlıl Parlıe tlt+I Süleyma.nla Şaban bir a.laca.lı: me.ele
Evvelki ıa.bah Ankaradan fe}ırimi sinden kavgaya tututmuılardır. Bun· 

ze gelen yeni Franııs elçiıl Pol190t, lan gören Şa.ba.nm kayın biraderi, ka· 
dün altta.m Parl.e müteveccihan ha- run ve kız kardefi de araya girdlkle
reket etmiftir. Ponıot, Pariıte bir ay rinden kavga bUyUmUştUr. Şabanm 
ka.dar kalacak ve bu esnada teşekkül tarafı SUleymanı döverek muhtelif 
edecek olan yeni Fransız ka.bineeinde yerlerinden yaralamı,la.rdır. Suçlu -
mevkii iktidara gelecek Ba.şvekille, ha lar yakalanmıştır. 
rlciye nuırma., Ankarada yaptığı te- 4 - Fındıklıda Saka ömer, Ç9'me 
maslann netiee8l hakkında izahat de su doldururken su memuru Hik -
verdikten 11<>nra tekrar memleketimi· metle kavgaya tutuşmuş ve onu te-

114 - Diğinl almak için kemiği kır 

ze dönecektir. neke ile ya.rala.mıstır. 

aıalı. -
(Muvaffak olmak "çin mUslıilller -

"- YozgaUıyım. Beni tanımayan 
yoktur. Namusumla ya,ayan bira -
damdım. Zengindim. Zemine ile yir -
mi sene evvel evlendim. Uç çocuğu
muz vardır. Birkaç sene evvel has
talandım. Her yaz, lstanbula istira
hat etmek için geliyordum. Karımla 
altı senedenberi dargındım. Hasta -
landıktan sonra beni istemez oldu. 
Düşmanlığı o kadar ileri götürdü ki. 
yemeklere zehir bile koyacağından 

şilphelenmeğe başlamıştım. 

Geçenlerde lstanbula beraberce 
geldik. Boğaziçinde bir ev tutmak is 
tedik. Hadise günü, evden çıktık. 
Bebeğe doğru gidip bir ev arayacak· 
tık. Yanımızda toför Sal&haddinin 
karısı Nazike de vardı. Bebekten Hi
sara geçtik. Niybet toprağı bulmak 
maksadlle surlardan birine tırman
dık. Ben merdivenlerde tıkanıp kal
dım. Karımla Nazike yukarı çıktılar. 
Af ağıya inrken kanma: 

"-Ben arkandan yavaş yava, i
nerim, sen in. dedim. Bana kızdı. ü
zerime çullandı. Beni aşağıya itmek 
istedi. 

Bir aralık Zeminenin Nazikeye: 
"- G 1. yardım et, sana. vadetti-

ğim 9eyi vereceğim.,, dediğini de işit 
tim. Halbuki, Naıike kaçıp gitmişti. 
Mücadele mumda Zeminenin ayağı 
kaydı. Beni bıraktı. DUJmemeğe çok 
çabaladı. Müvazenesini kaybederek 
ıurdan qağı yuvarlandı. Ben de ken 
dimi zor kurtardım. Afağıya indi • 
ğim zaman kanını ölmüş buldum. 
Korktuğum için polise ya.lan söyle
dim. Naıikeyi sevdiğim için Zemine
yi öldUrdUğüm haberi katiyen yalan 
dır. Böyle dermanıız bir adam baş
ka bir kadınla me9gul olabilir mi? 
Karımın maksadı, beni öldUrmekti. 
Fakat kendisi kurban gitti.,, 

Ne dersiniz ? 
Yapııkan kanapeler 
Bir okuyucumuz gönderdiği ıııei'~ 

tupta diyor ki: 
"Haliç vapurlarının işletmesi bel~ 

diyeye geçtikten sonra, selerıerd' 
hissedilir bir intizam temin edildiği• 
ni memnuniyetle gördük. Ve uınd.,
kl, Haliç yolcuJuğunun daha sur-t1' 
yapılması için doğru postalar lbdJI 
edilecek, Haliç halkı ötedenberl ö' 
diğl bir dileğe kn nı~acaktır. F~~ 
maalesef, ~lediye, işin bu cephe8 
henU:r; yoluna koyamadı: EyUp - J\ÖP' 
rü yolculuğu hala bir saati aŞıyor" 
Vapurların pintiliği1 tarifenin ağırlt' 
ğı Haliçliye bıkkınlık getirmekte bet" 
devam. \'e §imdi biz, belediyenin ~ 
ni vapurlar satın alarak değil, 
olmazsa, eldekileri takviye ve ten~ 
etmek suretlle ihtiyacı karşıla,.
tedblrler alr.~asıru bekliyonıs. ı.ı' 

Karısını öldürmek auçlle Adliyeye 
verilen manifaturacı Mustafa 

Sarı Elmasyanı öldürenler 
nihayet bulunuyor mu? 

Zabıta, blr sene evvel Sanyerde 
oturan Madam Elmasyanı öldilrenle 
rin izi üzerindedir. Calibi dikkat bir 
ipucu bulunmuştur. Takip ve tetkik 
edilmekte olan cinayetle allkalı i' 
şudur: 

Behice adında bir kadın Samsun
daki kocasının yanından kaçmış, bu
raya gelerek lstinye dok işçilerin -
den Hüseyinle beraber yaşamaya 
başlamıştır. Vakti hali pek iyi olma
yan Behice, geçen gün Kapalıçarşıya 
gitmiş, oradaki kuyumculardan biri
ne gayet kıymetli bir yUzük satmak 
istemiştir. Kuyumcu, bu değeri yük
sek yüzüğUn Behicede bulunmasın -
dan ve satılığa çıkarışından şüphe
lenmiştir. Zabıta, kadını nezaret al
tına almıştır. Behice, yapılan sorgu
da, yüzüğü Samsunda ölen bir ka -
dmdan aldığını söylemiş ve ısrar e
diline yüzüğü terkedebileceğini de 
ilave etmiştir. Kadının biribirini tut· 
mayan sözleri üzerine yüzük, Ma -
dam Elmasyanı tanıyanlara gösterll 
miştir. Birkaç ki'i yüzüğün Madam 
Elmasyanın yüzüklerinden biri oldu 
ğunu söylemişlerdir. Katiller henüz 
belli değildir. Cinayet faillerinin pek 
yakında meydana çıkarılacağı umu
hıvor. 

Size asıl yamıa.k istediğim bUJl • 
değil .. Haliç '·apurlannm yeni peY ııı
dahlanan tuhaf bir huyundan, r!..:.. 
kanhğuıdan bahsetmek tstlYOTIP'" 
Anlatayım. 

Muvakkat Halitı idaresi, ıeldl 11
:; 

maralı vapurunu oldukça esasb d' 
tamirden geçirdi. Vapur bir nıUd 
e\'Yel sefere konuldu ve l 1erneğe ~ 
ladı. ilk günlerde bn vapura blJ'I aı-' 
yolcular, birinci mevki kamarsd• ıf' 
nepelere sürülen boyalann yat ~it • 
lak olduğunu gördülq. Aradan ~ıJ 
kac gün geçti, kanapelerdekl bO~ 
kurumuştu. Fakat, yapı~kanlıl' ~ 
memi~ti. insanın elbisesine p1<ıı "11 • 
yapı!Jıyor, fazla abanılıraa b<>Y" 
ma.,a. çıkıyorclu. ,_ti 

Bugün, vapur tamir edileli °" ıet ' 
~·akın bir zaman oluyor. Kan•peı, 
deki yapışkanlığın hala geÇ11'1ed ~ 
söylersem. hayret ebneylnlz. f" 9.,ı 
muvakkat Haliç idaresi, Jlallq; tfl 
lamıa rağbeti artırmak tçln Y 
usul mu keşfetti, denlnlzf., ~ 

Okuyueumu:r:un mektubu, bll İ-' , 
kanlığın ıııüratle lzaleııı1 temenn ~ 
bitiyor. Bizde onun gibi dUşUntiY0 f 

Siz ne der~ 
-------~ 

1 
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Filistinde kargaşahk 
~ ~ 

Her tarafta endise ve 
1 

korku hüküm sürüyor 
~ ..................................................... . 
Nümayi§çilerle tngiliz askerleri arasında yeni 

~arpıımalar oldu, vaziyet ciddi telakki ediliyor 
~ .................................................... . 

Pmsttn'ife ıon liariqahklaraan blriı inde polis ve halk kar,, karşıya 
Kudüs, 2' (A.A.) - Araplar, ge- bildiriliyor: Akrede tezahüratçılar 
~ 80kağa çıkmak, yasa~a r~ğmen, polise hücum~ ederek yerli bir polis 

af ada ve Nablus ta numayış yap- memurunu agır bir surette yarala -
bı.ağa tetebbUA etmişlerdir. Nablus- mışlardır. Polis silah kullanmaya 
la zabıta, bazı iddialar serdetmeğe macbur kalmıstır. Mütecavizlerden 
telen bir nümaviA,.i kafilesini da.7rt- k k' · ··1d" ~~. b lli d ~·ld' ıı:ı . .,..,.:.- ""' aç ışı o ugu e egı ır. 

ak ıstemiş, bu yüzden hadis olan 
b;bede esnasında Arap polislerinden I nglliz askerleri ile 
dır kişi telef olmuş, bir başka polis çarpıımalar oldu 

Fransada 

Blum bir Dısisler 
Bakanı arıyor 

Paris, 24 (A.A.) - Blum, yeni 
kabinenin teşkili maksadile yapmak 
ta olduğu yan resmi görüşmelerine 
devam ederek sabık Adliye Bakanı 
Ivon Delbos'u kabul etmiştir. Ken
disi gazetecilere beyanatta buluna -
rak nezaretlerin şu veya bu zata ve
rilmesi meselesinin asla mevzuu bah 
solmamış olduğunu söylemiştir. Ha
tırlardadır ki Herriot'nun Dış Bakan 
lığını kabulden imtina etmesi i.izeri
ne bu makam için Delbos'un ismi ile
ri sürülmüştü. 

Blum, Saylavlar Kurulu Başkanı 
Fernand Bouisson 'u ziyaret etmiş 
ve komünist reislerinden Maurice 
Thaurez ve Jacques Duclos'yı kabul 
ederek kendilerile yamn saat görüş
müştür. Bu Bu zat, yeni kabinenin 
emniyetsizliğe karşı bir tedbir olmak 
üzere geniş mikyasta Nafia işlerine 
girişmesi, bir milyar bir kredi kabul 
etmek suretile çocukluğu himaye et
mesi, bir Milli müdafaa bakanlığı 
ihdas etmesi ve nihayet umumi bir 
af ilin eylemesi zaruri olduğunu be
yan etmişlerdir. 

Blumun 16 Haziranda Cenevrede 
bulunAt"AITT ve orada veni hilldi.met: .. 

e Yaralanmı~. Memleketin şimal 
~ısnıındaki yollarda gelip geçenlere 
h ar,ı taarruzlar vukubulmakta ve 
,,_UtUn Filistinde endişe hüküm sür
"'ektedir. 

>fürnayfıçiler Clağılmıyor 
Londra, 24 (A.A.) - Hayfadan 

Kudüs, 24 (A.A.) - Filistinde va
ziyet gayet ciddidir. Nümayişçiler, 

1

1 
gece sokağa çıkmak yasağını kaldır
mak maksadile 'ikide birde polis ka
rakollarına hücum etmektedirler. Ya 
fada, bir takım silahlı nümayişçiler 
İngiliz askerlerine saldırmışlardır. 

ıunanısıanaa 

Met aksasın diktatör 
olacağı söyleniyor 

Yunan Başbakanı Metaksas 
~ ~i111a, 24 (Tan) - DUn bazı ga-

\1etı:- .Başbakan Metaksas ile Anti 
I~ elıst partiler arasında bir iti-

lsveçte yeni öir hava 
limanı tesis edildi 
Stokholm, 24 (A.A) - Stokholm 

yakinindeki büyük Bromma hava 
Limanı dün Kral tarfından açılmıştır 

Merasime iştirak için yola çıkan 
yabancı kumpanyaların tayyareler, 
havanın çok fena olmasından mera-

' ' sime yetişememişlerdir. 
Luftjhanza mümessillerini hamil 

bulunan Yunker tayyaresi Norköp· 
ping yakınında karaya inmeye mec
bur kalmıştır. 

Bir Fransız tayyaresi, Cenup isti· 
kametinde Isveçe mecburi bir ini3 
yapmış ve tayyare sakatlanmıştır. 

Tayyareyi idare eden kadın tayya
reci ile makinist yaralanmı§lar ve 
hastahaneye kaldırılmışlardır. 

Bir tayyare yere indi 
lstokholm, 24 (A.A.) - Bayan 

Kilesz tarafından kullanılmakta o -
lan bir Fransız turizm tayyaresi mo
törilnde çıkan bir sakatlık dolayısile 
cenubi lsveçte ve Bergde yere in -
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

lranda yeni gümrük 
tarifeleri 

Tahran, 24 . (A.A.) - Yeni güm
rük tarifeleri kanunu meclisce ka
bul edilmiştir. 

Komünist Partisi Sekreteri 
Maurice Thaurez 

gerek zecri tedbirler ve gerek Ren 
meselesi hakkındaki noktai nazarla
rını tarif ve izah edeceği de teyit o· 
lunmaktadır. 

Aksiyon Fransez gazetesi 
müdürü mahkOm oldu 

Paris, 24 (A.A.) - Mahkeme, Ac
tion Française gazetesi müdürü 
Charles Maurras'ı gazetesinde Blum 
aleyhinde vatandaşları dahili harbe 
teşvik eder mahiyette birtakım ma
kalelerle açıktan açığa kıtale tahrik 
clirmile sekiz ay hapse mahkum et
miş ve bu cezayı tecil etmemiştir. 

Arnavutlukta ltalyan 
• 

sermayesı 

[Başı 1 incide] 
gelen masraftan ödemeyi taahhüt 
etmektedir. 

Bundan başka İtalya hükfımeti, 
Arnavutluğun bütçe açığını kapat -
mak için 9.000.000 altın frank ve yi
ne beş yılda taksitle verilmek üzere 
aynca toptan 10,000,000 altın frank 
tediye edecektir. 

Fazla olarak Italya hükumeti Dı
raç limanının modem bir şekle ifrağı 
için Arnavutluğa icap eden serma
yeyi tedarik edecektir. Arnavutluğun 
bu limanın idaresi için vi.icude getire 
ceği teşkilat İtalyanın tMvibine ar
zolunacaktır. 

İtalyanın galebesi İngiliz 
mağlubiyeti değildir 

Uluslar Kurumunun Adisababayı teşvik 

etmesi Neaüs'ü mukavemete sevketti 

Samuel Hor ve Lava! 

[Daily Telegraph'da siyasi yazı
lan ile temayüz etmiş bulunan J. 
B. Flrth, Habeş harbinin Avrupa
daki diplomatik inikaslannı tah
lil ediyor] 

Italyanın HabeşiRtandaki galibiye
tini vesile ittihaz ederek !ngiltereye 
hücum edenler bu İtalyan galebesi
nin bir lngiliz mağlubiyeti olduğunu 
iddia etmekle yanılıyorlar. 

Büyük Britanya hükumetinin bu 
işte yanıldığını iddia edenler duru
mun hakiki sebeplerini bilmiyorlar. 

1 Uluslar Kurumu prensiplerinin so
nuna kadar tatbik edilmemesine amil 
olan sebepler şunlardır: 

1 - Fransanm, Fransız • İtalyan 
andlaşmasmrn bozulmasını istememe 
si ve bu suretle ltalyanın, Almanya
nın kollarına atılmasına mani olma
ğa çah3ması. 

1 

2 - Harbe mini olabilecek ve !tal
.vanm vaziyetini çok müşkülleştirecek 
bir petrol ambargosuna Amerikan iş
tirakinin şünheli bulunup bu ambar-
gonun tatbikine mani teşkil etmesi. 

3 - Kolektif emniyet sisteminin 
esasını teşkil eden kolektif harekete 

, Mussolininin kaşları çatılır çatrlmaz 
Fransanm iştirakten ictinap etmesi. 

4 - An'anevi bir taraflı silahsız
lanma aiyuefı Yüiünden lngi!terenin 
a.skerl, deniz ve havai kuvvetlerind~ 
ki büyük eksiklikler. 

Fransız korkularının esası 
Fransayı kabahatli çıkarmağa lil

zum yoktur. O samimi surette kuru
ma bağlıdır ve bu politika onun dış 
siyasasının esasını teşkil etmektedir. 
Yalnız Parisin Cenevreye bağlılığı 
Londranın buraya bağlılığından baş
ka sebeplerden ileri gelmektedir. 

Fransa kuruma, Avrupa stattiko
sunu muhafaza edecek bir vasıta O· 

Jarak güvenmektedir. Yani yeniden 
silahlanan Almanyanm gayelerine en
gel teşkil edecek bir vasıta ... 

Fransa için herhangi bir arsıulusal 
meselenin münakaşa""I bir nokta et
rafında döner. Fransayı Almanyaya 
karşı kuvvetlendirecek mi? lngiltere 
de ise silahlanma bahsine müncer o· 

Samvel Hor· Laval planı 
Sonkanunda Laval bir anlaşmıya e

rişip muhasamata her halde bir ni
hayet verecek ve bu suretle bulundu
ğu müşkül durumdan kurtulmağa ka
rar kılmıştı. Bu anlaşma neticesi hem 
Kuruma, hem de Italyan - Fransız 
antantına olan sadakatini muhafaza 
etmiş olacaktı. 

Ingiliz hükumeti Dış Bakanının 
Pariste kalmasına müsaade ederek 
uzun müddet onunla irtibatını kes
mekle hata etti. Erişilen anlaşma ne
ticesinde efkarı umumiyenin galeya
nı son haddini bulunca hükumet bu 
planda mesuliyetini reddetti, plan su
ya düştü . 

Uluslar Kurumu görüşü bakımın
dan Hoare - Laval planı Uluslar Ku
rumunun temsil ettiği hüküm pren
siplere aykrn idi. Esasen Habeşistan 
plan neşredilir edilmez reddetti ve 
kabul etmesi yolunda Kurum onu 
tazyik te edemez di. Mussolininin pla
nı kabul edip etmiyeceği ayn bir me
sele idi. Etmediği takdirde, Kurum o
nu da icbar edemezdi, çünkü, kuv -
vetten başka bir şey tanımıyordu. 

Hoare - Laval planını reddeden yal
nız İngiliz efkin umumiyesi değildi. 
Fransa istisna edildiği takdirde, Ku
rum devletleri , lnğıliz Dorninyonlan 
ve Amerika da planı kabul etmedik
lerini izhar etmişlerdi. 

Bu plan Jngiliz hükumetinin yolunu 
şaşırdığı ilk hadise oldu. Maama.fih, 
Baldvin kabinesinin bu hususta hüs
nü niyetle hareket etmiş olduğunu in
kar kabil değildir. Hükumetı sade 
Şarki Afrikadaki muhasamatın dur
ması için endişe etmiyor, ayni za -
manda Şarki Akdenizde halkın malu
mattar olmadığı çok tehli'keli ve na
zik vaziyeti düşünüyordu. Ingiltere 
harbin başka yerlere siyaret etmeme
si için tedbir almak ihtiyacını şiddet
le duyuyordu. Binaenaleyh, Habeş 
meselesinin, NegUsün kaçması ile n~ 
ticelenmesinde, lngiliz hükumetinin 
mesul tutulması abes olur. Esasen 
daha kapanmış değildir! 

lur. -----===-======-=--
Bu ihtilaf neticesi Fransa emniyet 

bulamadığı gibi, lngiltere de bir kere 
daha silahsızlanmanın bir inkisarı ha
yalden ibaret olduğunu keşfetmiştir. 

Bazı Alman gazetelerine göre, son 
Habeş hadiselerinin verdiği ders pak
tın on altıncı maddesinin terki ve zec
ri tedbirlerin ortadan kaldınlması 
mealinde imiş. Böyle bir şey tnuslar 
Kurumunu hiçbir kıymeti olmıyan 
bir oyuncağa çevirmekten başka bir 
şey yapmıyacaktrr. Dünya o zaman 
harp kabusundan nasıl kurtulacak
tır. 

Ankarada Berlin Olimpiyat
ları ic;in yapılan hazırhklar 

Ankara, 24 (A.A.) - Bugün Fe
derasyon ilk yarışını tertip ettiği i
çin koşucularının gayretlerini yakin 
den göstermek ilzere genel merkez 
heyetini, sporcu vekilimiz Ali Rana 
Tarhanı ve daha birçok yüksek ze· 
vatı otomobillerle davet etmiş ve bu 
suretle bisiklet sporunun memleket 
te hakiki vaziyetini göstermek iste· 
mişti. Hareket yeri daha erkenden 
kalabalık bir seyirci kütlesi ile dol
muştu. 

Al eline kalemi 
Dün akşam sıcab ı;;ı<>.ağına bir ah- • 

baptaıı şu mektubu aldım. Yazanı siz 
de tanırsınız ama ismini vermiyece -
ğim. Yalnız bana inandığınız kadar 
ona da inanabilirsiniz. 

"Cancağzım. 
Bilirim, !'enin boş günün yoktur. 

Boş lifm olmadığı gibi (Estağf urul
lah). Iilkin hafta tatili kanununa u
yup ta bir pazar günü çalışmazsan 

aman köprüdeki ada vapurlarmın dô
lup boşalmasını, hele bilet alış verişi
ni görmeyi kaçırma! 
E\'Veliı, bilinmez ne hikmettir: Yapur 

hareketine ancak beş dakika kala ka
pı açıldığı için en az l 500 kişi beş da-

1 kikada vapura binmektedir. Bunun 
halle için nekadar eğlenceli \'e rahat 
bir şey olduJttınu bilemezsin! Biribiri
ni iten, ayağa basan, bağıran, koşan, 
seylrten \'e bir oturacak ver buldum 
diye se,;ncinden gözleri dolu dolu o
lup Allaha şükreden yüzlerce yolcu· 
nun bu heyf"C8.DI o kadar tatlı bir 
manzara t,eşkil etllyor ki, (Türing 
klüp) ün bunu şehrimize rnahsmı bir 
( curiosite - görülecek ey) diye sey 
yah tercümanlannn söylememesi cid
den bir ziyadır. Ya o bilet alış! Eski
den eytam maaşı, , ·esikn ekmt>.ği gibi 
şeylerin dağıldığı yerler cümbiişlü o
lurdu. Bu adalar iskelesindeki bilet 
"atış yeri ~ok daha tantanalı oluyor. 
Giriş çıkts için bir düzen olmac:lı,; gi
bi arkası deniz olduğu için halkın da
~1a<>.a,; bir genişlik te olmadığından 
pt>k samimi ve girift bir halde yolcu
lar blribirlerlni taciz edl~·or ,.e işitil
memiş sözlerle edebi mükfılemeler ya 
pıyorlar. Biletçiler de temkinJi adam
lar! Verdikleri biletin rengini, fiatinl 
i~ice kontrol etmeden vermedikleri 
için her bilet alan en az iki dakika 
gişe önünde durmakta ,.e beş dakika 
beklemediğine şükrederek oradan 
memnunl~·etıe uzaklaşmaktadır. 

Bilet alırken, vapura binerken bu 
kadar memnun ellilen halk vapurda 
da muztarip değildir. Gerçi herkes bir 
oturacak ~·er bulmulor ama bazılan
nrn oturup, ba:ıılarmın ayakta kalışı 
yalnrz '\·apurlara mahsus bir eğlence 
değildir.Köprüden adalara kadar yol, 
bu küçük , .e masraf.;ıız vakit geçirme 
ile \'ftnlclrğı zaman insan acaip bir se 
\'İnç duyar. Ve halk adeta biribirln -
den kurtulduğundan dolayı mes'ut gö 
rünerek karaya çıkarlar. 

- Köprüye dönüşte de b~ka bfr 
zevk \"ardır. l'ağmur, kar, taş yağsa 
vapuru mutlaka hareketten beş da
kika evvel açarlar. Parmaklık arka -
smda biriken ve blribirinl tanmuvan 
halkın hilet~ilerin stizilk nazarlar; ve 
soluk tebe sümleri öniinde duycluk -
lan (Heyecanı bedii) hiçbir edebi e
serin yaratamıyaca h bir histir. Halk 
bu hissi tatmak yüzlinden birihirine 
oria~·a laf atarak yekdiğerine daha 
yakla.5ır, sıkışır. Bilet.çiler de halk 
içindeki işinalara göz atarlar. Bir ga 
:ip yarenlik olur. Halk merakla, için
den bir şey çıkmıyan, ve iskeleye "a
dıkane bağlı duran ,·apura bakarken 
sırtında iki peynir tene.kesile al,rır a-
ğır bir hama] çdd;ığmı görür ve ha
yat yüküniin bu teneke~·e girip 8ala
muralanmış t>mbolünii içlerinden 
(Ah! Biz şu tenekeJerin birin ele ol -
Rak!) diye özlerler. Derken, hatiften 
bir düdük işitilir. Ve bu düdükle me
murun yiire,:rinde bir merhamet hele 
canı oynar. Demirkapılann zincirli 
kilitleri aç.ılır n halk haplsaneden çı
kar gibi iskelenin taşlığı üzerinde bir 
sürat koşusu yan ına ~ıkarlar •. Her
kesin kaygusu çabuk vanp bir ill5f'
cek yer bulmaktır. 

Bu y a 1 n ı z ada Yapunına bi
nerken taşınan bir ka~·gu değildir. Ki 
minin oturmu kiminin ayakta kalmış 
olduğunu gören herkes bir ilişecek 

~·er bulmak kaygusile koı:uyor. Bı
rakalım ko sun değil mi'! 

Ha)·di Allahısmarladık. Cancağı • 
zım. Bugünlük bu kadar. E e dosta 
aşnalıklar. (imza: Mahfuzdur.) 

8. FELEK 

lıftı Olduğunu, büttin bu partilerin 
~ı;rek Başbakanın bunların li -
~ d.iıt ni .~a~ul edeceğini, memleket
~. ~ tatörhik kuracağını yazmışlar
bil~aıı ~?~. karşı fikri sorulan Baş
)'a at 

1 
böyle asılsız şayiaların orta

~ 1 ln!UJı ilk defa görülmüyor. 
'ti~ı~afih kat'iyyen yalan olduğunu 

23 mayıstan itibaren meriyete gi
ren bu kanuna göre, ithalatın bü
yük bir kısmı sikletleri üzerinden 
tarifeye tabi tutulmaktadır. Ancak 
bazı mahdut eşyadan kıymetleri Ü· 
zerinden gümrük resmi alınacaktır. 

Nihayet, İtalya Arnavutlukta bil -
tün inhisarı teşkili için de 3.000.000 
altın frank verecektir. Bu inhisar 
teşkilatının başlıca unsurlan ltalya 
olacaktır. 

Mister Baldvin sonbaharda tnuslar 
Kurumu teşkilatının baştan aşağı 
gözden geçirilmesi iktiza ettiğini söy· 
!emiştir.' lngilterede de esasen devle
tin girişmiş olduğu taahhütleri daha 
müsbet ve pratik sınırlar içine sok
mak için bir arzu vardır. Umumi, a
lemşumul taahhütler, hiçbir pratik 
netice vermemektedir. Her zaman a
kamete uğramağa mahkumdurlar. 
Taahhütler açıkça anlaşılır bir mahi
yette olmalıdırlar ki vakti gelince ef
karı umumiye tatbikten çekinmesin. 

Saat 8,10 da hakemin işareti ile 
beraber yarış başladığı vakit iştirak 
edenlerin 10 kişi olduğu göriildU. 
Bunların içinden beş tanesi kampta 
çalışan koşuculardı. Diğerleri hariç
ten yanşa kaydolunmuş amatörler di. Fakat müsabaka başlar başlamaz ________ !IO'!!! ____ _ 

kamptakilerin 40 kilometre süratle yamyam deli ! 

~~rek tekzip ederim.,, demiştir. 
~li V .A._hali partisinin ihyası için 
~I btı e~ııelistlerin birleşmesi mese-
1~dtr. rk müşkülatla karşılanmak
""~en· ırçok siyasi mahfeller bu bir
~eıc~ kabil olamıyacağını tahmin 
~ 'l' rler. Milli Ahali Partisi li
~l>tı~Odokis dün gece gazetecilere 
~et-lıı b?eYanatta Antivenizelist par 
~ ~leşnıesinin tahakkuk edebi 

~ biin ~ naıunadığmı söylemiştir. 
~ 't'tiııi ~kt;ar bir içtima yapan Ahali 
~lda~· erı gelenleri ve say lavları 
~~tıler;ın Yerine liderliğe gelmek is 
~.t l'aJ>ın ç?k olması dolayısile inti
~~ag!1 teşebbU8 edememiş, 

aki merkez hevetinin lider 

liği temsil etmesi kararında kalmış
tır. Liderliğin Başbakan Metaksasa 
verilmesi fikri de birçok itira.r:lara 
sebep olmaktadır. Metaksasın da A· 
hali partisi liderliğini kabul etmeğe 
meyyal olmadığı anlaşılmaktadır. 
Başbakan Ahali Partisinden bir -

çok saylavlarm kendi partisine ilti
hak edecekleri kanaatindedir. 

Bütün bunlara rağmen Ahali Par
tisinin yirmi dört kişilik merkezi u
mum heyeti yarın bir içtima yapa -
rak Partinin liderliği meselesini hal· 
letmeğe çalışacaklardır. Parti mer -
kezi birtakım saylavların Metaksas 
Partisine iltihak edeceklerini tekzip 
etrnP.ktedir. 

Londrada hazırllk 
[Başı 1 incide] 

tayin edilmiştir. General, Mareşal 
Graziani ile göörüşmek üzere bu sa
bah tayyare ile Adisababaya gitmiş
tir. 

Jarosscan Harrardan 
ayrıldı 

Cibuti, 24 (A.A.)' - Jarosscan, 
bu sabah Harrar'dan Direadua'ya 
gelmiştir. Hatırlardadır ki İtalya hü
kumeti, bu zat hakkrnda verilmiş o
lan memleketten dışarı çıkarma ka
rarını geri almış idi. Fakat kendisi 
bu ikinci karar geri alınmadan ev
vel Harrardan müfarakat ct.mistir. 

Ingiliz efkarı umumiyesi ilk kolek
tif hareket teşebbUsünün akim kaldı
ğını anlıyor. Fakat bu akameti elim 
yapan nokta geçen sonkA.nunda La
val - Hoar planı kabul edilip Habeşis
tana kabul ettirilseydi, taarruza uğ
rayanın şimdiki feci akibetten kurtul· 
muş bulunacağı düşüncesidir. Uluslar 
Kurumunun Adisababaya verdiği teş
viktir ki, NegilsU Italyaya mukave
mete sevketmiştir. 

Yoksa Haile Selasiye de Kral Zogo 
gibi hareket edebilir. Kuwetli eli Ö· 

per başına kor, ve tacını muhafaza 
Aderdi. 

ve tek bir adam gibi ileri atıldıklan 
ve birkaç dakika içinde diğerlerini 
nçbklan göriildü. 

Teknik neticeler şunlardır: 
1 -Talat, 2 saat 46 dakika 43 sa 

niye. 
2 - Faruk iki boy geride. 
3 - Orhan, 
4 - Kirkor. Son sprinte iştirak et

memiştir. 

Bu suretle saatte 36 kilometreden 
yüksek bir süratle hareket edildiği 
görülmüştür ki cidden teşekkürle 
kaydolunacak bir neticedir. 

Bisikletçilerimiz bu ciddi mesaile
rine ayni şekilde devam edecekleri 
için bundan sonraki yarışların daha 
iyi neticeler vereceğinde de şüphe 
yoktur. 

Buenos Ayres, 24 (A.A.) - Gaze
teler Montevideo timarhanesinden 
kaçmağa muvaffak olan Garay adın 
daki bir şahsın işlediği cinayetten 
uzun uzadıya bahsediyorlar. Garay 
on iki yaşındaki bir çocuğu kaçırmış 
kesmiş, pişirmiş ve yemiştir. 

lngiliz gemileri Malta 

limanında toplanıyor 
Londra, 24 (A.A.) - Kilin Eliza

bet dritnotunun Maltaya hareket et 
tiği Ccbelitanktan bildirilmektedir. 
İ!ikenderiyeden gelen bir telgrafa gö 
re, Londra ve Levonşyr kruvazörle
T"i de Maltava harekPt Ptmislerdir. 



No.US 

Hükumet tam 
aciz içinde 

Zfya ŞAKIR 

ve mutlak bir 
çırpınıyordu 

lstanbul işgalin! en evvel Anl<araya - bizzat Mustafa Kemal Paşaya - ha
ber veren ve son saniyeye kadar makine başında vazifesini ifa eden, tel
graf muhabere memuru (Manastırlı Hamdi Bey) ile arkadaşları. (x işa-

retli zat, Hamdi Beydir.) 

Cellleddin Arif Bey, bu karan tat 2 - Şayet Meclise karşı bir teca-
bik etmişti. Fakat, Sadrazam Salilı vüz vuku bulursa., silahla mukave
Paşadan aldığı cevap, (sadra şüa) met eylemek. 
verecek merkezde değildi. Hükumet. Tel8.ş içinde bulunan Meclis Reisi 
tam manasile, mutlak bir aciz için- Celaleddin bey, kennisine söylenen 
de idi. Böyle olmakla beraber, yine bu :sözleri dinledikten sonra: 
mebuslardan bazılarında., İngilizlerin - Pek ali ... Meclis muhafaza ku
fazla şiddet göstereceklerine, ve bil- mandanma söyliyelim, şayet bir te
ha.sl!la Meclise ve Meclis azalarına cavüz vuku bulursa def etain. 
karşı tecavtlzk!r bir harekete geçe- Demişti. 
ceklerine kat't bir kanaat mevcut de Bu sırada Şehzadeba.,mdaki kanlı 
ğildi... Onun için mebuslann bliyük facia Meclise aksetmiş, çok acı bir 1 bir ekseriyeti o gecelerini müsterih teessür uyandırmıştı. Herkes, güç 
geçirmişlerdi. Gece yansından son - zaptedilen derin bir heyecan içinde 
ra, sabaha karŞ1 başlayan facialann idi, aynı zamanda ba.zı mebuslann 
vukuundan haberdar değillerdi. Yal evlerinde ve sokaklarda. tevkiflerine 
nız, !stanbuldaki teşkilatı milliyeyi dair de üstüste haberler 'gelmişti. 
idare eden zevat, teşkilltm hususi Geçen her dakika zarfında Mecli
istihbar vasrtalarile sabaha karşı sin mukadderatı, meçhul bir akibete 
müsellah Ingiliz krt'alarmın hareke- doğru sürüklenmekte idi. Muhtemel 
te geçtiklerinden ve bazı zevatın tev hadisata karşı makul tedbirler a.1-
kif edildiğinden haberdar edilmişler mak elzemdi, bunun için umumi bir 
di. içtima. aktedilmek istenilmişti, fa. 

Sivu mebusu, Kara Vasıf ve - yi- kat o esnada Meclis reisi Celaleddin 
ne. Sivas mebusu - Rauf Beyler sa- Arü beyin umuma hitaben bir tez
bahleyin erkenden Meclise gelmJ• - kere yazarak ortadan kayıb olduğu 
ler; Divanı riyaset Katibi GümUşha- işitilmişti, Celaleddin Arif beyin bu 
ı:e mebusu Zeki Beyin çalıştığı oda- tezkeresi de şundan ibaretti: 
ya girmişlerdi. Burada: kısa bir mü - Aynen ve harfiyyen -
zakereden sonra, umumt vaziyeti an Muhterem efendilerim. 
Iamak için muhtelif semtlerin polis Buğün alessabah benim Beyoğlun 
karakollanna telefonla mUracaat e- daki yazıhaneme Fransız veya !ngi
derek işgal 11ahasmm hududunu ve liz polisleri taarruzla kapuyu kıra
işgal esansında ne gibi hadiseler vu- rak içeriye girmişler, beni aramışlar 
ku bulduğunu öğrenmek istemişler- bittabi yazıhanemde değildim, bil
di. vük bir resmi almışlar ve gitmişler, 

Bu sırada Edime mebmm Şeref B. bendeniz haber alınca doğru Meclise 
de gelmiş, bu müzakerata iştirak et- geldim, şimdi saat ona o.u var, ne 
mişti. V : Sadrazamı ne Hariciye nazırını 

- Franrnzlarm bulundukları mtn- mevkilerinde bulablldim. 
ta.katarda hiç bir hareket yok. Yal- Dün Sadrazama işi bildirmiştim, 
nız Bakırköyde bir tek kliçilk vaka teşebbüsat galiba k~fi derecede ya
oldu. İngilizler birini tevkif etmek pılmamış, bir çok Mebus arkadaşla
istediler. Fakat Fransızlar buna rımın da tevkif olunacağına 
müsaade etmediler zannederim , di· ihtimal veriyorum, Mabeyin baş ki
ğer mıntakalarda vaziyet böyledir. tabetine meseleyi anlattım. tevkü 
dedi. olunup üayı vazifeden mahrum ıtal-

Şere! beyin bu sözleri, orada.kile· mamak için ben de şimdilik başımın 
rin kalbine bir Um it vermişti. Çiln- çaresine bakacağım, vazif~yi ifa bu
ki bu sözlerden, Fra.nsızlann bu iş- yurunuz, rü!ekadan tevkif olunanla 
gale iştirak etmiyecekleri istidlal e- rm ailelerine verilmek Uzere tahsi
dilmişti. sattan bakiye kalanları da lütfen ve-

Bunun ilzerine Rauf bey derhal te riniz şimdilik Allaha ısmarladık 
lefona sarılmtl}; Polis merkezlerini efendim. Jf Mart 336 
aramaya ba11lamıştı. Fakat muhabe Celiledin Arif 
re hatları kamilen kesildiği için hi~ Herşeyden, herkesten ve hatta Mi 
bir taraftan haber alamamı.,tı, yal- lleti temsil eden Meclisin l}eref ve 
ntz Bakır köy polis merkezi telefona ha~iyetinden evvel başının çaresi
cevap vermiş; fakat sorulan sualle- ne bakan Meclis Reisi Celaleddin A
re : rif beyin ... böyle gizlice (Allaha ıs-

- Buradaki vaziyet, tabii halde- marladık) ı çekmesi, tabiatlle mec· 
dir, fazla mahlmat veremiyeceğim liste bir panik husul" getirmişti. 
çUnkU telefon kontorol altındadır. Mecliste kalanlann adedi, bir anda. 

Demekle iktüa etmişti. (elli üç) e inivermişti. 
Vakit geçtkiçe mebuslar meclise Rau! bey sükunetini ve soğuk ka-

gelmi11lerdi, bu arada. meclis reisi nlılığını muhafaza etmekte idi, bir 
Celaleddin Arif bey de gelmişti, ora- kaç mebus, yine divanı riyaset oda 
da bulunan mebuslar Celaleddin smda içtima etmişlerdi. Aralannda, 
'Arif beye müracaat etmişler; şayet kısa ve hararetli bir müzakere geç
meclis bir tecavüze uğrarsa, ne ya- mişti. Fikirler, bir noktada temer
pabileceğini öğrenmek istemişlerdi küz etmişti: - Muhafız kıtasma der
Meclis reisi, henüz mütereddid bulu- hal tertibat aldırılacak, şayet mecli
nuyordu, maneviyatı kırılmış oldu- se tecavüz vuku bulursa, ateşle mu
ğu için yapabilecek şeye henüz ka- kabele olunacak. 
rar vermemişti, muhakeme hisleri, 
fena halde tezelzül etmişti. lngiliz 
ler tarafından, harıl harıl arandığın-
dan ve sabahleyin Beyoğlundaki ya
zıhanesinin İngilizler tarafından ba· 
sıldt~ından şikayet etti. 

Fakat şimdi, şahısların ve nefisle
rin düşünüleceği zaman değildi, asıl 
n :ı..,an dikkate lmacak cihet; Mille-

r Ariası var] 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
CiLT VE ZÜHREVİ 

ti temsil eden Mebusan meclisinin HASTALIKLAR MtfrEHASSISJ 
haysiyet ,,~ şerefini muhafaza et-
mekti. 

Rauf ve Zeki beylerden mürek
kep bir gurup, noktıı.i nazarlarını 

fU suretle izah etmişlerdi: 
1 - Haksız ve sehebsiz yere vuku 
an bu ( filen i al) ı protesto et-

Adres: Beyoğlu lstlklil caddesi 
Rumen Han No. 16 

HergUn öğleden sonra haataıa
nnı kabul eder. 

Telefon: 40153 

Berberler Cemiyeti 
hafta tatili istiyor 

Hafta tatili yapamadıklarından 

dolayı ötedenberi şikayet eden Ber· 
berler Cemiyeti, diğer bütün esnaf . 
gibi kendilerine de bu hakkm temin 
edilmesi için Büyük Millet Meclisi 
azalarına tahriren müracaat etmiş
lerdir. Cemiyet azaları, 13998 berber 
den 80 inin hafta paydosu kabul et
memeleri yüziinden ihtiyari tatil ya
pamamaktadırlar. Cemiyet, bunun 
kanunla temin edilmesi için llzımge
lEm tedbirlere başvurmaktadır. 

Bir adam delirdi 
Bartın (Tan) - Alibaş köylinden 

Hüseyin adında bir köylü delirmiştir. 
Hüseyin, köyde sağa sola saldırdık -
tan sonra araba ile şehire getirilirken 
yolda ölmüştür. 

TAN MEMLEKET MANZARALARINDAN : Trabzon körfezi 

..\bone ve ilan ,artlan: 
Türlriye itfa t>uıan lelt> 

Lira K. Lira K 

Bır aylık 
s 
8 .. 
t nllık 

1 50 
4-
7 50 

14 -
·-14 -

28 -

Slgortab abone şartlan 
Yıllık Aiti aylık 

1700 900 

Din tc:tn OlocıHk ŞlrketlerlDf' 
müracaat edilmeUd1r. 

KUçük UA.nlar doğrudan do~ 
ruya idaremizce e.hnabtllr. 

Ktlc;Uk Ulnla.rm & satırlığl bh 
defalık 80 kuruştur. ft aatırdarı 
fazlası fc:tn satIT ba.şma & lrunıl! 
alınır. Bir defadan fazla '~n ye-. 
tnmdan '% tO kunı,, tndtrfllr. 

VENOSRUJU: 
Ga ··~ cazib renklerile kuUananla-... 

rı hayretlere düşUıiir ve 2A: saa.t du-
daklarda sabit kalır. 

VENOS KREMi : 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en ~aya.nı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

VENUS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli
leri teshir eden yüksek eveafta eş-

siz pudradır. 

VENOS RiMELi : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalbelere ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış ve maruf 

Karlman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin 
Eren, kimyevi ecza alat ve ıtriyat 
ticarethanesi, Istanbul - Bahçekapı. 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankası Hisse Sahipleri, 

dahili nizamnamenin 29 ncu madde
sine göre, 16 Haziran 1936 aalı gü
nü saat on iki buçuktcı Londra'da, 
E. C. 2. Old Broad Street, Winches· 
ter Houı!le da toplanacak yıllık genel 
Kurultaya çağırılır. 

Müzakere ruznamesi : 
1.- Genel Idare Heyetinin 1935 

senesi işlerine ilişikli raporu; 
2.- 31 Ilkkanun 1935 tarihinde 

kesilen hesapların tasdikı ; 
3.- Temettü hissesinin tayini; 
4.- Genel ldare Hey'etine aza 

seçimi. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 

inci maddesine göre, genel Kurultay, 
en az 30 hisse senedi olan bütün 
hisse ıııahiplerinden terekküp eder. 
Bununla beraber, 16 Haziran tarihin 
deki Kurultaya, hisselerini bu top
lantı için gösterilen tarihden en a.z 
on gün evvel Bankanın aşağıda ya
zılı Merkez ve Şubelerine veren His
se Sahipleri girebilir : 

- Paris'de, Meyerbeer sokağında 
(IX o) 7 numaralı Banka Merkezine; 

- Londra'da, Throgmorton Street 
(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka 
Merkezine; 

- Istanbul'da, Banka Idare Mer
kezine ; 

belerine. 

· ı- -M E M L E K ET T E-: T "A~~ 
Uç kuruşluk ek~n ~~in bir ~"'bir 
kadın dayakla oldurülmüş kaza oldu 

Bafra, (Tan) - Iğdir köyünden Hamit oğlu Aziz, ekinlerine zarar veren 
ayni köyden Osman oğlu Şükrünün ineğini ahırına. kapamış, ertesi gUn 
hayvanını istemeğe gelen Şükrünün kansı Züleyhayı da adamakıllı döv
müştür. Vücüdü yara içinde kalan kadın evine döndükte bir müddet sonra 
öldüğünden adliye işe el koyarak cesedin dispansere kaldırılmasına lüzum 
göstermiş ve yapılan otopside yediği dayaklar yüzünden öldüğü tesbit e
dilmiştir. Bir iki kuruşluk ekin için bir kadını öldüren ve altı yavrunun ök
süz kalmasma sebep olan Aziz tevkif edilmiştir. 

Karamürsel-/ znik yolu yapılıyor 
K~ranıUrsel,. (Tan) - lzmit ili muhasebei hususiye ve köyler birliği Ka

ramürsel - Iznık yolunu yaptırmıya başlamıştır. İznik hududuna. kadar ya
pılacak o!an §ose, bu yıl bitecektir. Yalnrz Kızderbendi köyü civarnıda ya
pılması ~azımgelen bi~~aç b~yiik köprü bu yıl yapılmıyacaktır. İznik ilçesi 
de kendı hududu dahilındekı yolu bu yıl ikmal edecektir. 

Mardin ve hava/isinde yapılan 
fare mücadelesi iyi netice verdi 

Mardinin umu mi göran.. .. ,.u 
Mardin, (Tan) - Bu yıl, son ve fare istilasından kurtarması bu se • 

ilk bahar yağmurlannm tam zam.ar vinci arttırmıştır. 
nında yağması ve krşm da pek hafif.'. Ova köylerimizde olduf-u gibi Kı
geçmesi ilimiz çiftçilerini ve hayvan zılte~, .Derik, Cizre Gercüş ve Nu -

. : . . . . . . . seybın ilçelerinde de esaslı bir mü-
sahıplennı çok sevındırmıştır. llımız cadcleye gı· 1· ·ı · ·1· · · t ·· r şı mış, ı ımız zıraa mu-
mücadele teşkilatının köylülerimi~ cadele müdürlüğünün aldığı tedbir • 
zi şimdiye kadar hiçbir yıl görül - lerle ekinler çok az bir z- rarla fare 
memiş ve işitilmemiş olan müthiş istilasından kurtulmuştur. 

RADYOLiN 
Güzelliği hem 
yaratan , hem 
t amam lıya n 
bir iksirdir. 
Şu güzel çehreyi aydınlatan güneş 

şüphesiz, inci dişlerdir. Lakin o diş· 

lere can veren de, §Üphesiz, "RAD

YOL!N" dir. 

Siz de ayni güzelliği elde ede· 

bilirsiniz. Fakat bunun için 

şart günde iki defa 

BADIOLiN 
ile Dişlerinizi Fırça lamaktır. 

Durswnbey, (Tan) - Kavacık na
hiyesinden çolak Ahmet, evelki gi.itı 
Balıklı köyünden Mustafa oğlu ta
iztn evine misafir olarak gelmiştif' 
Gece köylülerle beraber otururlar
ken çolak Hasan, dıvarda asılı ol.atı 
m~ ve bu sırada tabanca birdenbit6 
p<:ıtlamı§ttr. Ahmet, kolundan ya.ra
landığı gibi, yanında oturmakta ()" 
lan Fai% de b~ndan ağır ~rett6 
yaralanmı§ ve hemen ölmil§tilr. Sıı9 
lu Ahmet yakalanmıştır. 
rw-w~--------- nrl _ _na<a<U4<a>UOS<UU 

Tarla yüzünden cinayet 
Tire, (Tan) - Cumhuriyet mabe.İ 

lesinden Ali oğlu Mehmet Ali ile ga
zım Oğlu Ali arasında bir tarlll
meselesinden kavga çıkmış, Mehıııet 
Ali tabanca ile Aliyi öldürmUştUrJ{ll
til dört günlük bir arama neticesin
de yakalanmıştır. ----

f"&mll'U!!ı llVIVll 1~1\CIC 

Izm.ir, (Tan) - -Karşıyakadıı. 
olduğu gibi, hükO.met önünde ysP
trnlacak olan betonarme iskeleoi!l 
inşaat mukavelesi Liman idaresi il" 
mühendis tarafından imzalanmıştıt· 
Inşae.t, bir aya kad&.r başlryacaktıt• 
İskelenin keşif bedeli l 750C liracıır• 

lımitte lise asdıyor 
İzmit, ( Tan ) - Memnuniyetle 

haber aldığnruza göre, Maarif V
61 

kfileti önUmUzdeki dere yılı ba.tttı• 
da burada bir lise ac;aca.ktır. ızırıit' 
lilt'Jli çok sevindiren bu karar do~~: 
yisile yurtdqlar Maarif Vekili SP, 
fet Arlkana ve Vali Oskaya te~ 
kürlerini bildirmiflerdir. 

Gönen kooperatifi 
Gönen, (Tan) - llçeye bağlı ıc~: 

vak nahiyesindeki Ziraat Kooptr!:O" 
finin yıllık toplantısı yapılmış ve 1'j,Ş' 
operatif feshedilmiştir. Beş kö~ 0a 
tira.k ettiği kooperatif bu yıl ıgill,et' 
1546 lira kir etmiştir. 30 bin lira~ 
mayesi vardır. Köylüler, fesih k ]ıtl 
rmdan mUteessirdirler. 651 orta l 
birçoğu, birliğin tekrar kunılnlall 
çin Iktısat VekA.letine müracaat ,t 
mişlerdir. 

1 Küçiik Haberler j 
· • Düzce, {;a.n) - Burada ffe1'i 
zade mahallesinden kasap sarı 
mail, kaçakçılıktan suçlu ota.tak 
ptlan duruemasmda altı ay ha.pil 
zasma çarptmlmıştır. . 

• Kayseri (Tan) - Ha.lkevi!' 
Doktor Haydar tarafından ıeb 
gazler hakkında amell ve na.zari 
yüzlerce halk tarafından aIA.l<•. 
dinlenen bir konferans verilrniştıt· 

• Aydın, (Tan) - Aydın Zi ıı 
Bankası direktörll Muhtereın : rı 
ile muamelat amiri Hulusi~ ~t 
merkezine tayin edilmişlerdı~. ;t6 
rine Denizli Ziraat Bankası difCıı 
Şevki ve Banka merkezinden 
gelmişlerdir. ~o 

• Hopa, (Tan) - Kars - 1 
yolu açtırılmış, seyrüsefere baŞ 
mıştır. j 

• Izmit, (Tan) - Inhisa.rlflf il 
resinde yeniden bazı tayin, nıı.1' 
becayişler yapılmıştır. ıeC 

• Cihanbeyli, (Tan) - Ge pi 
yıl büyük köylerde yatı me.l<t: 
açılacaktır. Tarihi eserler, ıne~e 
toplanmaktadır. Kazada bir Jll tııl 
çılacak ve köylerden getirileni!"· 
~t>rler müzede teşhir edileceJct 
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41940 Harrbü Cemiyetler 
lzmlr Usesl mezmılan cemiyeti, 

Bursa liMısf mezunlan cemiyeti, E
dirne, lstanbul, Siva• liseleri mezun
lan cemiyetleri, Galatasaray ticaret 
ve bankacılık kısmı mezunlan cemi -
yeti... Cemiyeti... Mesunlan ... 

O L O-~ R l!!J L D t.!!J 
Yazan: AJek.sandr Keren.ski 

No.1 
Tercüme eden: M. Hasını OZGE.'i' 

Biz lsaya tacını taııması için 
elimizden gelen yardımı yapmahyız Yazan: B. G. Wella - 30 - Çeviren: Nuri Mahmut 

Yanıllyorsunuz sizden kat'iyen nefret etmiyorum, 
sizi 11 Birıehirin 11 en medeni insanı buluyorum 

Ayni mevzu üzerine c.erniyetler ~o
ğalryor. Bu ne deme)ltir, biliyor mu
sunuz! Cemiyetler a.zabyor demektir. 
Yarabbi, bu nekadar ferdiyet! Niçin 
bütün bu mezunlar bir tek cemiyet 
yapmıyorlar acaba! Acaba lzınir, 
Bursa, FAirne, lstanbul liseleri ayn 
ayn dersler mi okutuyorlar! Birisi 
kund~ıbk, öteki terzilik veya ma
nifaturacılık ihtl8ası mı veriyor? Yok 
sa, "regionalisme,, mi! 

- Madam ben bir büyUk babayım. 
l>Unyayı bir filozof gözüyle görme
)'e alıştım. Ve kadınlara ihtiyacınlll 
Yok mu sözüyle ne demek istediğini-
11 anlıyamıyorum. 

- Bir erkek ölUnceye kadar er
kektir. Bir kadının yardıcma ihtiya 
cınUI yok mu? Hiçbir erkeğin size ve 
temiyeceği muhabbet ve sadakate ih 
tiyacınlll yok mu? Görmüyor mwıu
tıua sizin için çalışmağa başladım bi 
le ... Hardingin fena muamele gör
bıeaine mani oldum. Onu ifkenceden 
kurtardım. Gordonla çalı,abilmenlz 
için ıizin hUrriyetinizl iade ettirdim. 
Belki de sizi tamamile aerbat bırak
brabilirim. Fakat ab benden nefret 
ediyorsun uz niçin! 

- Yanılıyoraunuz. Sizden kat't -
Yen zerre kadar nefret ettitim yok. 
Billkis sizi Birtehrin en medeni malı 
lflku olarak tanıyorum. 

- Arkadaflammdan daha mede
llt mi! 

- Tabi! pek daha fazla! 
Robana bu cevaptan na,i mem -

lluııtyetini iahardan kendini geri a
laına.cu. ve kokot tavnm takmarak: 

- ôyle t.e niçin bana itimat etmi 
~! Niçin pllnlarmm iZ&h 
etm1Yol'9Unuz ! Gordon, kanaı Meri 
"e Hardbır ile aranızda bir anla,ma 
Oldufunu leSiyorum. Niçin bende da 
hll olm.ıyaymı. Bir ,eyler tuarladı
fınrzı ve onun için çalıfUğmm bll
bılyor muyum zennediyorsunuz? Si
te pekl.1a yardım edebilirim. Bura -
lnıı iyi biliyorum. Halkını tanıyo -
~'!1· Burada bir nevi Kraliçeyim. 
~buki ıb beni bir hiç meaa.be
linde tutuyorsunuz. 

Tayyareci elln daha kararmı ver
lbemtft{. Biribirine zıt düfilnceler o
llu tereddüt içinde bırakıyordu. Rok
~rıa pllnlarmı keşfedip Strongu 

'- de~beyine 
0

iha~et ~ime;ı ~;"ciu. 
tlllUyordu? Bir ihtimal daha mev • 
~ttu. Entrikaya altfMlf olan kadm 
<;inde bulunduğu ınkıcı hayattan blı 
'il için kurtulup nefes almak için 
:-hancı tayyareci ile bir &fk mesele-
çıkanp her iki tarafı biribhine 

fltıielemeyi ve doğacak mücadeleyi r:r• edinmf9 olabilirdi. Her halde 
!'Ilı birli hareket elııemdi. Maama
~ teldi! yapmaktan bir şey çık-

- Bana tayyareml iade ettirmez 
~iz. diye sordu,. Derebeyi tahrip 
~edi ya! 
latt- Hayır. Strong onu kullanmak 
~ ama, makinesini bir türlü f41-
tlle miyor. Merak etmeyin, kimse 

tnedl. Gece gUndUz altı muhafı -
::..~ezarti altında. Yanma ben bile 
'\ll&ınam! 

et llaaa.ya dayanmakta olan tayyare
b~ofruldu, gözlerinden kadmm nı

U okumağa çalışarak: 

~ Oyleyme bana ne teklif ediyor-
uz, dedi. 

~ •ual karfISmda tecrübeli kadın 
~ ladı, kendi de pek bilmiyordu. 
~ ıneaeıe k&rf11111daki hisleri o ka -
~ ka.n,ıktı ki, verdiği cevap ol -

Ça aamiınt idi. 
..; ~ç. Sadece sizi görmiye gel -
~iziııle allkl.dar oimata b8fla-

~ Bu kltt bir Mbep mi? 
"l baba.na devam etti, sanki Caba • 

•u&Unl ftitmemifti. 
~ Ve flmdi Bizi zannettifimden 
~daha allka uyandıncı buluyo -
~ lCadm yardım etmesini sever. 
' ben de yardım etmek iatiyo -

'l', Size yardım edebilsem. 
~~ derhal kadının eözUnU 

-.,_~ifa.va kunımu, bu hizmetinizi 
'Y&caktır, dedi. 

....... 'b_ 

' l.~va kurumu, hava kurumun· --? -na ne? Sb unutacak mmı-

,~ ~a.kat beni ne diye k&rJtırıyor 

'~ t!fta.ı mmm be adam! Yoksa 

Tayyareciye iyice yaklaştı ve onu 
kucaklıyacakmıf gibi kollarını açtı: 

- Niçin böyle seninle mücadele
ye devam edeyim? Görmüyor mu
sun? Anlamıyor musun? Ben seni
nim, beni istersen! Seninim kuvvetli 
çelik ve vakur adam! Şimdi sana 
yardım etmeme müsaade edecek mi
sin? 

Cabal cevap vermek için ağzını 
açtı, fakat dışarda hızla yakla,an 
ayak seeleri işitilince ikisi de gayri 
ihtiyari gerilediler. Kapı ardına ka
dar kınlırcasına açıldı, ve eşikte 
derebeyinin tavanlara erişen dev 
cüssesi belirdi. Nefretle küçülen 
gözlerle bir tayyareciye, bir de met
resine baktı, düşUndU ve illve etti: 

- Buradasın ha! 
Roksana call bir hiddetle: 
- Evet, buradayım. Sana gelip 

onunla konup.cağımı eöylememie 
miydim ! 

Strong kUldı, bir adım attı; ve ka
dını tokatlar gibi bir sesle: 

- Onu yalnız bırak dememi!) miy-

Atatürk büstü 

Alemdağ köyünde dün 

dim, ben sana diye bağırdı. 
- Yalnız bırak! Muanın başma 

kurulmuş, dalkavukları etrafına top 
lamış, bütün kudret ve ihtişamını 
takınmış bir halde emrediyor. '"Onu 
yalnız bırak! Galip Rudolf, muhte -
fem Rudolf. Gülerim senin haline. 
Beni bilmiyor mu zannediyorsun. 
Gordonla karısını iki defa çağırttın 
da gelmedi. Merinin seni o azametli 
halinde görmesini istiyordun değil 
mi? Zavallı muhteşem Rudolf, işte 
sen gönül eğlendirirken ben bu isti
la niyeti ile gelen yabancının kim ol
duğunu öğrenmiye çalışıyordum. 

Cabale döndü ve itham edercesi
ne i•aret ederek devam etti: 

- Bu fütiyarla soğuk adamla ko
nuşmak istediğimi mi zannediyor -
sun! Sen içki masası başında palav
ra atarken Basrada birçok yeni tay
yarelerin hazırlandığını bilmiyor -
sun. 

Derebevi Roksana karşısında mu
tat aptallığını takındı. 

[Arkası var] 

Londrada 

Bukingam sarayı 

büyük törenle acıldı sahhğa çıkarılıyor 

Ha~·ır, "benlik!., bütün bunlara Re
bep "benlik!,, l'anş ynaş bu cemi
yetler, memlekette nekadar mezun 
\'&1'88. o miktarda artacak. 

Ve bu mezunlann hem de U8e me
zunlan olduğunu d~UnUyonım da.. 

Hakaret 
Bir şoför bir şoföre "~för!,, dedi. 
Dö\·üştüler. 

Bu misali çoğaltabiliriz. 

Gazeteci 
- Size tanmmıı gauıtecUerlmlzden 

Abdü&OJt'la.m Beyi takdim ederim .. 
- O .• Maşallah .. Fakat azizim, Al

lah sizin dilinize dolanmaktan koru -
sun? 

Halbuki gazeteciler susmasım bl -
len insanlardır. 

Telefon 

OldUrülen bUtün bir aile: Çar, Çariçe vı çocukları 

Meseleler ve 11rla r debilecek kimseler, parmakla gCSste
rilebilecek kadar azdı. Çünkü mutJa

Son Rus imparatoru lkincl Niko- kiyet taraftarı mahafilin mlneviyatı 
la b ü t ü n a i 1 e s i , maiyetleri sarsılmıştı. 
ve hizmetçilerile birlikte, öldU- !kinci Nikolanın , 1917 martında 
rüldükten sonra, cinayetin işlendiği 

yani imparatorluktan feragatinin aevdeki ~yalar meyanında, bir de, 
kağıt kaplı lngilizce kitap bulundu. kabinde, hatırat defterine yazdığı: 
Bu kitabın ismi: "Ve Mari ilahi oku- "ihanet, alçaklık, hilekarlık,, sözleri, 

- Ne olurdu. bir telefon 
dun. 

yor:, du. Kabın iç tarafında, lmpara- ~!!iş~~~i~~~a~eki~aç:~1:~1!~~1:~: 
01 ... y • torıçe Aleksandra Feodorovnanın el- 1 k k ba d b ı k t ... . . . o os asa sın a u unur en mu -

yazısı ile yazılmış bırkaç mısrala bır . ' . 

Arkada§lar yüzüme tuhaf tuhaf 
baktılar ve birisi ellnf telef ona uzat
tı. Hepsinin gözlerinde "muhakkak 
delirdi,, diyen bir endişe okunuyordu. 

Sözümü tamamladım, 
- El·et, büyük bir müesst'Se tele

fonu olmak isterdim, böyle yerlerde 
ayda Uç, dört yüz Ura telef on parası 
,·erlllr. Halbuki bizler ..• 

Telefona uzanan arkadaş httrmet
IP. elini ~ekti, ve hepsi balla hak nr· 
diler. 

Bana ne! 

h · d llk be f d d lakıyet taraftarlarını, Imparatorıçe-aç resmı var ı . yaz say a a a · .. d · A .. v· bo • f · · il t 1 azıl nın goz esı nna ıru va nm, ım- , 
yın~ ~ynı yazı e şu sa ır ar Y • onları himaye etmek ve kurtarmak 
mış ı. . maksadile o havaliye gönderdiği, Ras 

Grand-Düfes Olgaya, 1917 putinin damadı hain Solovyev idare 
Annesinden ediyordu. Böyle iken, o, gittiği yerde 

Tobolsk mutlakiyet taraftarlarım Bolşevikle-
Olga, ailenin bUyük kızı idi ve kat- re teslim etmek şenaatini irtiklp et

ledildiği zaman yirmi iki yqmda bu- ti. 
lunuyordu. Mutlakiyete sadık kalan birtakım 

Kitabın sayfalan arumda üç mek- gençlerı çar ve çariçe gibi düşUndUk
tup kağıdı bulundu. Bunlardan ikisi- leri ve bütün ''lyi Rusların,. bilhassa 
ne Gran-Dilşeı Olga birtakım §İİrler avamın hükümdarla ailesini sevdik
yazmıştı. Bu şiirlerden biri eudur: lerine ve onlara bağlı bulunduklarına 

UskUdar kazasına bağlı Alemdağ j Londra, 24 (A.A.) - Haftalık 
köyüne konacak olan Atatürk büstü- Reynold!ı gazetesinin 18tihbarma gö
nün açılma töreni, dün yapılmıştır. re Bukingham sarayı ile mUştemill
Davetliler, saat dokuz buçukta UskU- tr Uç milyon İngiliz lirasına satılarak 
dar iskelesinde toplanmı,lar ve kay- yerine modem binalar ve umumi 
ma.kamhğm hazırlattırdığı otobUıler bahçeler vUcude getirilecektir. Sara
le köye gitmiflerdir. Açılıf törenin- yın bulunduğu mahalleye yazıhane
de birçok ıübaylar, tehir meclisi lza lerin ve mağazaların istila etmekt~ 
lan ve köylüler bulunmUflardır. olması dolayısile müteveffa Kral Be Bir ~n Babılllden (~imdi Ankara 

.. __ • --.:1- " .. " \..:- -o---.ı-- ..;{:.ı• ~iu cıl Jo..-j da. bu oa.b9CL niyet ctmi9til' caddesi) Ytlrü~·orduın. Bir dükkanın 

Bir dua inandıktan için, her tehlikeyi, hattA 
ölilmü bile göze alıyorlardı. 

Adil Allah! Kin ve tehevvürün Çariçe, Tobolskta, hain Solovyefin 

nen 18tiklll martile törene bqlanmıf, Sekizinci F.dvardm vakWe beklr önUn"deıı,. ~rk , dükklnm pervazı 
ihtiyar bir köylUnün kısa hitabeein- Pren• olarak yqamış olduğu Saint önüme dftŞfll, ~landı, az kalsın 
den eonra, Uaktldar kaymaıkamı Lfıt- James sarayını tercih etmekte oldu- bir kar.& kurbanı oluyordum. K._ 
fi, inkılabı yaymak maksadile her ğu söylenmektedir. Cite li bir sendi· deki polise haber \'erdim: 
köyde bulunmuı ka.rarlaştınlan Ata ka bu işle alakadar olmuştur. Şayet - Merkeze gidip söyleyin! 

~illetJerimizi kana. boğduğu bu ha- yalanma kanarak: "Uç yUz zabitin,. 
zın günlerde, ken~e ~uırla~-:ıı gelmeeini bekleyip duruyordu. O. lco
ıstıraplara tahammül edebılmelen ı- casmı milletin hakiki arzusu hilifm-

l A l t ' o f çin, e~ at anna ~are ~er· vesaıre... da, cenerallerin ve nazırların feraga-
Katil meselesmı tahkıke m~mur o- te mecbur ettiklerini zannediyordu. 

türk büstlerinden bir tanesinin UekU- iş yakın bir zamanda olup bitecek Dedi. Korktum. Oyle ya. Belki 
dar k&ZUI dahilinde evveli Alemdağ olursa Saint James sarayı bütün mı rada da: 

0 • lan N. A. Sokolof, bana da bır sure- Bu kanaatin ıevkiledir ki, 1918 sene
tini verdiği .raı>_0runda, bu şiirin, i1?- si nisanında, fevkalade salahiyetle 
p~ratorun aılesı ile bera~r haps~dıl- gelen komiser Yakovliyev, Çarı meç
mııı 018:11 Kon~es A~~t~.zı .Hendrıko- bul ve gizli bir yere naklettiği zaman, 
vaya aıt olabıleceğinı soyliiyor. Ola- ikinci bir defa daha feragate meydan 
bilir. Hatta, tiiri, Kontes Hendriko- vermemek için, oğlunu Tobolskta bı
va da yazma.mı, bulunabilir. Fakat raka.rak kocasının peşinden gitti. 

köyünde açddıfmı IÖylemi,, bütıt.U na ve ehemmiyetini tekrar kazan • - Evvell bir istida yapınız, \ill -
açm11trr. Mektepli, genç ihtiyar bin- mıt olacaktır. rete veriniz, ora. an bize havale eder-
lerce halkın yqa semleri &rumda me ler, gelirsiniz, beraber gfdt'rlZ, dilkkl-
rubne son ver:U.mit, bundan eonra da M i d f • L.! m gösterirsiniz. Ev a.hlhlnl aranz, ,ı. 
vetliler Tqdelen membama götürill- erS ft 8 8CI utr ki.yet.çl olduğunuzu sö~·lerlz, mabke-
mUşttlr. Btırada köylülerden İbrahim, I t • I dİ meye veririz.. Şahitlerinlzf... hah ... 
200 kifilik bir ziyafet vermiftir. C naya lf 8ft 1 Derler diye dtt,ündüm.. Ve vu geç. 

fU da var ki: Grandilşes te, onu, ge- Çar, Tobolskta da, Çarskoye • Se
lişi güzel ve hiçbir maksada tlbi ol- loda olduğu gibi bir defa daha yalnız 
maksızm yazmamqstır. Bu şiir ... Çar- kaldı. imparator Yakovliyevin icba

Bebek sergisi haıırllğı 
llerDyor 

Afustoeun sekizinde Taksim Bah
çesinde Kızılay Cemiyeti taraf mdan 
bu sene de tertip edilecek Kermeste 
diğer birçok gösteriler ve eğlencele!' 
den başka bir de beynelmilel bir Be
bek, Kukla ve Manken sergisi açıla
caktır. Bu sergide muhtelif tip ve kı 
yafetleri temsil eden sanatkarane 
hazırlanmıf Bebekler tefhir edilece
ği gibi aynca her tilrlU salon be -
bekleri ve karikatürize edilmit tip
ler de bebekler de bulunacaktır. Oğ
rendlfimize g(Sre bu sergiye boyu 
eeklen aantimetroyu geçmeyen ve 
her tllrlU malsemeden yapılmJf Be
bek ve mankenlerle her isteyen işti-

Mersin, (Tan) - Aslan köyll clva- tim Fiiref ADii. ailesinin, ölUmUn ka!'1n•mda bile, ne- rile ailesinden aynlınca, bir sene '1V· rmda Katran lruywıu mevkiinde çok 
feci bir cinayet itlenmi9tir . 

Avcdar &§iretinden Ali dede oğlu n 1 d' 
Mehmet ismindeki bir adam, Dinar -.P. e IV0 

kadar dindan.?e. hislerle ~lltehauis vel feragat ettiği zamanda olduğu 
olduğunu c:ok ıyı, anlatabilır. gibi tekrar "ordusundan ve milletin

Aleksandr Feodorovna, ölilmiln- den uzaklqtı. 
den dört ay evvel yani 1918 senesi " 

köyünden Ali Efe oğlu Hasan, Dur -
muş oğlu Ali ve Takanlı köyünden 
Mercan Ali adındaki üç kişi tarafın
dan ka.fuına, göğsüne tqlarla vurul
mak suretile öldürülmüftür. Katiller, 
iki gün sonra yakalanmı§lardır. 

rak edebilecek, Bebek ve Manken -
ler aruında yapılacak müsabakada 
kazananlara para ikramiyesi dağıtı
lacaktır. Müsabakada jUri vazifesini, 
tanınmış sanatklrlardan mütetekkil 
bir heyet ifa edecektir. Serıfye itti· 
rak etmek isteyenler, Kızılay Cemi
yeti EminönU kuumdan mal<unat 
alabileceklerdir. 

Otobüslerde kat'iyyen 
Sigara içilmiyecek 

• paakalyasınm arifesinde şu satırları BUtUn bu söylediğimiz, acaba ,ha· 
yazmıştı: kikate tevafük ediyor mu? 

"Biz, lsaya, haçını taşımasında yar- Ekaterinburgtaki lpatyefin evt-
dım etmeliyiz; ve unutmamalıyız ki, nin izbelerine, ölüm bodrumla.nna gö-

Otobüslerde de tramvay arabala- bütün hayatmuzca taşıyacağımız türen yolun hakiki azimet noktaaı ne-
rmda olduğu gibi sigara içilmemesi haç, onun yükünün hafif bir gölge - rededir? 
lazımdır. Halbuki otobüslerde buna sinden başka bir şey değildir.,, Ruayanın son tmpa.ratoru, ne se
riayet edilmediği görülmüştür. Bele- Olüme doğru yürüyen Çar ailesi- beple ... Saltanatınw yirmi üçüncü yı
diye fubelere yaptığı bir tamimde nin bu portresi .. Hele gecenin karan- lmda, saray erkanı ve hatta kendi a
otobüslerde sigara içilmeaini fiddetle lığında, Çekanm kurşunlarını hiçe ilesi efradından bazıları tarafından 
menetmiştir. ıayan ve bodrumun içinde hasta oğ- terkedildi de.. koskoca imparatorlu-

• Belediyenin şehir içindeki buz lunu kucağında tqıyan babayı gö- ğunun ortasında. ıssız bir adaya dilıı
tevzi ve nakil ifini yine bir müteah- zümUzUn önUne getirdiğimiz za.man milt bir adam gibi, tek başına kaldı'! 
bide vermeği kararla,tırdığmı yaz- çok milthiıtir. Ve ne için, Rusyanm en elim gilnle-
mıştık. Bugün, daimi encümende bu Son Rus çan ile kanımı, tariht rol- rini yaşadığı 1917 senesi martında 
işin milzayedeai yapılacaktır. teri baktmından, nekadar şiddetle iftiraya uğrayan hükümdarı müdafaa 

Bakırköv mekteDlerinin aezintisi 
• Belediye Karaalaç mt1M1e11&tm1 tahtie edenek edelim, lkibetlerinin, etmek için, hiç kimse ortaya atılma

tamlr ettirmefe karar vermfttir. Bu- be9er' vtcdanmı çok derinden sarsa- dı? Nasıl oldu da.. Çar ile ailesi, da-
nun için bir mtlnakua &Çllllftlr. ca.k derecede, feci oldutunu lnklr e- ha ihtilllin ilk saatlerinden itibaren, 
Tramvay arallafarıaı• demeJb. en bUyUk dllflllanlan glbt görünen 

1 

pencereleri • muvakkat hUkdmetin himaye.ini ka· 
Havalar iyileştiği cihetle belediye Haaa ordUIUD& melllUp genç bir bulde fayda buldu? Son imparator, 

1 
tramvay arabalannm gittikleri isti- sabit: Pol Bulijin, 1918 senesi yazın- "milletten ve ordudan ayn kaldığı,. 
kamette sağ tara! pencerelerinin a· da Ural havalisine gitmişti. Maksa- na mı kurban gitti? Yoksa, millet ve 

1 çılmasma müsaade vermiştir. dı, ne tarihi vesika toplamaktı; ne ordu ile arasındaki son bağlan, ken-
ı de, çar ailesinin kaybolan izini mey- diıi mi körU körüne kesti de, lpatye-
! Bir genç boğuldu dana çıkarmak için adli tahkikata fin evinin bodrumlarına ölUmUnU ara-
; DUn Kumkapı sahillerinde bir genç giripnekti. O, yalnız, vazifesini gö- mıya koftu? 
boğulmuetur. Abarayda kalaycılık ren bir mutlakiyetçi kanaatile hare- BUtUn bunlara cevap vermeğe ça-
yapan Mustafa adında blrii8, öğleden ket ediyordu. hf&C&lıa-
ıonra Kumkapıya ıelmlt ve yUzmek O, Sokolof gibi, katle ait mtııbet • 
için arkada,l&rile beraber denize gir- bir delil aramıya defll ... hlll lmpa- "KörU körUne., kelimesini kasten 
miştir. M\llta.!a, yüzmeyi u bildiği rator tanıdıfı !kinci Nikolayı kurtar- kullanıyorum; çilnlril İkinci Nikola, 
halde IUla.rm tealrile u.hllden epey u- mak çare.ini bulmıya kopıqtu. bilttln hayatım "kendisi ile milletten 
zakl&flllll, birdenbire korkarak çır- Onun yeglne maksadı, tmklm ol- milrekkep bir vahdet,, vUcude getir-

' kir mi etmek istiyol'8Wl ! · 
~ erıkaç defa söyledim, seni dtın
~~~ allka uyandırıcı adamı bu
~ Sen havalardan gelen bir 
-~Çil',,,.;-BUtUn bu muameleme kar 

""il ytlztınle bana alık alık 
~1 devam ediyor ve anlamı
~ hıCibl görUnUyorsun. Benden 
~ ~, ~ kadın görmedin mi? Çir
. ~ \'artt;anm' fakat bunun ne 

~~ btltün tavn CieğiştL 

DUn Floryaya lfden Bakırköy Rum kız okulu talıbelırinden blr ırup pmmaya, feryat etmele batJamlfbr. nuyan bir eey yapmak ... İmparator a- mek &m1IU tçlnde 'eçfrdi. HattA "!!-
Bakırköy ilk okullan himaye cemi- leyin saat 8,30 da prk demiryollan- Gencin çıfbklan uzaktan lfWlmlş, Uesinf 1rurtannakb. Bulijtnin proi~i tanatmm son ırllnlertnde anasına v 1-

yeti, fakir ve JdmMais çocuklar için nm tah8ia ettiği bU8U81 vagonlara bin bunun Uzt• !ne kıyıda gezmekte bulu- hatıl vaktinde ye•il'miş olsaydı bile, de imparatoriçe Mart Feodorovnaya, 
dUn bUyUk bir gezinti tertip etmıo. mif, paramz olarak Floryaya gidil • nan deniz lilleai talebelerinden Cevat, tahakkuk edemezdi, çUnkU, o sıralar- şu sözleri söyliyecek kadar kanaatin 
aynca kazadaJrl birinci, ikinci, tıçtln- mittir. Birçok talebe veli ve aileleri- hemen soyunarak yardıma kopıUf - da, Rueyada, böyle bir ite giri.,eblle- de samimiyet göetermitti :"Milletimin 
cü ilk okullarla Rum kız, Rum erkek nin katddığı bu gezintide çocuklar sa tur. Baygın bir halde IUyun üzerinde cek mutlakiyet taraftan bir teekillt bana kartı beslediği cO§kun muhab
Dadyan Ermeni ve Yeniköy mektep- bahtan alqama kadar temiz hava al- bulunan Multa!a, Cevadm gayretlle yoktu. Böyle bir te,kili.t vllcude gel- betin ıırn, beni ııksık ve 18kmdan 
terini de çafmnııtır. Gezintiye bine mak ve ilk yaz eğlencelerini yapmak sahile çıkarılmış ise de yapılan mua - mesine de memleket şeraiti müsait görememeısinde ve bUtUn saadetini 
yakın talebe ve elliden fazla muallim lmklnmı bulmuşlar, neşeli bir gün ge yenede zavallı gencin boğulduğu anla- değildi. Yüz elli milyonluk imparator- benden beklemesindedir.,, 
iltirak etmiftir. BtltUn talebe. Abalı çlrmiflerdir. şılmıştır. luk içinde, Bulijin gibi fedakarlık e- (Arkası var) 
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) .. ,.ilistin hadiseleri SAGLIK ~~ 
~öGOTLERI 

.;.)on vak' aları üç millet yani Araplar, 
lngilizler, Yahudiler nasıl görüyorlar? 

Günahı varsa onun 

boynuna! 
Okuyucularımdan birinden acı oır 

mektup aldım. Bana çıkışıyor: 

Filistinde patlıyan kanlı hadiseler araplar tarafından olsun, Yahudiler tarafın
dan olsun bir çok kanlar dökülmesine sebep oldu. Sükunet henüz iade edilme
di. Araplar, Yahudile~in Filistinde bir milli yuva kurmalarını kat'iyyen istemi
yorlar ve 1919 senesınde Balfour'un nutku ile Yahudilere verilen bu hakkı red
dediyorlar. ~ug~n bu sütunlarda bu mesele hakkında alôkadarların yani Arap· 
ların, Yahudılerm ve lngilizlerin ne düJündüklerini bu üç milletin naJİri efkôrı 
olan üç gazeteden naklen alıyoruz : 

- Şimdiye kadar, diyor, türlü tür
lü şeylerden bahsettiniz de inkıbaz -
dan kurtulmak istiyenler için bir ' 
sağlık öğüdü yazmayı aklınıza getir- · 
mediniz... ı 

Okuyucumun bana çıkışmakta hak
lı olduğunu teslim ederim. Zaten in- ı 
kıbazın en ziyade can sıkacak neti -
cesi insanın huyunu değiştirmesidir. 
En nazik insanlar bile inkıbaza tutu
lunca huysuz olurlar. Onun için oku
yucumun çıkışması haksız bile olsay 
dı, bir hekimi darıltamazdı. 

Araplar 
diyor ki: 

Mesele bizim için 
hayat memat jşidir 

lngilizler 
diyor ki: 

idaremizi tebrik ve 
takdir etmeliyiz 

Yahudiler 
diyor ki: 

Arap milliyetçiliği 

tahrikçilerin eseridir 

Şu kadar ki, kendisi gibi şikayet
çiler için yazmak aklıma gelmedi de
mesi haklı değildir. Her gün başka 
başka konular düşürünken bu konu 
da şimdiye kadar aklıma gelmedi de- 1 
ğil; fakat, doğrusunu isterseniz, ce- I 
saret edememiştim. Okuyucumun ih
tarı, sağlık bahislerinde ayıp ola -
maz, diyenlerin doğru düşündüklerini 
bir kere daha ispat ediyor. 

Şimdiye kadar burada peklikten 

Yafada çıkan millici Ah. Difeh ga.- Kudfüıte çıkan "Palest tne Post,, Tel-A\i \. .. de çıkan Siyonbt Haarez söz açmadığımm bir sebebi de, pek-
setesinden: ~azetesinden: gazete inden .· l'kt ·k· t d · h "V Filistin meselesi hakkında Avam 

1 
en şı aye e enlerın epsine fay-

a tan tehlikededir,, Vaziyet tamamen sarihtir. Arapla- dalı olabilecek ve hiç birine zarar ver 
Bu sözl r herhangi müstakil ve is- Kamarasında yapılan r:ıüzakerelerde ra il l't'k 

tiklalini müdrik bir memlekette bü- Dominyonlar müsteşarı Thomas de- . ~er ~n po 1 1 a terbiyesi meyvele- miyecek öğüt vermenin imkansız ol-
. t• k' nnı verıyor. Bu politika halkın her . . . 

tün milli kuvvetlerin bir araya gel· mış ı ı: tabakasına nu··r t . t• E k.d masdır. Kımısı pek çok et, pek az seb-
" M r ti · · "d · . uz e mış ır. s ı en-ınesi için kafidir. Filistinde de böyle. . :-- .esu ı~e ~n~ı mu nk ve Fı- beri komşumuz Arapların ica ettiö-i ze yer de pekliğe tutulur. Kimisinin 

Bu sözler, şu mft.nayı ifade eder; lı~tınd~~ı ~a~ı~eti bıl~n her Yahudi- zaman haydutluk yapa~ p!itika~ı barsaklarında maddi engeller vardır, 
vatanımızı kurtaracak ve :ehlikeyi u- ~~:d~~ı;~n. ~çın ~ lüzumlu. ins.anı.n kimseler olduğunu biliyorduk. Onlar memeler gibi. Bazıları fazla otu
zakl1 a.ştıGraırtca1k _yolu bulmaga haztrla- Arthur V~~~~;peuks~~ Kgu_omısetarıkdS~r bu caniyane propaganda ile halk küt- rurlar da onun için pekliğe tutulur-
na ım. agına bıçak dayanmış o- u nu ır lelerinin kan dök ı · b 1 1 
lan bir adam ne yapar? Biz bu \.azi- ettiğini, Avam Kamarasına hatırlat- hadiselerden mes~~.~~ne s~ ep ? a; ar, diyenler vardır. Fakat bu sebep 
yetteyiz. Meı!lele bizim için hayat me- mak isterim. Sir Vanchope'un fevka- şimdi görüyo uk. ukr er. de ş~ 1 

sadece oturup ta zihinlerini işlet-
t 

. . 
1 
• d . tl . . t kd' . ruz ı, arşım1z a ıca- . 1 . . d _. . k 

ma; meselesıdır. ~ e mezıye erını a ır etmıyen ve hında haydutluk ed lifk' 1 mıyen er ıçın egıldır. Ço oturup ve 
Yahudi efendiler, Filistin esaret b~~k~ç. ay ~vvel salahiyetinin tevsi e- var. en po 

1 
acı ar zihinlerini de çok işletenler gerçek-

altma alınacak bir memleket değil- dyılıhşındı. sevktınçle k~~~amı~an bir te~ Milli bir gaye namına, Yahudi ka- ten pekliğe tutulurlar ... Kimisinin de 

d
. 

8
. . a u ı yo ur. Hukumetın, onun fı- d"kt"kt k •Y • • • • ır. ıyonıst efendiler, Filistin bir kirlerini nazarı itibara alması 1922 nı o u en sonra Yahudi parası ça- aracıgerı ıyı çalışmaz, yetışecek de-

mezarhk değildir. de yapılan vatlerfn devam ed~ceğini lıyorlar. recede safra çıkarmaz. Bazıları fazla 
Filistin halkı birçok kereler ayak- kat'iyyen bildirmesi lazımdır. Milli propaganda neticesi olarak baharlı yemeklere rağbet ederler. 

lana.rak erkek ve insan olduklannı Bu sözlerden sonra da M. Churchill Şeyh Kasımın tedhişçi hareketlerile Sözün kısası peklikten şikayet e-
. 1 h kk d l n~ son günlerdeki haydutluk vak'alan d rd göstermişlerdir. Bu halkın oesa ... eti aynı mese e a m a şun arı ca.ve d d _ _ . . enle en her biri bir sebepten buna 

. . . .. .. -· . etmişti: arasın a ogrudan dogruya hır mti- . . . . A 
ve fıkırlen olmuş degıldır. Filistin nasebet olm"dıgm-1 •• k . . . tutulmuştur. Onun ıçın peklık ılacı 

Fil' t' d ki hall" h" A • ... ~ porme ıçın ın-
bir köle pazarı değildi. En 'büyük ız- . ;. f ıs~ın c ma ı ukumetın sanın ya kör, yahut ta ancak bir hain da adamına göre değişir. Bundan baş 
t.ırşp içinde bile, Allah onunla bera- ın ışa 1 a~drr~. Burada tam .~akam- olması lazımgelir. ka bazıları icin neklik adeta bir deva 
berdir ve sessiz ıztırabı içinde, bu lar veremıyece~, ~aka:, Fılı~tinde Ne yazık ki, milli tahrikçiler ve şef- yerine geçer. Onlar da pekliği geçir
halk, yanıbaşmda, ebedi düşmanı bir ~rapl~rın teş~ et~ıklerı beledı:el~r lerin eline bir silah verildi. Şeyh Ka- meğe kalkışmak yanlış olur. Işte bu 
başka halkın aleyhine çalıştığım, onu ile tacırlerden bırçogunun mahallı hu- snnm tedhişçileri Lor~ .. aya gidebilir- sebeplerden dolayi peklik de her şika
doğduğu topraklardan kovmak iste- klimete kadro vermek hususunda A.- ler ve Ingiliz hükumeti ile, "millet,. yetcinin şahsına göre, ancak bir he
diğini görüyor. ciz kaldıklarını biliyorum. Onların namına müzakerelere girişebilirler. kim tarafından incelendikten sonra 

Hükumetin nazarı dikkatini sefale- terbiyesi, tarihini biraz daha uzata- Fakat bu müzakereler nihayet, bu tedavi olunur. 
maz mıyız? Daha ziyade sabır göste- · ' f Be · b rada h men her şı'kaAyetç·ı 

tin ve yoksulluğun 8.kıbetleri ve ne- .
1 

• .. . . ısti adeli vatanperverliğin hakiki çeh- nım u • e n emez mı? Şuphesız vanlmak ıste- r · · ·· t · k ·d· .. · · l b'l ce-·n· s··yl ı'yebı·lece 
ticeleri üzerine çektik. Vakıa Filistin . . .. esını gos ermıyece mı ır ! ye ıyı ge e ı e gı ı o -

nen gaye lizerınde munaka.,a edecek Halk kütleleri arasında uzun müd- ğim, tek bir usul vardır, pckliğin jim 
susmasını bilir ama, artık susacak 
değildir. 

Filistin uyanabilir ve uyanacaktır. 
Mazi buna bir delildir. 

Ve bunu hükumet pekala biliyor. 
Hüsnü niyet sahibi kimselere hi

t aben diyoruz ki; bizi her şeyden 
mahrum eden politikaya devam et -
meyiniz. Nazarlarınızı milletin ira
desinden 'başka tarafa çevirmeyiniz. 
Bir "Balfour,, beyanatı vardır, Ya
hudilere bir milli yurt vadedilmiştir,, 
demeyiniz. 

lngiltere bu meşkuk vaziyetin de
:vamını hakikaten istiyor mu? 

Bu suale cevabın menfi olacağını 

değiliz. Adım adım, Filistinde bir tcş- dettir yapılan propaganda neye ya- nastikle tedavisi usulü vardır. Isveç 
ril meclis ihdasına doğru ilerleyim. nyor? usulünde jimnastik yaparak, oynak 
Tecrübe henüz azdır ve ancak bir se- Milli bir harp için iptidai hisleri he- yerlerinden her birini ,fakat en ziya
ne oluyor. Halbuki malfun şartlar i- yecana getirenlerin hakiki düşünce- de karın adalelerini oynatmanın pek
çinde ya.şıyan Araplar gibi bir ırk leri nedir, malfun mudur? lik üzerine iyi tesiri olduğunu her va 
için daha uzun bir tecrübe müddeti Bu son günlerde, etrafımızdaki ha- kit överler. Bazıları sabahları yatak-
ister. va elektrik doludur. Dakikadan daki-

Filistinde gU 
1 

b' kil kaya bir cereyan kesilmesinden kor- tan kalkmazdan önce, ellerile dayan-
. . ze ır eser yapma - kuluyor. madan, birçok defa oturup yatmak 

zereyız. Bır sene evvel buraya yaptı- . . . ·-· ğım seyahatte bu memleketin idare- ~akat bız'... elımızden geldıgı kadar suretile jimnastik yaparak rahat e-
sindeki intizamdan hayret duydum: ~~ğukkanlılıgnnızı muhafaza edece- derler. 
Şüphesiz, Suriye gibi komşu memle- gız. lsveç jimnastiği yapmak, yahut sa
ketlerde de, intizam ve asayiş vardır. Vazifemiz başında kalacak ve bir bahleyin yatakta oturup yapmak ha
Fakat henüz orada muazzam askeri an olsun yaratıcı eserimizi bırakmı- reketlerile uğraşmak epeyce can sıka 
kuvvetler vardır. Ben, daima, Filis- yacağız. 

ıanıyoruz. 

Artık sabnmız 

mızla daha fazla 
saade edemeyiz. 

I 
cak bir iştir. Bunları yapmak istemez 

tindeki idaremizin bu memleketlere brani radyo merkezinin açılışında 
tükendi, haklan- kıyasen nazarı itibara alınması taraf- büyük şairimiz Şalom Aşın söylediği seniz, bir de Paristeki büyük opern-
eğlenilmesine mü- tanyım, çünkü biz, herkesin elinde şu sözleri hatırlayalrm: nın dansözlerinden birinin tesadüf e-

Ingiltere, şerefini mu haf aza et! 
Yoksa hesabımızı kendi başımızla 
halletmeğe hazırız. 

. ---

olan ezici silahlı kuvvetler sayesinde "Filistine, büyük bir imar işini ik- seri olarak keşfettiği bir peklik ili-
değil, fakat nisbeten mahdut kuvvet- mal için geldik. Ve işimizi sulh, ada- cı vardır. 
lere istinat eden münevver bir idare let ve namuskar bir çalışma içinde Elie adında olan bu güzel dansöz 
ile Filistini idare etmek istiyoruz. ikmal edeceğiz!,, peklikten çok şikayet edermiş. Hekim 

'• 

ler kendisine türlü türlü linet ilaç
ları verirler. Hiç birisi kir etmez. 
Bir gün tiyatronun müdürü bu dansö 
ze - Onun pekliğinden haberi olma
dan - bir Şark dansı rolünli verir.Bu 
dansta göbek havası da varmış. Kız
cağız kendisine verilen bu mühim ro
lü yaparken utanmamak için göbek 
atmayı iyice talim eder. Böylece hem 
rolünün tam öğrenir, hem de o vakte 
kadar hiç bir ilaçla geçiremediği 
peklikten kurtulur. Kendisini huysuz 
eden, benzini kara sarı yapan o sı
kıntıdan kurtulunca da daha şirin ve 
daha güzel olur. 

Dansözü ilaçlarla tedavi ettiği hal 
de muvaffak ola.mıyan hekim bu keş
fi Paristeki Tıp akademisinde anla
tır.Fakat - Tahmin edeceğiniz gibi
göbek çalkalamanın adını değiştire
rek " Inatçı pekliğe karşı karın jim
nastiğinin tesiri " diye anlatır ... Ri
vayete göre çok oturup zihinlerini 
çok işletmekten pekliğe tutulmuş 
meşhur akademi azası hekimler de 
bu usulü gizlice tatbik ederek çok 
fayda bulurlar. Siz de, sayın okuyu
cum, isterseniz o meşhur hekimler 

Bu gUnlerde Araplarla Yahudiler arasında çıkan çok kanlı bir tak ım h adiselere sahne olan T elaviv den 
bir manzara: Telaviv de ki açık havada Yahudi üni versite sinin amfiteatr ı 

gibi yapınız. 
Lokman HEKiM 
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Afyon, yeni baştan ve 
süratle imar ediliyor 

Bütün şehirde hummalı bir f aaliyef 

var, her tarafta yeni inşaat görülüyor 

A fyon'da Zafer Abidesi 

Gece istasyona giren trenden iner in 
mez, pırıl pırıl yanan geniş bir cadde 
sizi şehrin eşiğindeki birkaç otelden 
birine sürükler. Sabah, pencerenizden 
Afyonu görmek isterseniz, eski bir 
tarihin yükselen yalçın kayalığı ön
ıorin~~ uoni tıırihin ,düspmstQI ka.hrP.
den 'bır kuvvet heykelim bulursunuz. 

Size anlatırlar: 
- Kayalık ve heykellik arasında

ki çirkinliklerin istimlaki tamamlan
dı. Yakında bu biribirlerine bel ver
miş minimini kalabalıktan kurtulup. 
yerine modem yapılarla Müskirat 
dairesi, Fen müdüriyeti, postane. 
mektep kurulacak ve o zaman bu a
zametli abide kendini daha iyi gös
terebilecektir. O zaman yerdeki ge
niş boşluğu örten taş parçalarından 
yapılan tarhlarda da zilmrüt gibi ye
şillenmiş bir park bulacaksınız. 

Abidenin karşısında belediye dai
resi. Atatürkün Ismet lnönü ile 
beraber Türk zaferini hazırladığı o
da ... ve kenarda sola duran bir kö
şeyi gösterirler: 

- Bütün Türkiye ateş içinde yanı
yorken, işte tam şu köşede Atatür
kün portatif karyolası duruyor ve 
kendi arkadaşlarile ileriyi hazırlıyor 
du. 

Yolun tam kösesinde hükrtmet dai
resi ... Onun hem~n kenarında sardun
ya saksılarına gömülmüş. temiz bir 
kahve: Şehir gazinosu. Istasyona 
doğru sapar sapmaz bir tarafınız li
se. diğer tarafınız adliye, ordu evi, 
halkevi STt'alanıyor. O gece Mimar Si
nanm senei dev:iyesi yapılıyor. Salo
nun içinde büyük üstadın ahfadından 
genç 'bir mimar haykrrıyor: 

- Seriler ile gördüğünüz camiler. 
Kervansaraylar. ft.bideler hep şu da
hinin dimağından doğmuştur. 

Köşede Türk bayrağının çer~evele
dlği bir kara kalem rf>smin pencere
sinden kavuklu bir pir, kendi önünde 
yapılan bu tezahüratı seyrediyor ... 

Merasimden sonra hrlkevinin gen<: 
müdürü yanındaki büyük bir salonu 
gösteriyor: 

- Burası yeni salonumuz, fakat yi. 
ne kifayet etmiyecek, Afyonda halk 
toplantılarımıza çok rağbet gösteri
yor. 

Bir A vnıpa tiyatrosunu andıran 
rengarenk ışıklı sahnede birkaç de -
kor yaslanmış auruyor, onun önün'de
ki salonda cilası daha yeni vurulmuş 
birçok koltuklar biribiri üzerinde ya
tıyor. 

Şehrin basamağından çarşıya doğ
ru uzanan kargacık, burgacık dük
kanlar birer birer yıkılıyor, tki tara
fa güzel mağazalar,üzerlerine de ge
nifi caddeler açılıyor ve bu yol hali in
şada bulunan hale kadar dayanıp gi
diyor. 

Şehrin her köşesinde imar f aaliye
ti götillüyor. Bu hız, devam ederse 
Afvon,pek yakın senelerde eski köh-

neliğinden tamamen temizlenmiş bu .. 
lunacak. 

lki senedenberi imar faaliyetini e· 
line alarak faaliyete geçen 'belediye• 
nin, yeni ve güzel yaptırdığı işlerden 
biri de asri mezarlıktır. Araba ile ge--
nic:. ruı,.ı,,. hir l'ailrlMon fcna..+e ""1.• 
na çıkarken, uzaktan Erer.köy ve Su· 
adiye taraflarında tesadüf edilen çarrı 
lığa gömülmüş bir şato gözünUze 
Çl\rPIYOr: 

- Asri mezarlığımızın bekçi k~
kü. lçinde istirahat salonları da var
dır, diyorlar. 
Arabamız bir kıvrım yaparak bU• 

yük kapıdan mezarlığa girdi. Ortada 
şehit olan iki tayyarecinin hatırası i· 
çin yapılmış bir abide, üzerinde beyaf' 
bir kartal yapışmış etrafı gözetliyor· 
Abidenin dört bir tarafında geniş 
tarhlar, bunlarm içerlerinde aile me
zarları sıralanıyor. 

Faaliyeti sonlarına gelmiş bu a.crrf 
mezarlığın geniş gövdesi üzerinde da· 
ha el'an ameleler çalışıyor ve yeni y~ 
ni kısımlar ilave ediyorlar ... Meydan· 
lığın nihayetinde büyük bir limonlul< 
içinde sekiz on bahçıvan mezarfsta.rıl 
park yapmak için fideler hazırlıyol"' 
lar. Şehrin biraz uzaklarında Türld• 
yenin her tarafına külliyetli miktar0 da ağaç gönderen fidelikler yemyeŞ 
bir ormancık halinde size kendilerini 
takdim ediyorlar. Afyonu dört bir Ul' 
raftan avucuna alan çıplak dağlı.ır1 
gösterenler: ., 

- Bilmem görebiliyor musunuı:· 
nerde daha kuvvet bulmamış bu ağa~ 
lar ilerde silik manzarayı örtecek ,re 
tamamen yetişecek, badem ormanı f• 
le şehri içerisine alacak demektir. t 

Istasyonun caddesi üzerinde yerı 
ve muntazam bir kaç ev. ilerisi iç~ 
birer nümune şeklinde dağınık oıarıı 
yapılmış, yanlarına temel atacak yf/ 
ni arkadaşlarını bekliyorlar. 
Kaphcalarmı pek methediyorla~ 

Izmir yolu üzerinde Gecik, Ists.nb • 
treninin geçtiği yerde karlı göle ~
denler dertlerine deva buluyorlar. ~ 
ne bu civarda çıkan Karahisar ~ 
den suyu da yalnız Afyona de.ı;i~ 
Türkiyenin dört bir tarafına se' 
yatını yapıyor. trO 

Şehrin arkasındaki dört yüz rnlf11' 
yükseklikteki kale, Şarki Roınn l<' 
naratorluğunun bir tarih sayfası şe" 
linde ve tepesinde deliklerini nÇ:;:tl 
üç sarnıcı ile şeklini bile bozrtlP ~o· 
duruyor. Biraz daha gerilerde ( • 
catepe). bu eski sayfanın hemen ~tı 
mbaşında yepyeni ve şanlı bir ttı 
yaratıyor. gc: 

Afyonu, geldiğim gibi yine bi: lİ" 
ce yansı terkediyorum. Otelitnın bu· 
nüne dikilen abide, etrafı sara.rı ttııtı 
tUn bir karanlık içinde, dört tarıı pı· 
üzerinde toplanan parlak şualar tl~il"'' 
nl pınl yanıyor ve her taraftan ~.\1· 
manı kahreden bir aslanın tu?~ rot" 
cudü, bütün azametilE' görUlebil1lı 

Salt CEf .. ıı;., 
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Dört klüo arasında samimiyet maçı 
-

Güneş · Galatasaray muh +eliti, Fener· 
Beşiktaş muhtelitini 3 ·O mağlup etti 

Dört büyük kulübUmüz arasında
ki anlaşmanın fili bir tezahürü ola
l'ak dün Taksim stadında beş altı bin 
leyirci önünde Fener - Beşiktaş, Ga
latasaray - Güneş muhtelitleri karşı 
laştılar. Çok vakittenberi muhtelit 
takını oyunlarına hasret kaldığımız 
için dünkü maç büyük bir alaka u
~andırmıştı. Saat 16,45 de takımlar 
li'enerbahçe ve Galatasaray forma
larile sahaya çıktılar. Beşiktaş - Fe
tı.er muhteliti: Nuri, Şaban, Cevat, 
~aşar, Hakkı, Esat gibi kuvvetli o
l1unculanndan mahrum olarak: Meh 
tnet Ali - Hüsnü, Fazıl - Fuat, Meh
tnet Reşat, Faruk - Fikret, Şeref, Ali 
ltrza, Naci, Niyazi şeklinde nisbeten 
tayıf bir kadro ile dizildi. Galatasa
ray - Güneş ise mevcut elemanlar
dan en kuvvetli bir takım vücude ge 
tirnıişlerdi.: Avni - Faruk, Reşat • 
İbrahim, Rıza, Kadri - Rebii, Haşim, 
Gündüz, Salahaddin, Necdet. Hakem 
'.Ahmet Adem. Oyun karşılıklı hücum 
larla ve çok seri bir şekilde başladı. 
Sala.baddinle Necdet, ve Haşimle Re 
bii güzel anlaşarak tehlikeli hücum
larla sarılacivert takımı hrrpalıyor • 
lar. Fikretle Şerefin zikzak paslarla 
Beyrek, fakat çok korkulu hücumla
tı da sarı kırmızı müdafaayı müş
kül vaziyetlere düşürüyor. nk şütü 
Salahaddin çekti. Avut. Buna Fikret 
\>asıtasile sarı lacivertliler cevap ver 
diler. Top A vninin kucağında kaldı. 
OyUn yavaş yavaş Beşiktaş - Fener 
tnuhteliti nısıf sahasına yerleşiyor. 
Sarı kırmızılılar daha müessir. Nec
det önündeki sol hafrn kuvvetsiz olu 
~Undan mükemmel istüade ediyor 
\'e hemen her topla kaleye kadar so
kulabiliyor. Fakat biraz şahsi oyna
t"tak sevdasında olduğundan bir iki 
tn.ilhim fırsat kaçırdı.Fakat Rebii ay 
1!.i hataya düşmüyor.17 nci dakikada 
kalenin dibine kadar sokularak ora· 
dan topu Gündüze naklediverdi. Pla
l!e bir şüt: Gol. Galatasaray-Güneş: 
l, Beşiktaş-Fener: O. 

Bu sayıdan sonra açılan san lacl
\tertliler üst üste şiddetli hücumlar 
l1apıyorlar. Fakat Ali Rıza ve Naci 
hiç muvaffak olamıyorlar. Fikretle 
~iYazinin bütün emekleri boşa gidi
~or. 27 inci dakikada Fikretle Şe
tef az görülür bir şekilfie anlaşarak 
topu güzel bir sürüşle kaleye kadar 
getirdiler. Kalenin dibinden çekilen 
Ş\itler bir türlü gol olmadı. Müdafi
lerin ayaklarına. ~arparak korner. 
Qekilen korner neticesiz kaldı. 
it 31 inci dakikada favul yapan sarı 
Irnıızı müdafaaya serbest vuruş ce 

tası verildi. Fikretin çektiği çok kuv 
\'etli şüt üst direğe çarparak yine 
'"uta çıktı. 

Bugün san lacivert takım biraz da 
}alihsiz. Filvaki Haşimle Gündüz de 
~.i ınuhakkak gol kaçırdılar. Haşi~ 

dort metreden topu havaya diktı. 
CündUz de ıska geçti. Birinci haftay 
?tı~n nihayetine kadar vaziyet değiş
~.ıYor ve ilk parti 1 - O Galatasaray
lı Uneş karışığınm üstünlüğü ile ni • 
ayet buluyor. 

ikinci devre 
rı l{aıeciler değişmiş. Bir tarafta Hils 
li~' ~ir taraftan Necdet oyniyorlar. 
d aş~in yerinde de Melih var. Orta -
'1~ ilerliyen san kırmızı takım Fa
• lll bir hatası yüzünden iyi bir fir • 
~tıa. karşılaşıyor. Ve Necdet yakın 
c· esafeden sıkı bir şilt çekiyor. Kale 
b1 N'ecdet büyük bir soğuk kanlılıkla 
l:Cakla.rı arasına doğru gelen topu 

tuyar. Fakat hayret: Top ağlarda. 
~ Gaıatasaray • Gün~: 2 Beşiktaş • 

ener: o 
ıu a~ beklenmtyen sayı sarı lacivert
erı Ümitsizliğe düşürdü. Oyun üze-

~,i 
; 

ii5f= ıa 

lstanbulspor Eyübü 5-1, Hilal Topk apıyı 3-1 
vendiler, lstanbul atletizm seçmeleri yapddı 

Fener - Beşiktaş muht elit inden Fazılın enteresan bi r kurtarışı 

Fenerbahçe - Beşiktaş muhteliti ka· 
fecisinin güzel bir kurtarıı;ı 

rinde kuvvetli bir sarı kmnı:zı haki
miyeti var. Mütemadiyen hücum ya
pıyorlar. Fakat Hüsnü ve Mehmet 
Reşat canla başla çalışarak bütün hü 
cumlan kesiyorlar .. 

Rebii ile yer değiştiren Melih dev
renin ortalarına doğru Ibrahimden 
derinleme bir pas aldı, hemen kaleye 
indi. Hüsnüyü ve kaleci Necdeti de 
atlatarak kaleye hafif bir şilt çekti. 
Direğe çarpan topa Salahaddin kuv
vetli bir vuruş yaptı: GUneş - Galata
saray: 3, Fener - Beşiktaş: O 

Sayı farkı açılınca san lacivertli -
ler mağlubiyete düşmemek için bil -
tün gayretlerini topladılar ve oyun 
sarı kırmızı takımm nısıf sahasına 
intikal etti. 

Fakat üç gollük farkı kapatmak 
imkansız. Canını dişe takarak oyni -
yan sarı kırmızı müdafaa bütün hü
cumları muvaffakıyetle durduruyor. 
Son dakikalarda olsun san lacivert
lilerin hakimiyeti altında geçiyor. Bir 
~eref sayısı olsun çıkarmak için Fik
retle Niyazi adeta çırpınıyorlar. Bü
tün şutlar direklerin, yanından, üs -
tünden avuta kaçıyor, ve maç 3-0 Ga 
latasaray - Güneş karışığmm galibiye 
ti ile nihayetleniyor. 

Nasıl oynadılar? 
Galatasaray - Güneş karışığı raki

binden daha kuvvetli idi ve güzel de 
oyniyarak farklı bir galibiyet kazan
dı. lçlerinde hemen fena oyniyan yok 
re Rebii, Haşim, Melih, Necdet çok 

re Rabii, Haşim, Melih, Necdet çok 
güzel oynadılar. 

Fener - Beşiktaş karışığı rakibi ka 
dar muvaffak olamadı. Zira yukarda 
da söylediğimiz gibi en kuvvetli ele
manlarından birkaçını oynatamadı. 
Içlerinde Fikret her zamanki yüksek 
oyunile çok temayüz etti. Hüsnü, Meh 
met Reşat, Niyazi de çok çalıştılar. 

Beylerbeyi- Anadoluhisar 
oyununda müessif bir 
hôdise 

Dün Beşiktaş stadında lik maçla
rına devam edilirken müessü bir ha
dise olmuştur: Sabahleyin saat 10 da 
ilk karşılaşma olarak yapılan Anado 
luhisar - Beylerbeyi müsabakası bir 
kısım halkın müdahalesi üzerine ya
rıda kalmıştır. İkinci küme ikinciliği 
ni tebarüz ettireceği için galibiyet 
azmiyle oynanan müsabaka baştan 
aşağıya kadar asabi bir hava içinde 
devam etmiştir Oyunun bitmesine 
17 dakika kala ve Anadoluhisar 2-0 
galip vaziyette iken seyircilerden bi 
risinin oyunculara karşı ağır lisan 
kullanması bu hadiseye sebebiyet 
vermiştir. Beylerbeyi oyuncuları bir 
kısım seyircilerin taarruzuna uğra
yarak hırpalanmışlardır. Anadoluhi
sar oyunculannın hadiseye karışma 
masma rağmen, Beylerbeyli oyuncu 
!arın uğradıkları tecavüz üzerine ha 
kem oyunu tatil etmiştir. 

Diğer müsabakalar 
!kinci oyun Sümer - Karagümrük 

arasında yapıldı. Karagümrüklüler 
5 • 1 galip geldiler. Üçüncü oyun Ka 
sımı}aŞa - Doğanspor arasında oynan 
dı. Oyunun bitmesine 20 dakika ka
lıncaya kadar 2 - O galip vaziyette 
bulunan Doğansporlular 20 dakika 
içinde üstüste yedikleri 3 golle saha 
dan 3 - 2 mağlUp çıktılar. 

Günün dördüncü ma~ı İstanbul -
spor - Eyi;.t, arasında yapıldı. Oyunu 
5 - 1 lstanbulspor kazandı. 

Günün beşinci oyı•nu olarak yapıl 
ması icap eden Süleymaniye - Vefa 
müsabakası geç kalınacağını ileri sU 
ren hakem tarafından tehir edildi. 

Sabahleyin Fener stadında yapı

lan gençler şampiyonasında Galata
saray - Feneryılmazı 6 - O, Anadolu
hisar Altmorduyu 3 - O, mağlUp et
tiler. Fenerbahçe - Güneş küçükleri 
1 - l berabere kaldılar. 

Sadi Karsanın idaresinde oynanan 
Hilal - Topkapı .maçı 3 - ı Hilalin 
galibiyetile neticelendi. 

Hallcevi turnuvası 
Eminönü Halkevi tarafından gayri 

federe klüpler arasında tertip edilen 
turnuva maçlarına dün Karagümrük 
stadmda devam edilmiştir. 

1 Dk oyun Fatih idman - Aris takım. 
ı lan arasında hususi şekilde yapıldı. 
1 Neticede Fatih idman haklın bir oyun 
dan sonra 3-1 galip geldi. !kinci oyun 
Akmspor - Altın Hilfil takımları ara
sında yapıldı. Her iki devrede de çok 
hakim oynamasına rağmen bir türlü 
gd çıkaramıyan Akınspor penaltıdan 
yediği bir golle mağlup oldu.Uçüncü 

Jstan · secmelerine ııı:iren Deniz lisesi atletleri l oyun Sokoni • '.Aksaray takımları a-

lngiliz milli takımının mağlUbiyefi tesirleri 
... ,.:: 
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Futbolde M • W sisteminin iflas 
ettiğini 

Bugün birinci kümedki Ingiliz 
klüpleri tarafından tatbik edilen ve 
kendilerine pek uygun gelen M - W 
sistemi hakkında Ingiliz milli takımı
nın son mağlubiyetleri dolayxsiyle 
A vrupada gene şiddetli münakaşalar 
başladı. 

Sporcularımız pek iyi hatırlarlar; 
M - W sistemlerinin etraflı nazari -
yesini bize ilk getiren milli takımın 
bir zamanlar antrenörlüğünü yapan 
lngiliz Pagnamdı. Bizim futbol üs -
tatlarımız tarafından sözleri ve izah 
etmek istediği nazariyeleri sıfır de
recede kıymetsiz bulunduğundan 
tekrar memleketine göndermiştik. O 
antrenörden aldığımız malumatla bu
gün bile en ileri Avrupa mütehassıs-

1 larmı meşgul eden (W) nin ne ol -
1 duğunu biraz anlar gibi olmuştuk. 
1 Pagnam'ın nazariyecilik kıymeti -
ni tekrarlamak maksadiyle bu yazı
ya başlamadığımız için o futbol ho
casının ismini bir daha anmağa vesi
le olan asıl hadiseye geçiyoruz: 

Viyanada lngiliz milli takımı A -
vusturya milli takımına mağlup ol -
duğu zaman o maçı seyreden 60.000 
kişi arasında dünya üstündeki büyük 
futbol mütehassıslarının ekserisi 
vardı. Onların kısa hükümlerini bu
raya. almak W sistemi üzerine yapı
lan münakaşalar hakkında bizi ten
vir edecektir. 

Pozzo'nun sözleri 
Bu güzel maçı başından sonuna 

kadar seyrettim. Neticede bilhassa 
taraftar olmadığım W sisteminin 
çürük taraflarının bulunması itiba -
riyle memnunum. lngiliz birinci sı -
!'.lıf klüplerince tatbik edilen o malum 
sistem oyuncuların yüksek kabilyet
lerine imkan bırakmam.akta ve fut
bolü muayyen birkaç şekle indirerek 
pek katı bir hale getirmektedir. 

Holanda lutbolünün yega ne 
adamı M. Lotsy ne diyor? 

Zannederim ki, bu tecrübelerden 
sonra lngiltere milli takımını mevsi
min sonunda Avrupaya gönderınek 

hatasma Ingiliz idarecileri bir daha 
düşmezler. Oyuncular için de bu bir 
haksızlıktı. Dünyanın en usta ve iyi 
futbolcüleri olduklarını bildiğim ve 
gördüğüm lngiliz oyuncularının uzun 
İngiliz ligi mevsiminden henüz kur
tulmuş olmak itibariyle takatsizlik
leri yüzünden boşuna kendilerini zor
ladıklarını görmek futbolden anlıyan 
bir insanın kalbine dokunuyordu. 
Bence Viyanada ve Belçikada yeni -
len ne lngiliz sistemidir, ne de Ingiliz 
futbolcüleridir. Orada düzünelerce 
futbol muharebesini kendi sahala -
rında vermiş, yaralı, bitkin ve uygun 
lan gelmediğinden şöylece teşkil e-

rasında yapıldı. Tarafeyn çok zevkli 
bir oyundan sonra 3-3 beraberlikle 
neticelendi. Her iki maçı da Izzet 
Muhiddin Apak idare etti. 

Sipahi ocağındaki yarışlar 
Sipahi ocağında üç gündenberi de

vam eden Red yanşlarmm sonuncusu 
dün 25 kilometro üzerinden yapılmış
tır. Yarış neticesinde atların Conditi
onları bir heyet tarafından muayene 
edilmiş ve evvelki sıraya göre ikinci 
olan Süreyya Banas'm atının ayağı to 
palladığı için müsabaka harici adde
dilerek yerine üçüncü ikame edilmiş
tir, 

Geleceli sene Balkan 
kupası maçlarına gireceğiz 
Bükreşte toplanan Balkan kupası 

kongresine, Türkiye namına Bükreş 

konsolosumuz Pertev Şevki iştirak 
etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, kongre, mü 
sabakalara iştirak edebilmek için 
3000 dolarlık tazminat akçesi tediye
si mecburiyetinin kaldırılması yolun
daki arzumuzu müsait şekilde karşı
lamıştır. Bu vaziyet karşısında, gele
cek s'ene Balkan kupası maçlarına iş 
tirakimiz şüphesiz addedilmektedir. 

Olimpiyatlara hazırhk 
Olimpiyat icra komitesi izasm 

dan Tokat saylavı Süreyya, Berlin -
den avdet etmiştir. Süreyya, Berlin
de temaslarda bulunmuş, olimpiyada 
iştirak edecek sporcularımız için yer 
temin etmiştir. 

Atletizm seçmeleri 
İstanbul Atletizm bayramı seçme

leri dün sabah Kolej sahasında yapıl 
mıştır. Finale kalanlar şunlardır: 

100 metre Raik, Haluk. Fikret, Ve 

ileri sürenler var 

Avusturya futbol diktatörü Hugu Mayzel Avusturyanın 2 - 1 galibiyetife 
neticelenen lngiltere - Avusturya maçını kendi kalesinin arkasından 

böyle seyretmiştir. 

dilmiş on bir kişilik bir takımın göl- cağı vaziyetten ileri çıkardığı in· 
gesi yenilmiştir. giliz merkez muavinine Avusturya 

Fransız müneklciflerinden 
Lucien Goamblin 

lngiliz takımının iki mağltibiyeti
ni W sisteminin iflası ve Ingiliz fut
bolünün baş eğmesi şeklinde tefsir 
edenler var. Böyle düşünen insanla
rın Ingilteredeki futbol mevsiminin 
hararetli zamanında futbol seyretme
miş olduklarını kabul etmeliyiz. 

Böyle bir iddiada galip takımın 
galibiyetini hazırlamış olan Hugo 
Mayzel bile bulunmuyor. Ingiliz fe
derasyonu Viyanaya gönderdiği ta
kımdan daha kuvvetli ve daha uygun 
yirmi beş takım daha çıkarabilirdi. 
Mevsim bitince lngiliz futbolcüsü 
futbol için tükenmiş olduğundan en 
parlak seyahatlere bile aldırmıyor 
da Ingiliz idarecileri istedikleri ta -
kımı gönderemiyorlar. 

Viyanadaki takımı Belçikada g\ıya 
değiştirdiler. Ne şekilde biliyor mu
sunuz? Bastin'le Barker yerine biri 
amatör olan Joy ismindeki bir ço -
cukla, diğeri de Bttkas isminde ve 
kendi klübünde daima bek oynamış 
bir oyuncuyu koyarak ... 

Avusturya takımının W sisteminin 
zayıf taraflarından istifade edebil -
mesi, Ingiliz hUcum hattının ilk dev
rede ikinci sınıf bir lngiliz hattı 
gibi dahi oynıyamamasmdan ve mü
dafaasının bütün takat ve süratini 
memleketinde bırakmış olmasından
dı. 

Yoksa Ingiliz merkez muavininin 
bacakları ve nefesi kendi memleke
tindeki gibi olsaydı Avusturya mer
kez muhacimi nekadar mümkünse o 
kadar geri oynamak suretiyle dura • 

dat, Orhan. 
200 metre Münci, Raif, Vedat, Ga

lip. 
400 metre Naim, Mufahham, Fik

ret, Merkoris, Şükran. 
800 metre: Galip, Fethi, Lengton, 

Ekrem, Fikret, Zeki, Yekta, Alaed
din, Hicri, Agop, Sait. 

1500 metre: Recep, Teoharidis, 
Mehmet, Nuri, Abdullah, Mehmet, 
Lazari, Duşani, Soef, Briolos, Kara
malengos, İbrahim. 

100 manialı: Faik, Tevfik, Hayri, 
Hristokopulo. 

Gülle: Veysi, Etem, Tevfik, Niyazi 
Pinkas, Sakalaf. 

Disk: Veysi, Naili, Yavru, Corciya 
dis, Sabahaddin, Asmanidis. 

Cirit: Melih, Mahmut, Orhan, Fit
ret, Reşat, Apodiakos. 

Yüksek: Haydar, Yavru, Münir, 
Galip, Nobar, Asmanidis, 

Uzun: Avni, Tevfik, Sabahaddin, 
Rıza, Akel, Karnik, Kaf eeopulos, 

içleri için müdafaada gedik bıraktı:· 
racak şekilleri bulamazdı. 

Filhakika W sisteminin müdaiu. 
tatbikatını zorlamak üzere, Avustur· 
ya merkez muhaciminin geri kala· 
rak Ingiliz merkez muavinini ileri 
doğru çıkartması ve içlerin açıklar· 
dan mümkün olduğu kadar uzak bu
lunarak, lngiliz merkez muavininin 
ileri çıkmasından istifade ile iki mü· 
dafi arasında hasıl olan gewkten i· 
çeri dalmaları ve şüt mesafesine ra• 
hat girmeleri düşünülmüştü. Bu ha .. 
reketlerin bir jki kere muvaffakıyet• 
le tatbikını Avusturya muhacimleri· 
nin, evvelce hazırlanmış taktiği iyi 
becermeleri itibariyle, lehlerine şe
refle kaydedebiliriz. 

Fakat kendi mevsiminde dtinya 
futbolcüleri arasında görülmemiş 

bir f evkaladelikte oynıyan lngiliz 
merkez muavini BarlCerle müdafiler• 
den Mal ve Hapgood'dan müteşekkil 
mudafaa müsellesinin ayni hücum 
tarzı ile o oyuncular tükenmem.it i· 
ken imkan olamıyacağmı da düşün
memiz lazımdır. 

Bence her sistemin kendine göre 
bir zayıf tarafı vardır. Fakat her 
halde W sisteminin zaafını tatbi'.c 
sahasında ve bilhassa lngiliz oyun
cularının kıvamlı vakitlerinde dün • 
yaya ispat edecek futbolcüler Avus
turya hudutları dahilindekiler değil
dir. Bu sistemin mahzurlarını ve 
faydalarını gene Ingiliz adalarında 
mesela bir İskoç takımının, bir Gal 
takımının bir Ingiliz takımına karşı 
oynadığı zamanlar hakkiyle görmek 
mümkün oluyor .. 

Stavro. t 

Cirit: Fethi, Haydar, Hayati, Şe
rif, Münir, Vicaropulos, 

Uç adım: Tevfik, Rıza, Arü, Mtica 
hit, Ali, Yerardos, Kafacopulos. 

300 metre: Mehmet, İbrahim, Rıza. 
ve koşan diğer dokuz atlet finale 
kaldılar. 

Dünkü seçmelerde göze çarpan şa 
yanı memnuni1et iki hususiyet var
dı: Birincisi seçmelere iki yüz kada'r 
atletin girmiş olmasıdır. Bunları ku 
tüplere ayırsak şu rakamları bulu • 
ruz: 

Galatasaraydan 48, Fenerbahçe • 
den 18, Beşiktaştan 20, Güneşten 20, 
lstanbulspordan 2, Halkevinden 10, 
Bahriyeden 20, Kuleliden 25, Pera • 
dan 18, Kurtuluştan 5, Beyoğluspor 
dan 5. 

İkincisi de sahaya 20 atletle gelen 
bahriyelilerden hemen hepsinin fina 
le kalmış olmalarıdır. 

Final müsabakalarının tarihi daha 
henüz tesbit edilmemiştir. 

Sipahi Ocağının tertip ettiği yarıf ve iştirak edenlerden blr grup 
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) XONOMi 
Geçen 

Dünyadaki 
istihlakine 

sene zarfında 

kömür 
umumi 

istihsal ve 
bir bakış 

Tütün işçiliği 

Mütehassıs ameleler 
için kurslar açılacak 

BORSA · PiYASA 
23 MA1.~8 CUMARTESi 

Para Borsası 
Altı 

Sterlin 625,50 
ı .Dolar 1~3.-

•• t •• 

625,50 
1%6.--
166,-
84,-Dünya kömür sanayiinde umumi 

bir düzelme vardır. Unumi istihsal 
yekunu 1 .130 milyon tondur. Bunun 
188 milyonu linyit ııürüdUr. Bu 
mıktarda 1934 senesine rıa:raran % 
3 kadar bir nrtıç göze çarpmaktadır. 
Son buhranın en faz]" mUessir oldu 
ğu 1932 senesine nisbeten ise % 20 
bir artıf vardır. Maamafih, buhran 
baı;langıcı addedilen ı~- .. senesinin 
pek yUk ek olan istihsalinden henüz 
% 15 kadar aşağı bir seviyede bu
lunmaktadır. 

Hollanda, iktısadt mUfkUlata rağ
men 1935 te kömür istihsalini 11 
milyon 581,000 tona çıkaril\Iftır. Bu 
mukayeseye rağmen Hollanda 1933 
ve 193• senelerine nazaran istihsa • 
latta bir tenakus_ göstermiştir. 

Polonyaya gelince: BUyük Bri
tanya ile yapmı olduğu anla,ma do· 
layısiyle İskandinavya memleketle • 
rinde kömür fiatını arttırmıştır. Bu
na mukabil ihracatta hiesedilebllir 
bir azalma olmuştur. 

lktısat vek!letinin tütüncüler a -
rasında bir birlik yapacağından bah
sedilmişti. Birlik her şeyden evvel, 
tütUn tacirleri arumda mesleki te
Hnüdü temin edeceği gibi, tütlln ti· 
caretini de tanzim edecektir. 

20 Franııs fra.ncı ~3.-
20 Belçika fra.np ao,-
20 Drahtni 20..-. 
20 İlviı;n lr. 112,-
20 Çelr kuron 14.-
20 Ley 14,50 
20 Dinar 48.-
Liret vesikalı 190,-
Plorin 82.50 
Avusturya ıitiıı 22.-
Marlr 28,-

23.-
820.-
88.-
14,50 
52.-

196.-
84,-
24,-
32,-
24.-
24.-

1935 yılı esnalıında istihlllkin de 
bir sene evvelkine rınzaran re 4-5 
kadar tok miktarınıda nisbeten a
zaltmıştır. 

Fransa kömür vaziyetine gelince: 
1934 senesinde 48.860.000 olan istih-

Aldığımız malümata göre, iktuıat 
vekaleti tUtUn amelesi arasında da 
teşkilat yapmak için bir proje ha -
zırlamaktadır. Bundan maksat, tü
tün işçiliğini, tütüncülük işinin ihti· 
yaçlarına göre hazırlamaktır. 

Zlotl 21.-
Penco 22.-
Leva 22,50 
Yen 30.-
lıveç kuronu 29,-
Altm P61-
Ban.knot 241-

Ç e lı fer 

24,50 
34.--
33.-

P63.-
24S,-

Beynelmilel mübadeleye vazedilen 
kömür miktarı da takriben 113 mil
yon tondur. Kömür istihsalinde en 
fazla artış gösteren memleketler Bi
rleşik Amerika devletıerlle Sovyet 
Birliği. Bu iki memleket takriben 
18 milyon ton istihsal f adlalığı te • 
min etmiş, diğer memleketlerin istih 
sal fazlalığı mecmuu ise 12 milyon 
ton taş kömürü ile 10,5 milyon ton 
linyit kömürü olmuştur. 

Linyit kömUrü fazlalığının 10.1 
milyon tonunu Almanya temin et -
mittir. Maamafih, diğer memleket
lerin bazılannda da ufak miktarda 
rtışlar var. Bazılan da vaziyeti 

muhafaza etmektedir. Sıra ile mem· 
lekctleri gözden geçirelim: 

İngiltere kömtir dış ticaretinde u
mumi bir tenakus olmuştur. Buna 
mukabil dahili sanayiin artması yU
zünden iç piyasada bi genişleme var 
dır: bu yüzden dış ticaretten eksiği
ni iç ticaret kapamış ve !ngili.z kö • 
mür durumunu sağlamlaştırmıştır. 

Bilhassa sene sonlnnna doğru üc
retlere zam talebi yllzünden amele 
ve patron ihtilafıı hld bir devreye 
girmiştir. Amele sendikalarının iste
dikleri 2 şilin zam yerine hükumetin 
mUdahalesl 5 peni il l ilin aı:asın· 
daki ücret artırmasını tarafeyn ka
bul etti. Amele murahhasları, iti -
lafı, bugünkü buhranlı devirde mem 
leketi müşkül vaziyete sokmamak i
çin imza ettiklerini ileri sürmüşler
dir. Bu anlaşmada bilhassa nazarı 
dikkati celbeden kısım amele !ede • 
rasyonunun patronlara mUnakaşa 
hakkını tasdik ettirmiş olmasıdır. 
Patronlara gelince: Ameleye yapılan 
%am ile bir zarara uğramıyacakları 
muhakkaktır. Çünkü dahili satış fi
atlannın artışı yzünden bir senede 
7 milyon ingiliz liralık fazla bir ka· 
zanç temin ettikleri unutulmamalı -
dır. 

İngiltere kömUr istihsalatının en 
yükseği olan 1929 yılına göre 193:5 
senesi yüzde 86 nisbetinde bir istih
sal temin edilmiştir. Fakat bu artış 
dahili piyasa sayesinde olup hariç 
pazarlarını kaybetmiştir. 

KömUr sanayiinde iyi vaziyette o
lan memleketlerden biri de Belçika· 
dır. Bu memleket 1929 istihsalinin 
1935 te yüzde 98 ini temin etmiştir. 
Belçika kömür ticaretinde hariç pi
ya..ısalarda 1934 e nazaran 453.000 
tonluk bir artış kaydedilmiştir ki, 
'.Almanyadan sonra bu cephede ikin
ciliği temin etmektedir. 

No. 83 

Ademle Havva 
Bürban CAHiD 

Onunla evde de pek sık buluşmak 
istemiyorum. Madam Hanriyetin ge
vezeliği tutar. Hayal geldiği zaman 
bir münasebetsizlik eder. Halbuki bi 
zim Alisle dostluğumuz o kadar sa
mimi ki! 

Bugün bulvardaki lokantalardan 
birinde buluştuk. 

alat 1935 yılında 47 milyona düf -
milştür. Kömür istihsalatı da 680.00 
ton azalarak 19.794.000 tona dUşmUş 
tUr. Binaenaleyh, hiç ,uphesiz Av -
rupa memleketleri arasında kömür 
sanayiinde 1935 te en fazla buhranı 
hisseden memleket Franeadır. Bu 
vaziyet kömür amele i arumdnki 
i izliği de arttırmıştır. İthalata ko· 
nan kontenjan dı>layısiyle son ay • 
!arda dahili piyasada bir saUh gö • 
rülmüşse de, 1935 yılının istilisalatı 
son 12 senelik istih alfıtınm en dü -
şüğü olmaktan kurtanlmamıştır. Bu 
yüzden kömiir müstahsilleri himaye 
kar siyasetin genişletilmesi ic:in sık, 
sık hllkumetlerlne müracaatta de -
vam etmektedirler. 

Almanya kömür eamı.yiinde Avru
pa memleketleri içinde en mUsait bir 
inkişaf gösteren memlekettir. Bil • 
hufla eiya!'li hadiseler, İtalya Habe, 
harbi dolayıslyle İtalyanın fazla it
hal!tını • İngiltere aleyhne olmak u. 
zere - Almanya temin etmiştir. Yal
nız, şunu da hemen ilave edelim ki, 
1934 yılında Almanyanın kömtir sa
tış fiatı Franko hudut 9.84 M. iken 
1935 te bu fiat 9.42 ye düşmü~ür. 

1935 yılındaki kömtir istihsalA.tı -
nın artışına rağmen - ki bu artış 
1929 a nazaran ytizde 15 aşağıdır -
Alm~!1yada işsiz adedinde bu nispet
te bir !'lalah görülmemiştir. Bundan 
başka Alman Hnayi inki afı kömrü 
ile mütevazin değildir; Alman aana
yii hemen hemen 1929 yılı seviyesini 
bulmuştur. Kömür neden dolayı ay· 
nı seviyeyi bulamamıştır?.. Bunun 
başlıca s bebi sana)iin rasyonalle~ -
mesi yüzünden randımanlann art -
ması ve iş hayatında ve binnetlce 
mahrukatta umumt bir tuarruf te
mininden ileri gelmektedir. Bu mik
tar vasatı yüzde 30 olup bazı büylik 
sanayide ise yüzde 40 tır. 

Bunadan bafka kömür sanııviinin 
başlıca rakibi olan petrolUn kullan • 
ma sahasının daha fazla genişleme
si kömürün aleyhinedir. Sudan mu· 
harrik kuvvet istihsali tabii vaziyet
lerin müsaadesinde daima inki,af et
mektedir. Bu huıusta İtalyanın 1935 
yılındaki planlı çalışması nazarı dik
kati çeker mahiyettedir. 

Türkiye· Norveç ticareti 
Türkiye. Norveç arasındaki mu -

vakkat ticaret anlaşması 15 Hazira
na kadar uzatılmıştır. Öğrendiğimize 
göre, yakında iki memleket arasında 
daha geniş bir ticaret anıa,ması i · 
çin, müzakerelere batlanacaktır. 

Sonra yavaş yavaş yürüyerek pan 
ıiyona geldik. Ona istediği kitabı ve
recektim. 

O gelecek pazar iıdm gtinü için be
ni şimdiden davet ettiğini söylerken 
alona girdik. 

Ve salona girmemizle beraber Ha 
yalle gözgöze geldik. 

Köşede, pencerenin önünde. bir ki 
tabın yapraklarını çeviriy,.,rdu. 

Ona doğru koştum. 
- Hayal. Hoş geldin. 
Ayağa kalkmadı. 
Elini uzattı mı, uzatmadı mı bil • 

mem. Ben elini buldum. 
- Habersiz ha! Ne zaman geldin! 
Benimle beraber odaya girmit bu

lunan Alise bakıyor. 

Yemekte bol bol içtiğimiz şarapla 
neşelenmiştik. Sonra bir sinemaya 
gittik. Güzel Alis tam bir arkada'}. 
Meğer onu önce ne fena anlamışım. 
tık gece e'ine otomobille göturdU -
ğilm zaman yaptığım soğuk muame
leyi hatırladıkça kızarıyorum. 

- Hani sana bahsetmietim. Mat
mazel Alis. Kendisine bir kitap vere· 
ceğim de. Onu almağa geldi. 

Çok iyi kalpli bir kız. Kafası da 
işliyor. Yemekte romanlardan konu· 
şuyorduk. Yeni bir romandan bah • 
settim. HenUz okumadığını eöyledi. 

- Bendll var. Akşam uğrayalım. 

Hayalin keskin bakı§lan Alise pro 
jektör gibi dikilmişti. Genç km ba· 
şiyle selamladı. 

Bu biçmsiz vaziyetten kurtulmak 
için: 

btanbul, İzmir, Samsun gibi belli 
başh tilttin i•liyen mrntak11larda 150 
bin tütün işçisi bulunmaktadır. Bun 
lann arasında günde 150 - 120 ku· 
ruş alan ihtisas amelesi de vardır. 
Birkaç sene evvel ihtisas amelesinin 
aldığı yevmiye, 3 liraydı. İhtisas a
melesi, yaprak, ve harman işlerini 
yapmak ic;in ikiye aynlmakbdır. Til· 
tün işleme mevsiminde tUtiln depo
ları, iyi ameleyi tedarik etmek ic:;in, 
biribirlerine rekabete girişiyorlar. 
Bu yüzden bazı tUtiln depolarının if· 
leri yUz üstü kalır. 

Bundan başka, ihti~u amelesi ol
madığı halde tütUn depolarında ihti. 
us i•lerine giriı,enler vardır. Bun • 
dan da depo sahipleri zivan görmek
tedir. Her depoda en iyi amelenin 
tutulduğu bir sırada kötU ameleyi 
çıkarıp yerine iviyi bulmak da mtiş
kill bir meseledir. 

tktısat veklleti tUtünctilük lle -
mindeki bu gibi mUfküllerin önüne 
getmek ic:;ln tütün amelesinin işleri· 
ni tanzim etmeğe ihtiyaç görmü,tUr. 
öğrendiğimize göre projede. tütün 

ihtisaa amelesini imtihana t!bi tu • 
tulacak, ve kendisine ehliyet.name 
\'erilecektir. Ehliyetnamesi olmıyan 
tütün işçileri tütün depolarında ih· 
tisae l!Jlerinde çahşamıyacaktır. ica
bında mütehassıı amele yetiştirmek 
için, inhisarlar idaresi eksperleri ta
rafından ameleye mah:sus kurslar ;l· 
çılacaktır. Prope, tütün ioçiliğini bir 
iht.iaa.s işi haline getirmek için mu -
him maddeleri ihtiva etmektedir. 
Bundan başka. tiltiln ifçileri arasın· 
da bir birlik kurulacaktır. 

Borsada 

Esham ve tahvilat 
muamele istatistiği 
Kambiyo bonuı, borsada mua • 

mele görüp esham ve tahvillt hak· 
kmda Uç enelik bir istatistik yap
mıotır. Bu istatistiğe göre Unitürk 
tahvillerinin ıatışlan, 933 senesine 
nazaran gittikçe artmaktadır. 933 
senesinde borsada 5760 adet ünitürk 
muamele görmüftli, bu miktar 934 
senesinde 107B80 olmuş, 935 sene • 
sinde de 312,070 miktarına kadar 
çıkmtştır. 

UnitUrk Uzerine adet itibariyle sa
tışlar çoğaldığı halde fiatı da art • 
maktadır. 933 senesinde UnitUrk va
sati kıymeti 27 liraydı. 934 senesinde 
28 lira 77 kuruş, 935 senesinde 29 

ğını ne bilirdim. Yirmi dört saat ev
vel aldığım mektupta daha bir za • 
man Niste kalacağını yazıyordu. De 
mek beni gafil avlamak için 
mektubunu postaya verirken ken· 
di de trene atlamı,. 

Buraya ne .zaman 1:elmiş. Beni ne 
zamandır bekliyor. Bu eferki ten -
düf pek kolay müdafaa edilecek gibi 
değil. 

Kendimi toplamağa çalışarak ro -
manı buldum. Salona indiğim zaman 
iki kadın biribirinden uzak konuş • 
madan oturuyorlardı. Kitabı Alise u
zattım: 

- lşte bahıettiğiniz roman! 
Genç kız vaziyeti anlamıştı. Sürat

le kalktı. Kitabı aldı. Te,ekkUr etti. 
Sonra b&fiyle Hayali de selAmlıya
rak odadan çıktı. 

Hayalle yalnız kalmca yanma o -
turdum: 

- Ne zaman geldin Hayal? 
-Bu aabah. 
- Nic::in haber vermedin! 
- Rahatsız etmek istemedim 21e -

Vereyim! dedim. - Şu romanı gidip getireyim? 
Dedim. Odadan ~ıktım. 

ni. 
Sinemadan çıktığımız zaman da -

ha erkendi. 
- Bir de bira faslı yapalım! de

dim. 
Ayak üzeri birçok bira ictilC. 

YUzüm alev almış gibi yanıyor. 
Bugün Ust Uste içtiğimiz earaplar, 
biralar beni serseme <;evirdi. Haya
lin hl:Svle habersizce karsıma cıkaca-

- Ben dört gündür sokağa çık • 
mıyordum. Madam Hanriyet söyle • 
mlştir belki. BugUn bir iki arkadaş 
geldiler. Adeta zorla. çıkardılar. Ye· 
mP.kten eonra da bırakmadılar. f{ani 

Pariı üzerine 
tnciliz liı:erine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
L~va 
Florin 
Çekoılovak 
Avusturya 
Marlr 
hveç kuronu 
hpınya peıeta 
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Y aı üzüm ihracatına 

hazırllk 
Yaı üz:ilm ihracatı için hazırlık

lara reva.m edilmektedir. Almanyada 
yaf meyve ticaretiyle uğraşan bir 
firketin Türkiyeden yaf üzüm alar.a
ğından evvelce bahsetmiştik, Al • 
manyadan başka Y•• Uzümlerimize 
Çekoslovakya ve Polonyadan da ta • 
lepler baflamıştır. 

Bir Tllrk mUe seseal Avrupaya 
taze Uzüm sevkedecek soğuk hava 
depolu vagonlar 11marlamıJtır. 
Diğer taraftan Şark demiryolla • 

n yaş meyve ve sebze nakliyatı için 
yeni tarif eler hazırlamaktadır. 

liraya kadar yükselmiştir. 
UnitUrk fiatlannın yilkselişindeki 

sebep, Türkiye borçlarına karşı, Pa
rle ma U mahafilinin gösterdiği iti
mattan ileri gelmektedir. Türkiye 
tahvilleri, Paris bonıasında en ~ağ

lam kA.ğrt olarak tel!kki edilmekte • 
dir. 

şu lokantada revezelik eden Alek -
nandr'la bu kız da vardı. Romanlar 
Uzerine münaka,a ediyorduk. Alis 
bahsettiğim bir romanı okumadığını 
söyledi. Ona bu kitabı vaadettim. 
Buraya kadar onu almağa geldi. 

Ben söylerken gözlerini yere in • 
dirmlş dinliyor, elindeki kitabın yap· 
raklarını karıştırıyordu. 

Sustum. 
:Müdafaamı becerebildigim kadar 

yapmıştım. Şimdi vereceği hUkmtı 
bekliyordum. Hakikatte kendimi ka· 
bahatli görmüyordum. Çünkü Alisle 
bugünü beraber geçirdiğim halde o
nunla dostuluğumuz arkadaşlıktan 
ileri gitmemişti. Masum olduğıımu 
açık yürekle iddia edebilirdim. 

Hayal biraz daha yaprakları çe-
virdikten sonra: 

- Dört gündür niçin evdeydin. 
Dedi. 
Annemin haberini Ni!e yazmamış 

tım. Ev sahibi madam biliyordu. O· 
nun meydanda görUnmeyfşine naza
ran her halde Hayal de onu henüz 
görmemifti. 

Birkaç kelimeyle Hayale her şeyi 
anlattım. Çok müteessir ol<lu. Gözle· 
ri yavardı, haber vermeyiı;ıiıne canı 
ııkrldı. 

Biz konuşurken Madam Hanrivet 
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Fena bir hareket 
Osmanbeyden Leyla imzasile: şüncelerinizin bazıları doğru, bazılıı.· 
"f.3 Y ll§tndayım. Uvcy babam var rı değil. Müthio kıskançsınız. BU 

ve üvey babamm iki kızı var. Bir ta- dünyada en kötil bir hastalıktır. Kiın 
nesi evlendi. Kocası bana il<im aşk bilir nekadar ıztırap çekiyorsunUZ· 
etti. Ben de onu ıJevmeğc başladım. Acaba bu huydan vazgeçemez misi· 
Yapttğım §Cyin iyi olmadığını bili- niz? Sevdiğiniz adam • mademki bU 
yorum ama elimila değil. Müthif Be- derece seviyorsunuz • her halde dil• 
viyoru m. rüet ve şayanı itimat bir adam. Oyle 

Pek mü~kül bir vaziyette bulun- ise ne diye ona itimadınız yok! Ne 
ğunuzu iti~at etmeliyiz. Bu sevi§me- diye kıskanı~ors~uz. Eğer itimadı· 
den bir hayır beklemek doğru değil . nız .~oksa, bo~!e ~ır adamı nasıl se
Başka bir kadının ve bilhassa üvey v~bılıyo~unu~ .. ~~:az mantı~la ve sa 
kardeginizin kocasını sevmek dürüst kın kafa ıle du§ununilz. Belkı bundan 
bir hareket değil. Fakat sizden daha v!1zgeçersiniz. Eğer bu has~Iık ayııl 
kabahatli olan, eniştenizdir, madem· şıddetle devam ederse, belkı evlen• 
ki en evvel 0 ilanı a§k etti. Yapaca- ~emekte haklısınız. ~ısk~n~lık: y,a· 
ğınız şey: onların muhitinden uzak· nı bu derecesi - sevışen ıkı kışi~ e, 
!aşmak, o adamı görmemek. zaten zama_n geçtikçe biribirindcn soğutur; 
baldızına ilanı a§k eden bir erkekte Ha~tii. nefr~te kadar gider. Hayatı 
zerre kadar karakter ve haysiyet yok zehır eder, ınsamn r~hatı kaçar. ı.~u· 
demektir. Böyle bir adamı nasıl sev- h~k~ak tedavi olmaga bakınız. çun• 
meğe devam edebilirsiniz? ku sıze pek yazık olacak. 

* • 
Sevdiğim gen~ fena lmlı Bu da bir JÜphe hastası 
Nişantaşından Fahamet imzasile: Taksimde Faruk imzasile: 
"15 Ylı§ındayım. !fektebe gidiyo- "80 Ya§ındayım. Halim, vaktim 

mm. Oldukça güzelim. fO .Ya§tnda oldukça iyi. Evlenmek i.5tiyorum. FO 
bir genci aeviyorıum . Bu genç te l1e- kat korkuyorum. Acaba evleneceğim 
tıi seviyor gibi göriiniiyor. Beraber kadın beni aldatırsa,, ben ne yap~ 
geziyoruz, Bfoemaya fil<iıı gidiyoruz. rım. Gülii11ç olmııktan müthiş kork-u
Fakat son zamanlarda bu genç hak- yorum. Onun içindir ki, hô.Ui evleııo
kında çok fena §eyler işittim. Şaşır- mcdim, t•e galiba 'Qu gidi§le hiç eıı· 
dım. Tahkik ettim. Söylenen şeyler lenemiyeooğim. Ne yapayım, siz ne 
doğru imi§ fimdi ben ne yapayım1,, dersi1ıiz1,, 

Evvel! yagınız çok kilçük. Sizin Her izdivaç bir piyagodur. Bir kil" 
yll.§ınızda bir kız, derslerile, kitapla· dınla. evlenmelisiniz, sonu ne çıka" 
rile me§gul olmalıdır. Sevmek, sevil- cağı hiç belli değildir. Fakat a.z ço1' 
mek gibi oeyleri başkalarına bırakı- kadın erkeğin elindedir. Zeki ve has• 
nız. Bir genç kız için sizin yaşınız sas bir kadını, erkek iyi idare ede~ 
en tehlikeli yaştır. Bu yaeta insanın 
başına en bUyUk fel!ketler gelebilir. se, o kadın iyi olur. Fakat erkek idil" 
Tecrübeslzsfni.z, onun için, hoşunuza reden acizse, karısını ihmal ediyor53t 
giden ve karşınıza çıkan ilk genci o zaman kadın kocasında bulamadığı 
sc. •• yorum, sanıyorsunuz. şefkati, ve muhabbeti başkasında a• 

Hislerinize kapılmayın. Bahusul!lki ramağ başlar. Emin olunuz ki,kadınl 
bu genç çok kötü olduğunu öğrendi- iyi veya kötü yapan, erkektir. OnuJJ 

için, zeki, hassas, anlayışlı, bir kıı 
niz. De,rstc.rlnizle meşgul olunuz. Ça- bulursanız evleniniz. O kızı anlaını· 
buk unutunsunurı. Bu yaşınızı, bu y çalışınız. onu 1dtıre edin. 0nun1s 
mesut çocukluğunuzu çok arayacak· meşgul olunuz. Onu arkadaş edinft· 
sınız. Onun için kendinizi iyi koru- Göreceksiniz ki mesut olacaksınıs. 
yunuz. lstikbalinizi clddt bir surette ~ 

hazırlayınız. 

• 
Bir lcıslcançlılc hastası 

Ankaradan Nermin imzaııile: 
"2B y041ndayım. Bir stmedenberi 

benden sekiz y04 biiyük bir genci 
seviyorum ue seviliyorum. Sevgim. 
gittikçe artıyor ve lJu hal beni kor
kıltuyor. Genç benimle muhaklrok ev
l~11mek istiyor. Ben delice t1evdiğim 
halde, daha doğru.!111. bu dereco ...,ct.ı· 
diğim içindir ki tereddüt ediyorttm. 
Bu. tuhaf bir §ey. Fakat böyle: du
nm Bize izah ctmeğe çalı~ayım. Ben 
müth~ kı.skanaım, ama bildiğiniz gi
bi değil, bu bir hastalık derecesinde. 
Hiç. sebepsiz k"1skamrım. Oturup ha· 
yalımde, türlü türlü ihtimaller dü
şii.niir ve içimi böylece yerim. Ben bu 
Bevdiğim genç ile evlenirsem, hem be 
nim hayatımı, hem de onun hayatı 
zehir olacak. Onun için lwrar ver
dim. Evlemniyecoğim. Ve seve acve, 
ayrılacağım. Siz ne dersi1liz1 Haklı 
mıyım1,, 

Garip karakterde bir kızemıı. dü-

de geldi. Halimiz onu da müteessir 
etmişti. Hayali sevip okşadıktan 
sonra benim için: 

- Günlerce sokağa çıkmadı. Ye
mek yemedi. Kimseyle konuşmadı. 

Diye şahitlik etti. 
Hayal biraz evvelki durgunluğu • 

nu bırakmıştı. Fırtına geçiyordu. 
Annemin haberi onu müteessir et • 
mişti. 

Şimdi dikkatli dikkatli yüzüme 
bakıyor. 

- Gözlerin bile bozulmuş! diyor. 
Madam Hanriyetin bulunuşu yU -

kUmU hafifletiyordu. Ağırbaşlılığımı 
pek iyi bilen ev sahibem bana Ha • 
yalden fazla acıyordu. 

- Çok ıstırap çektim Hayal, de
dim. Fakat seni de muztarlp et • 
mekten çekindim. Acılanmla baş ba. 
şa kalmak istedim. Bu, gurbet ilin
de biraz gUç oldu ama elbet blr gUn 
gelip beni teselli edeceğini dU§Une -
rek ... 

Ellerini tutuyorum. Ka~mıyor. 
Okşuyorum bu kUçUk elleri: 

- Babanı nasıl bıraktın Hayal. 
Art.ık iyi değil mi ? 

- Eskisi gibi. Kriz gelip geçmiş. 
Artık tabii konu§Uyoruz. 
Yemekten sonra Madnm Hanriye-

tin rahmetli kocasına dair verdiği 

Bir mütereddit &ııli 
Sıraservilerden P. S. imzasiyle: 
"Otuz altı yaşındayım. Fakat ar• 

kadaglarım beni kırk ya§ında zamı6" 
derler ve bunda ısrar ederler. Şimdf
ye kadar birçok kadınlarla tanı§tı,,ı. 
Şunu da aöyliyeyim ki, fcvkaıôd6 
kıskancrnı ve herkesten. her §eyde" 
şüphcleııfrim. Bıı §ilphelerimde 1ıa1d• 
olduğumu hadi.seler de gösterdi, ı~ 
iki senedir evlenmek hususunda bil
yük teredaütler geçiriyorum. Burs ' 
dan iki ay kadar evvel bir genç ktt' 
la tanı§tım. Onunla ni§anlanmak "" 
yetindeyirn. Fakat bir türlü lnt ar • 
zumu ona bildiremiyorum. lstiyorıtf7S 
ki, ona, Qı, mukaddes arzumu. en ııl• 
vi bir §ekilde bildireyim. MescM, o• 
nun ismini yazdırarak ve sonıaıts 
kendi ismimi if.ave ederek bir kart 
vizit baBtırayım. Ve kendisine vef ' 
sem ne dersitıiz1.,, 

Sakın böyle yapmayınız, gUlUnC ~ 
lursunuz. Düşününüz ki bu kadın eı: 
zi reddedebilir. Nişan talebini kendJ 
şahsiyetinize güvenerek yapınız. 

konferansı dinledikten sonra odaıa' 
rımıza girdik. 

* - Ben resim derslerini bittrdirı1' 
Artık Kamran, Brüksell bırak•>'°' 
rum. 

-.... f 
- Buraya geleceğim. Senin dalı 

bir yılın var. Bir apartımana geçse1' 
rahat ederiz. 1 

Hayalin bu karan vermcsinde1' 
sebebi derhal anladım. Resim dersi~ 
rinin bittiği bir masaldan ibare ııe 
Zaten bu akademi serbesttir. Tsle ti 
istediği kadar ve istediği hocsJl' 
derslerini takip eder. ~ 

Ne olursa olsun, Hayalin buı1l~ 
gelmesi pek iyi! ıı 

- Ta bit ya vnım, dedim. Geçtııtl 
gUn bulvarda güzel bir apartI11\ı· 
görmUştUm. Içimden neler geçti bel' 
sen. Eğer tutulmamı§Sa... tster* 
bakalım bir kere! 10e 

- O veyahut b~ka§t. Her lı'riı
rahat edeceğimiz bir yer bulabUJ ~· 
Ben isterim ki yakında garaj dJtire' 
sun. Çi.lnkU otomobili buraya ge 
ceğim. fıe 

- Mükemmel olur. Bunu btJ1 ):9ı 
zamandanberl dUgUnüyorum. f'IJ ı'' 
!Jenin resim hevesine mini oınıs~9tl 
temedim. (Arkası 
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17,- İnkillp dersi. Univeraiteden nakil. 

s 
1 

k 

Mahmut Esad Bozkurt tarafından, 18,
tnfopik musiki (plak). ı9,- Haberler. 
9,15 Muhtelif plaklar. 19,30 Türk Hava 

Kurumu namına konferans: Tayyareci Nu· 
ri Kızılkanad tarafından. 20.- Halk muıi· 

isi: Sivaatlı Veysel vt İbrahim tarafından. 
2 
b 

yorgunum, uyuyacağım. Eğer sen 
yakalanırsan, ben yalnız başıma ge
ri dönemiyeceğim için ben de yaka
lanırım. iyisi mi, ne olacaksa bera
ber olsun. 

Adnana göre Belkısın güzel vücudunda 
ter yoktu 

0,30 Stüdyo orkestralarL 21,30 Son ha
erler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansı· 
ın gazeteltre mahsus havadis servisi veri
ecelttir. 

n 
1 

Ankara: 

-Balkan harbi başladığı sıralarda, 
diye söze başladı, ben taburumla 
beraber Kırcaali civarında bir köyde 
idim. O zamanlar tabur yaveri idim. 
Bulgarların ilerlemesi üzerine, bir 
gece, apansızın çekilmek emri aldık. 
Emir geç gelmişti, Bulgar kuvvetle
ri bizi sarmışlardı bile. Bereket ver
sin, bir pomağın evinde oturuyordum 
ve taburu bu pomak kurtardı. Aliço 
isminde olan bu pomak, bize kıla -
vuzluk ederek bütün taburu Bulgar 
hatlarından geçirdi. Kurtulduk. Yal
nız o kadar acele çekilmiştik ki, ta
burun kasası, köyde karargahta kal
mıştı. Binbaşı hesap memurunu ça
ğırarak sordu: 

Aliçonun evi köyün ilk evlerinden 
idi. Sessizce, birer gölge gibi ilerle
dik, evin bahçesine gelene kadar 
kimse bizi görmedi. Bahçenin çitini 
aştık, içeri girdik. Fakat tam o es
nada bir kadın sesi: 

-Kim o? 
Diye haykırdı. Bu, Aliçonun karısı 

idi. Zavallı kadın, iki gecedir, koca
sından bir haber alamadığı için, me
rak içinde uyuyamamıştı, bizim, ha
fif te olsa, gürültümüzü duyunca 
korkmuştu. 

tükürük, kan, 1 
12,30: Pllk yayımı ve ajanı haberleri; 

9,30: Çocuklara öğütler ; 19,50: Hafif plik 
ayımr; 20,10: Karpiç ıehir lokantasından 
akil; 20,30: Ajanı haberleri; 20,40: Kar

y 

Avrupadaki terzilere 
hzdığı sipariş mektuplarını ecne
bi postahanelerine mutlaka elinle 
bırakacaksın... Yoksa kıyametin 
koptuğu gündilr ... Yalı yerinden oy
llar! 

Adnan, Belkisin yalıyı yıkacak ka
dar çılgın olacağına inanmıyordu. 
Salibin daha birçok şeyler söyliye -
Cek bir çehresi vardı. Vazgeçti. ö -
llUndeki rakıyı içtikten sonra ekmek 
le dudaklannı kuruttu. 

- Şimdi gelelim senin jurnal me
lelesine, dedi, bir defa p~ayı bir 
tarafa bırak; onun bundan hiç ma
lflnıatı yok. 

Adnan - -Emin misiniz? 
Salih - Eminim de lif mı? Onun 

ltıalü.matı olsa benim de olur! 
Adnan Salibi şaka ediyor sandı, 

tUlecekti; ;halbuki vekilharç gülmU
)'ordu. 

Salih - -Sen eeklsl gibi dersine 
kalk gel! O ne? Kahve mi içiyorsun 
nhu? 

Adnan, Salibin keyfini kaçırmak 
'8temedi, kendine de bir rakı ısmar
ladı. 

Salih - Sen bu jurnal murnal 
bteselesinl yalıda kimseye açma! Şa
l'et paşa sana bir şey sorarsa o za:an anlatırsın. Bitir şu kadehi ya-
u ... Ha.dl beraber ... 
Adnan - Husreve bir şey açmı

l'a.Ynn mı? 
Salih - Ona açsan da olur, açma

'an da. O zaten başkasının lakırdı
'ıtıı dinlemez. 

Adnan - Çok sevişiyoruz da ... 
&.:llh - Kimlnle çok sevişiY.onıu-

ıtııı? 
Adnan - Husrev Beyle. 
Sa.ıih gülmekten katılara.kr 
- O herkesle sevişir, kim-

~le sevişmez. Onu geç ... Ha, ne 
~Yorum. Evet... Ne diyordum? 

a... Eğer paşa sana so-
t-~rea Reji Komiseri Nuri Beyden 
biç bahsetme. Seni doğrudan doğru
h. ~ap lzzet Paşa hapisten çıkar
:-ı• olsun. Yani sen Nuri Beyi, Mu-
1:,..,. Beyi tanımış olma. Sadece Arap 
l!ıı ;tın adamı ol Anlıyorsun değil 

Diyor, ,ehaaet parmağını şakağı
~ koyup bir gözUnü kapıyordu. 

Salih beşinci kadehi içti; olmuştu. 
-A d a m sen de ... dedi ; pa

~, duyana duyar. Ne yapalım? Al
"ll bir kapı'" kaparsa bin kapı;v.ı a-kr,. J.· • 

~ SaıUi, mermer yalıdaki hocalığı 
dnan f çin ekmek parası meselesi 

'anıyordu. Adnan acı ac ıgüldU ve: 
~ - Evet öyle ya... Tabii... Fakat 
il lkia Hanımdan da çok memnu-
llbı; çe>k kabiliyetli .. , 

'ttıı Saıih - Canım bu görUlmUş şey 
\ be? Evli kadın ders alır mı ya-

U? Gösterif hep. Paşa hali bu ya
~da bir kazaskerden mesnevi der
~or. Kendisi de kazaskere 
~ ca okutuyor. Damatlarını, ev
tôtı dikten sonra A vrupada tahsile 

deriyor. Ev değil, tmıarahne! 
~ -'dnan, keneli tarih hocalığını teh

ede gördü tellş etti. 
Salih - Bltir fU rakıyı yahu!.. 

ba~çtUer. Salih Adnana dik dik 
ıı:tı ı 

~;' Salih ne söylerse bilerek söy
•ir~ Allah paşasının da belasını ver-
~ Belkisinln de ... 
di~ t&sterişe bakma! Kabiliyetli de
~U Belkis yok mu? O, ne evlere 
~e k kandır bilmezsin sen! Iki se
httı:ı e\'\leı Paristeki terzisine mektu -
~ 1>?8taYa vermeyi unuttum diye 
lıu~ ınu tUkrük içinde bırakmıştı. 
~ll YilzUnden, yU.zü huyundan çir
~~-tl vur ölüsü suratlı kan! 

"'llltı K' ., 
Salih - ım. 

'tın -Kim olacak, senin Belkis 
.\ efendin! 

~~~rı. Belkisin nasıl çirkin olabi
~i ., .. } anlamıyor, Salihe "bu adam 
dıt .._ ?,, diyen gözlerle bakıyor-

gllflı . 
\ti. - M:al\ım ya, zaten soyların

.\a \1ur var. 
~lnan taşırdı. 
~ ı.1ta - Bilmiyor gibi yapma. Bü-
4...::-nbuı biliyor. 
;vıan - Neyi biliyorum Salih 

oey? Ne söylüyorsunuz? Anlamıyo
rum. 

Salih - Sahi mi bilmiyorsun ? 
Belkisin büyük babası rumdur. Sul
tan Mahmut devrinde rum patriği i
le beraber asılan Skanavi varmış, 
B e 1 k i s i n dedesi bu Skana
kinin yalısında bahçıvan çırağı imiş. 
Zaten Belkisin damarında gavur ka
nı olduğu nekadar bellidir, değil mi? 

Durdu, Adnanın tasdik etmesini 
bekliyordu. 

Salih - Dinlemiyorsun, tünel ge
çiyorsun galiba! 

Adnan - (Çok düşünceli; Hayır, 
çok dikkatle dinliyorum. Bir şey so
racaktım da ... Bu rum ... Evet, ney
se ... Sonra sorarım, Unuttum. 

Salih - Ne soracağını ben biliyo
rum. Büyilk babası rum da, paşa ne
den mUslilman? Onu soracaktın de
ğil mi? 

Adnan - Evet, iyi buldunuz. 
Salih - Bahçıvan çırağı sonra 

müslüman olmuş da ondan .. Neyse, 
bu hikaye uzundur. Zaten ben bu ya
lıda oturuculardan değilim. Bununla 
onuncu sene oluyor; artık illallah .. 
Tak dedi canıma .. Allah seni de kur
tarsın .. Dur! 

Altın s~atinf çıkardı, baktı: 
- Felaket! Fransız posta.hanesi 

kaçta kapar acaba? 
Adnan omuzlarını kaldırarak bil -

mediğini anlattı 
Salih - Kapandı da mektupları 

veremezsek bittiğim gündür. 
Son raktY} ayakta i~ti; selam ye -

rine Adnanın arkasına yumrukla 
vurdu: 

- Dlişilnme; kalk, gel yalıya. Ge
ne iyi insanlar sayılırlar: Paşanın 
da, Belkis hanımın da iyi tarafları 
vardır ... 

:Adnanm arkasına inen bu yuvar
lak selam, tarih hocasmm mermer 
yalıda artık kendisine karşı tavır al
maması için ihtardı. Demin Galata
da kendisini yalıdan uzak bulunca, 
paşanın, kızının aleyhinde söyliyen 
Salih, valıya gene vekilharç olarak 
döneceği anda oradakileri iyi insan
lar olarak görmeye başlamıştı. 

Adnan şaşırdı: Belkisin kar~rrn -
da dudak8tZ duran vekilharç 
Galatada beş kadeh rakıyla yanar -
dağ kesilmişti. Fakat bu adam bu 
lakırdıları Adnana nasıl emniyet e
dip de söylüyordu? Adnan bilmiyor
du: Curnal meselsi Salibin elinde 
Adnana karşı bir tehditti. Salih bu
nu paşaya söylerse Adnan yalıya gi
remezdi. 

Salih tarih hocasmm bu sırrını 

öğrendikten sonra yalıdakilere söve
cek bir mahrem adam bulmuş oldu. 
Fakat Adnan bu sarhoş adamın bü
tiln lakırdılarının yalan olduğunu 
anladı: Belkise hiç nasıl çirkin de -
nirdi? Sonra Belkis uşağına nasıl 
tükürürdü? Belkis gibi bir kadın bu 
kabalığı bir insanın çehresine değil, 
mendiline bile yapamazdı. Adnana 
göre Belkbıin gUzel vilcudunda tük • 
rilk, ter, kan yoktu. 

Sakallı Vasfi 

Vasfi şaştı: Bu cumalcıhk denen 
şey bu kadar ehemmiyetsiz miydi? 
Herkesi vali, elçi yapan bu kağıtla
rın kıymeti bu kadar düşmüş müy
dü? Kısa bir teşekkür için mi alem 
hafiyelik ediyordu? Bunda bir yan -
lışhk olacaktı. Düşündü, bu yanlış -
lığı buldu: 

Vasfi o kadar talihsizdi ki, mem
leketin her taraf mda para gibi geçen 
curnal bile onun elinde kalp akçeye 
dönüyordu. 

Sofulardaki evin serin mutfağın -
dan gene eski karanlı kfışkırıyordu 
Ocağın rutubetden siyah olan ha
vasında günlerdenberi bir tencere 
kaynamamıştır. Jskaralarmda han -
çer gibi keskin alevler uçan mutfak
ların hayali Vasfiyi fabrika gören 
köylil gibi ahklaştırıyordu. 

(Arkası var) 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAGI ı 

1-Bir şarkı (9). 
2-Pay (4). Köpek sesi (5). 

3 - Naz etınek (9). 
4-Memleket havası (5). 

5 - Doktorların hastalara yaptık 
lan gey (8). 

6-Nota (2). Şayt (2). 

-

7-lşık verir (3). Tekair (4). 

8-Bir göz rengi (3). Nihayet ge -
len gey (3). 

9-Namazda eğilmek (11). 
10 - Güzel gözlü bir hayvan (3). 
11-Kokulu bir ot (4). Mektep (4) 

DUNKU BULMACAMIZIN 
HALLI 

1- Bulgaristan (11) 
2 - Ulu (3) • Leş (3) . Na (2) 
3 - Luğat (5). Keman (5) 
4 - Ar (2) Seri (4) 
5 - Alt (3)Şamar (5) 
6 - Re (2) Sa (2) Ala (3) 
7 - lşkembe (7). 
8- Era (3). Pala (4). 
9 - Miralay (7). 
10 - Ana (3) Si (2). 
11 - Nane ( 4) Asabt (5). 

n 
piç lokantasmdan nakil. 

BUKREŞ 

2 
18: Orkestra; 19,20: Konserin devamı; 

0.20: Plik; 21,30 (1875 M.): Oda kuar
eti; 22,05: Halk ıarkıları; 21,30 (364 m.) 

Süel bando; 22,45: Çift piyano konseri; 
3,20: Konser nakli. 

t 

2 

BUDAPEŞTE 

2 
s 

18,30: Şarkılar; ı9,30: Opera orkestrası ; 
O,SO: Viyanadan nakil ; 21.50: Çingene mu 
ikisi: 23: Plak; 24,20: Salon musikisi. 

VARŞOVA 

18,20: Hafif musiki; 19: Piyano konse
ri: 19,30: Muhtelif; 21,30: Trio konseri 
Şu bert) : 22: Operet musikisi; 22,30: E

debiyat; 23,05: Plik. 
( 

MOSKOVA 

f 
19,15: Klbik Rus muıikiıi: 20: Mikro

on piyesi; 21: Dinleyicilerin arzu ettikleri 
parçalar; 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

K11a Dalgalar 
BerllD 

Ça111ma uatlerl: Saat 10.45 - 14.20 t 
1 . 74 m.. n 31, 4S m. Saat 15.00 - 18.3S: 
u.sı m.. Saat 19 - 2s.ss: 25, 49 m. ,.. 
40 83 m. 
Londra 

Ça.11ma aaatlerl: 10 - 12,20 r 2S,SS m. 
,.. 31, 55 m. Saat U - 15.45 ı 16. 86 m 
•• 1\t, 82 m.. Saat 16 - 18 ı Göıterilea 
poıtalardaD ikiıi: 19,82 m. 2S, 29 m.. H 

sı. ss m. 
l~at lıl,15 - 23,30 ı G&.terilea 2 •e11 

' ııo•ta: ııı. ~ m. as. ss m.. sı. 5s .. 49. 
10 m.. 

Sinemalar, Tlyatrolar 

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

26 mayıs pazartesi gecesinden itibaren 
Pr. Zati Sunıur, ıon lftafta programına ga
la müsameresile baılıyacaktır. Bu proc
ramda gösterilecek yeni numaralar arasın
da ilk defa olarak bir kızın halkın gözü 
önünde iskelet olması da vardır. 

Fiatlerde değişiklik yoktur. Biletlerinizi 
önceden tedarik ediniz. 

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

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

• lPEK : (Klo-Klo) ve (Kaplan Kız). 
• TÜRK : (Saadet) ve (İki Gönül Bir 

Olunca). 
• ÜSKÜDAR HALE : (Mariyetta). 
• SUMER : (Kızıl Alev) çe (Kadmlar 

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

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

lar Krah). 
• MlLU : <Sevmek Yauk Mı) ve (Ö

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

Macera lan). 
• KADIKÖY SÜREYYA: (A$k Bando

ıu). 

Hastane Telefonlan 

Cerra.hpap bHtanHi 216!15 
Guret>. ba•ta.oai Yenlbahçe 23017 
Haseki lıı:admJar baataııeai 24553 
Zeyaep Klmil baıtanC91 O.ıtnda.r 6oı 79 
Kudua baıtanui Çapa 22142 
Beyotla Zilktlr baıtaneaf 43341 
Gillhane baıtanesJ Gülhane 20510 
Hayda.,,_,, N!imane ba1taıteal 60101 
Etfal ha•tanesi SiıU 42426 
Barnld5y Alıcı! haatane.t 16 60 
Sark Demlryollan Sirlıı:ed 23079 
Devlet Demlryollan Hayda.,,.11 42145 

itfaiye Telefonlan 

latanblLI lttaıye.t 14222 
Kaddı:ö1 ltfal1eat 60020 
Yctilköy, Balrırlröy. Bllrikder-. 
Ualrildar ltfaiyeat 80625 
Be70fla itfaiyesi 44640 

- Kasa ne oldu? 
- Vallah çizmelerim ve battani -

yelerim bile orada kaldı, yalnız kasa
yı Aliçonun bahçesindeki apteshane
nin Hiğımına attım .. Ne olur ne ol
maz, orada olacağı kimsenin aklına 
gelmez ve belki bir gün döneriz di
ye ... 

Hesap memuru ile ben Aliçonun 
ev i n d e oturuyorduk. Oralarda 

Apdesaneler evlerin bahçesinde o
lur. Hesap memurunun nasıl olup ta 
kasayı oraya götürdüğüne hayret et
tik, binbaşı da şüphelenmiş, bu me
seleyi halletmeğe karar vermişti. 

Hesap memuru, kş.~ada 320 lira ol
duğunu söylemişti. Hiçbirimizde ay
lık almamıştık. Vaziyet oldukça na
zik idi. Binbaşı bana dönerek dedi 
ki: 

- Derhal hareket edip, kasa mev-
cudunu alıp döneceksin. 

- Emredersiniz, fakat... 
- Binbaşı sözümü kes' 
- Ben hep5ini düşlinl .. Sen 

bulgarca bilirsin. Aliço ile beraber 
gideceksin. Köylü kıyafetine de gi
rersin, yakalansanız bile, fazla teh
like yok. Hem Alico koca taburu ge
çirdikten sonra, elbet bir kişiyi gö
türür ve getirir. Hem pekala biliyor
sun ki, hibçirimizde metelik yok, ay
lıklarımız kasada ve tabura da öte
beri lazım ... 

Nac:ar, kabul ettim. Hem askerlik 
bu. Aksini düşünmek bile imkansız-
dı. 

Hesap memurundan kasanın anah
tarlarını aldım. Aliço ile oturup bir 
plan kurduk. ikindi üzeri yola çıka
cak idik. Hesabımıza göre, gece ya
rısına yakın köye varacak, orada 
mümkün olduğu kadar az kaldıktan 
sonra - ki bunu bir saat hesaplamış
tık - geri dönecek, sabaha karşı ka
rargahta bulunabilecektik. Bir köylü 
elbisesi buldurduk, onları giyindim, 
ne olur ne olmaz diye eve bir de ve
da mektubu yazarak binbaşıya bı
raktım. Aliço ile yola çıktık. · 

Hava kararmağa başlarken bir or
mana girdik ve birdenbire gece bas
tı. Sessizlik içinde, dar bir yoldan i
lerliyorduk. Aliço önde gidiyordu, 
gölgesini zor görebiliyor, onu takip 
ediyordum. Biraz sonra yolu bırak
tık. Aliço: 

- Beyim, dedi, şimdi ağaçlar a
rasına sapacağız, biribirimizi kaybet-
memek için kuşağımın ucunu elinize 
vereceğim, aman gayret edin de, az 
gürültü yaparak yürüyün.. Dal ça
tırdıları, ormanda fazla gürültü ya
par, duyarlarsa enseleniriz ... 

Aliço ile eve girdik. Ben : 
- Aman, dedim, bir bardak su! 
Kadın, kocasının başını belaya so-

kanlardan birisi olduğum için ters 
ters bakındı.Fakat Aliçonun bir işa
retile gitti,bir maşrapa su getirdi, 
Hayatımda ben bu kadar tatlı su içti 
ğimi bilmiyorum, serin maşrapayı 
diktim, kenarından gümüş taneleri 
gibi damlayan sular göğsüme, boy
numa döküldükçe tatlı, garip birer 
ürperiş duyarak ve kana kana içtim. 
Bir tedai ile de, ölülerin ruhuna dağı
tılan sebil sularının ,susuzlar için ne 
büyük bir minnettarlık hissi uyan
dırdığını anlıyor, bu kadim an'ane
nin ne büyük bir tecrübeye dayandı
ğını görerek dini bir huşu ve 
hayranlık hissediyordum. 

Aliçonun karısı, kocasına söyleni
yordu: 

- Ne diye beni yalnız bırakrp gi· 
dersin. Bulgarlar üç defa seni ara
dılar. Birisi gamazlamış... Ben odu
na gitti, dedim ama inanmadılar ... 
Şimdi nolacak? 

- Aldırma sen ... bir daha gelirler
se benim de haberim yok dersin .. 

- Sen yine gidecek misin? 
- Sus, kan kısmı çok lfıf etınez, 

Sen bize §Uradan feneri ver. 
Kadın bana doğru ters bir bakış 

daha fırlattı. Fakat sesini çıkarmadan 
gidip feneri getirdi 

Bahçeye çıktık, kasanın atılmış ol~ 
duğu ... 

Cemil Bey durdu. Bir sigara yak • 
tI ve: 

- Çocuklar, diye devam etti, kasa~ 
yı oradan nasıl çrkardığmıızt anlata
mıyacağım. Fakat yalnız size şunu 

söyliyeyim ki, o zamandanberi, ne 
zaman, evin lağımlarmı tamir ettir • 
mek icap etse, bu işi yapan adamla
ra istedikleri ücret kadar bahşiş ve
ririm ... Evet...Kasayı çıkardık.açtım. 

Hakikaten içinde hesap memurunun 
söylediği miktarda para vardı ve bir 
çok ta makbuzlar ... Hepsini, heybeye 
yerleştirdik. Bütün bu işler tahmini • 
miz hilafına, bir buçuk saat sürmüş
tU. Aliço, mütemadiyen havaya ba
karak: 
"- Aman bey, diyordu, elimizi ça.

buk tutalım. 
Fakat ben, adamakıllı temizlenme· 

den bir adım daha atmıyacağımı söy 
!edim, ve kuyudan çektiğimiz kova ko 
va su ile yıkandım. Bu, yorgunluğu-
mu da gidermişti. Nihayet hazır ol .. 
dum. heybeyi sırtladım . 

Aliçonun karısı, bir tilrlü kocasını 
bırakmak istemiyordu. Aliço ona: 

Nereye gittiğimi bilmeden. bir 
kör gibi, elim Aliçonun kuşağında öy 
le, saatlerle yürüdüm. O gece duy
duğum hisleri anlatamıyacağım. O 
muazzam orman içinde, her an bir 
ağaç gövdesini göğüsliyerek, omuz
layarak, meçhul ellerden mütemadi
yen dayak yer gibi ilerlemek beni 
sersem etınişti. Yav~ yavaş kulak
larım uğuldamağa, karanlıklar için
de kararmak ihtimali olmıyan göz-

- Peki, dedi, geçireyim, yann dö
ner gelirim, sen, Bulgarlar bir daha 
sorarsa, yine ilk dediğin gibi oduna 
gitti dersin .. Ben gelince onlara dert 
anlatının, sen meraklanma.. Yalnız 

bu gece buraya geldiğimizi kimseye 
söyleme ... 

BUyükada HeybelL Barps. Kınalı ııım 
tablan !cin telefon aantralmdald aıemara 
"Anvm tf,.m,.• ~tlMir 

lerimde pırıltılar olmağa başlamış
tı, bir sairi filmenam gibi ilerlerken, 
birdenbire elimdeki kuşak gevşedi 

Tekrar yola koyulduk. Muvaffakı
yetin verdiği neşe ile yorgunluğumu 
unutınuştum. Ormana girdik, ve es
ki minval üzere yürümeğe başladık. 
[çimden, gözgözU görmiyen bu or -
manda ve her birisi biribirine ben
ziyen ağaçlar arasında Aliçonun na
sıl olup ta istikamet bulabildiğine 
şaşıyor, bu insanlarda.ki insiyakın, 
hayvanlarda daha temiz ve su katıl -
mamış kalan insiyakın ayni olduğunu 
düşünerek, medeniyet dediğimiz şe -

Kayınbabasını öldürdü 
Kadmhan (Tan) - Buraya bağlı 

Kaşmar köyünde bir cinayet olmuş, 
21 yaşlarında Kemal adında bir genç 
kain babasını tabanca ile öldürmüş
tür. Cinayetin sebebi, eski bir husu
mettir. Suçlu ile kendisini teşvik e
denlerden Mitat, Mehmet, İbrahim 

ve Ahmet oğlu Mehmet yakalanmış
lardır. 

ve iri bir kütüğe çarptım. Meğer bu 
Aliço imiş, durmuş. durunca pek 
tabii, ge~in olan kuşak boşalmış ve 
ben ona çarpmışım : 

- Bey, dedi, geldik. 
- Haniya?!. 
lki adım daha atarak ilerisini gös

terdi. Orman birdenbire bitınişti ve 
uzakta, tek tük ölü gözü ışıklarile 
köy görünüyordu. 

yin bizi gayri tabiiliğe sürüklediğini 
dilşünüyordum, 

Bir ara, Aliço dönerek: 
- Bey, dedi, "bir geçtiğin yoldan 

bir daha geçme,, derler, hem de köy 
de fazla oyalandık müsaade edersen 
ormandan çıkalım, bir çiftlik vardrr 
şu taraflarda onun yolundan gidelim 
hem kestirmedir ... 

Dr. Hafız Cemal Kütahyanın su proiesi 

- Oturalım, bir nefes alalım. 
Dedim. Oturduk. O anda tahammüı 

edilmez bir yorgunluk duydum. Az 
kalsın uyuyacaktım. Fakat büyük 
bir gayretle kendime geldim. 

- Aliço, dedim, şimdi ne yapa
cağız. Köyde her halde Bulgarlar 
vardır. 

- Nasıl istersen, dedim, kılavu • 
zum sensin. hangi yoldan beğenirsen 
oradan götür .. 

1>AHILIYE MtrTEHASSISI 
Pazardan batka günlerde (2,30 

dan 6) ya !ttanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde bas 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 

. • . (9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
Sakallı Vasfıye, curnah ıçın zap-1 mahsustur. Herkesin haline göre mu. 

tiye nazın AıutP. teşeklclir .,tti. o ka- amele olunur. Muayenehane ve ev te-

Kütahya, (Tan) - Dereçiftlik su
yunun şehre getirilmesi yolunda su 
mühendisi Albert Kovaça hazırlan
dırılan projeler, Nafia vekaleti tara
fından ir celenerek tasdik edilmiş ve 
belediyeye gönderilmiştir. Belediye 
yakında projenin tatbikına başlıya

caktır. 

- Oyle, bey, dedi, ben de onu dü
şünüyorum. Hele sen burada durda 
ben şöyle gidip bir bakayım. 

O giderse, orada uyuyup kalaca
ğımı biliyordum. 

Biraz sonra, 4 köye giderken oldu
ğu gibi.orman birdenbire bitiverdi. 
ve bir kırlığa çıktık. Artık.Aliçnoun 
kuşağını bırakmıştım. Yavaş yr~ raş, 

fa.kat pek hafif olarak ortalık ta a
~anyordu. onun iri cüssesini görebi
livordum. 

darl lefonu 22398. Kıllık telefon 21044. - Beraber gidelim. dedim.ben cok (Sonu varml 
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.. HASAN.. OLHAAl/.N 
_ SONU/ 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek 
ve bUtUn haşaratı kökUnden keser, yuvalarına ve eşyaların 
Uzerine ve odaların havasına ve tahtalann, duvarlann 
kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A serpiniz ve 

tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLE TAHR~B EDiNiZ 
Bütlin yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede· 
ceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle· 
rinlzi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, apte
tanelerde, hamamlarda bulunan kUçiik böcekleri, tırtıllan, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar Ü· 

zerindeki tırtıllan behemehal F A Y D A ile imha edi· 
niz. Nümunelik, 20, ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 80, 
beş kilo 350 kuruıtur. FAZLA PARA VERMEYİ· 
NİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. ı. A Y D A 
imaline nazaran daha1 kuvve\H.,ve daha ucuzdur. HA· 
S A N markasına dikkat. 
Hasan deposu: ANKARA. İSTANBUL, BEYOOLU 

\ t- ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminat 

Yetil köyde Tekke aokağmda 2234,60 santimetro 
murabbaı araa kiraya 30 2,25 
Süleymaniyede Dükmecilerde 1 numaralı üstünde 
bir odalı dükkA.n 54 4,05 
Kapalı Çarşıda Divrik sokağında 20 numaralı 
dilkklnm yarım hissesi 12 0,90 
Taş Kasabda Fenai Çe3J11e aokağında 2 No. Ser 
Çavuı Yusuf ağa mektebi 48 3,60 
Fatihde Efdal zade mahalleainde Nişanca So. 52 
No. Kazasker Haaan efendi medresesinde bir oda 18 1,35 
Kapalı Çarşıda Yağlıkçılar so. 16 No. Dükkan 72 5,40 

_ Alemdarda Hoca Rüstem mahallesinde 6 No. Da· 
rüssuade ağası Mehmet ağa mektebi Medresesi 264 19,80 
Cibalide Üskübt mahallesinde Muhiidin Kocayi 
medresesi 48 3,60 
Kapalı Çarşıda Kalpakçılar so.11 No. Dükk!n 96 7,~0 
Sirkecide Ebussuut caddesinde 11/ 13 No. mat-
baa binası 300 22,50 
Hasköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi mahallesinde 
Hasköy Cad. 2/ 4 No.lu 1389 M 2 Arsa kiraya 180 13,50 
Kara Gümrükte Sütçü Mehmet aokağında 26 
No. lu Mesih paşa medresesi 132 9,90 
Kapalı Çarşıda Yazmacılar So. Ali pa3a hanının 
10 No. odası 24 1,80 
Kapalı Çarşıda Divrik sokağında 35/37 No.dUkkA.n 36 2,70 
Çenberli taeta Hüseyin ağa mahallesinde Yeniçeriler 
ısokağmda 38 No. lu Sinan pa§a medresesi 540 40,l50 
Çakmakçılarda İbrahim paşa mahallesinde 18 No.lu 
Atik İbrahim pap medresesinde baraka 24 1,80 

Yukarda Bemti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı olan 
mahaller 937 veya 938/939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere ayn ayn açık artırmaya konulmuşdur. Şartnameleri Levazım Mü· 
dUrlUğtinde görUIUr. Artırmaya girmek isteyenler hizalannda gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 26 Mayıs 936 Salı gü
nü saat 15 de Daimt Encümende bulunmalıdır. (İ) (2534) 
;.. 

TAN 

Kapah zarf usulile etssiltme ilanı 

ETi BANK 
Genel Direktörlüğünğen: 

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

2.- Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şar-tnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D-Planlar 

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

3.- Eksiltme 30-5-1936 Cumartesi günü sa.~t 
11 de Ergani Madendeki Eti Bank Guleman Bu
rosu Direktörlüğünde yapılacaktır. 

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

kadar asgari 35.- bin liralık bir yapı işini hüsnü 
suretle bitirmiş olmak lazımdır. 

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

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

(1068) (2705) 

.. 

- PERTEV 
DİŞ MACUNU 

Devlet Demiryolları Ye Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme 
gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usu
liy]e Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi ek
siltmeye aid ise o eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden alınabilir. ( 2 791) 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati ' 

1 - Bezirler 
2 - Neft yağı 
3 - Vernikler 

ve sikatif. 

bedeli teminatı gunu 
22380 lira 1678,50 lira 22-6-936 15 
4800 " 360 " ,, ,, 15,30 
5965 " 447,38 " ,, .. 16 

4 - Beyaz emaye 7 5 O ,, 
boya 

56,25 ,, 
" 

,, 16,30 

5 - Üstübeçler 11475 ,, 860,63 ,, 24-6-936 ı5 
ve sülyen 

6 -Toz ve anilin 3827 ,, 287,03 ,, ,, ' ' 15,30 
Temizlik işleri için Dizel Motorile mücehhez 6 tane hususi çöp, nakliye boyalar. 

kamyonu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kar~yonlarm hepsine 7 - Grafit ve 1205 " 90,38 " 16 
57660 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnameyi 29 kuruş mukabilinde Plombajin 
idey~~r~va~mMüdürlil~n~n~ahllirle~ Ek~ltme 5H~iran9~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,, 
" 

Cuma günü saat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler kanu- Muhammen bedeli ( 30,882) lira olan muhtelif civata, 
nun tayin ettiği vesikalarla 4133 liralık muvakkat teminat makbuz veya vida, rondela, gupilyalar 3 Temmuz 1936 Cuma günü 
mektubile beraber teklif mektublannı havi zarflarını yukarda yazılı saat l 5,JO da Ankarada İdare binasında satın alınacak
gtinde saat 15 şe kadar Daimi Encümene vermelidir. (B) (2160) 

Nafıa Bakanhğı Sular 
Umum Müdürlüğünden 

15-5-936 tarihinde eksiltmesi yapılacağı gazetelerle 
ilan edilmiş olan Bursa Ovası islah ameliyatının geri ka· 
lan kısmına aid işin eksiltmesi görülen lüzum üzerine 

tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2316.15) liralık muvak· 
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 15 O kuruş mukabilinde Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmaktadır. (2651) 

Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton 

•~ızı yıkamak ırtık bir 1'01ftt dt~lldlr. 
zira gıyrl kablll kıyaa olan PERLO
OENT dit mıcunu· bu kOlfıtl ortldın 
keldırmıtdı,.. 

PERLOOENT eok ıevkfl otdu~u glbf, 
soıuaunuzu da serinlıtlr. 

-·-"'1"c.e ~ ~···c. . ~ .. (.c'.,.t.~ "'~ oWc. ~·. 
12.4 "9 ~~ "'-" .:At.ı·~ ~ -:~oıtc:ıı 
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Samsun Valiliğinden: 
Terme Ünye yolunda yaptırılacak iki köprüye aid illtıf 
1 -Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekiz yüz dolcsat' 

beş lira 52 Elli iki kuruş ve Mılıç köprüsü 15700 On bd 
bin yediyüz lira 45 kırk beş kuruş olmak ~ere k~şif ~ 
delleri yekunu cem'an 36595 Otuz altı hın beşyuz do 
san beş lira 9 7 doksan yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 İkibin yediyü.z kırk bd 
liradır. oe 

3 - İhale 30 Mayıs 936 Cumarteai,günü saat 12 • 
Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapıl• 
caktır. 

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

İsteyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde g8r' 
bilirler. • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında~' 
yıth bulunduğuna \re bu iş derecesinde iı yapmıı oldu~ 
na dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış veya t' 
dik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüı ad<!' 
lunurlar. ·f 

7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve t~ 
mektublan pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci 
kapalı zarfta olacaktır. 

1
• 

8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muİ' 
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunaca~ 
Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü rtı1 U' 
d~de yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dış zarfın ıfl O' 
hür mumu ile iyice kapatılmış olınası lazımdır. PosU 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1
, 

9 - İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale lC 
nunu hükümlerine göredir. _ .. tf' 

1 O - Keşif hülasalan fennt şartname, eksiltme _... J 
namesi ve mukavele projesi suretleri Ankara - İst~n!,, 
ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerine gönden~ 
tir. (2664) ~ 

1 ınhisarıar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremizce su deposu olarak kullanılmak üzere aş;!,: 

da yazılı evsafta müstamel bir buhar kazanı satına 
caktır. ıc 

1 - 5-8 atmosfer tazyikli suya mütehammil oJac' fi' 
2 - 8-15 M8 istiabında bulunacak. "ayni evsafta 

kat daha küçük 2 ve 3 kazan teklif edilebilir.,, jle 
3 - Tesellüm tecrübesi 8-1 O atmosfer tazyikli sıı 

yapılacaktır. . ~o' 
4 - Bu şeraite uyar deposu olanların fiatlan ı~e~~' 

reslerini Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesı 
dürlüğüne bildirmeleri. (2843) ~ 

kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında arttı~ 
konulmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2565 liralık muvak~'~ıı 
minat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesı1' 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine~ 
!eri lazımdır. 

Şartnameler beheri 170 kuruşa An'.ı.ara ve Hayd 
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Saçlarm köklerhıi kuvvetlendl
rir. DökWmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. NetvUnil
ınumı kolaylqtırarak hayat 
kabiliyetini artırır. Lltif rayı
halı bir saç eksiridir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

l<AA_Lr 

• • 
MEVDUATINIZIN rAIZI . 
. HERAY ONllNt:.IZOEDIR 

il 
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: "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü i 
i .....__...... ........ nw .. •ı .. _________..SWIJ i 
~ 11 Tan 11 a "Sigortalı Abone "i 
; kaydedilecek karilerimizi 1,000j 

1 
liraya si9orta effiriyoruz j 

ı Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta! 

1 şirketi olan (Anadolu) temin etmektedir! 
ı (Tan) ın büyük içti· 1 

mai yardım teıebbüsü· i 

1 

1 

1 nü teıkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 

! TA ETIIRMEK) fikri· 
1 miz, teıebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyeti•• 
uycıun bir intizamla A· 
DIM ADIM TATBiK E· 
DILMEKTEDIR. 

1 ilk adım, gazetemi· 
ıe <SIGORTALI AIO· 

1 NE) yazllacak olan O• 

•uyueularımızın ıigor-
1 ta edilmesiyle atllmıı 

bulunmaktadır. 1 
ikinci adım ( Slqor-

1 talı perakende satıı) 
olacaktır. Bunun tatbi· 

1 kine yakında baıhya· 

Sigortası 

1 cağız. 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
rı 5 X 360 = ı 8 lira etmektedir Halbuki sigortalı abo- i 

1 neler. yıJlık olarak J 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te
i d" /C edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir i 

ayn kayrt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 
j Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman. yani 1 

ya1nı7 abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile -
1 aşağıda tafsi1at1m yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
I nin devamı müdcietince tarafımızdan Sirkecıde Posta- i 

hane kar~1smda Kmacıyan Hanında kain ANADOLU _ .. ÇO&-< 
E TLI OLUR ------------------------------------ ı Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 

lstanbul Jandarma satınalma komisyonundan i _ 
ADEMi 

iKTiDARA 

-TlFOBlL ---
Dr. IHSAN SAMI 

1'lto 'Ve pe.ratifo butaltklarma; 
batıılmımı k için atızdaıı alman 
tifo haplandır. Biç rahatmzlık 
l'ennez: Herkee alablllr.Kutmu 

Alınacak Mıktar ve cinsi Beheri 

70,000 Çift 25 No. nalça 
10,000 Kilo kabara çivi 

3 beher çifti Üç kuruş 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
2100 00 
2800 00 28 ,, kilosu Yirmi Se-

kiz kuruş. 
600 Kilo 18 N o. bakır çivi 3 5 Kilosu otuz be• kuruş. 21 O 00 ,, " 

7 5 Kilo balmumu 9 O Kilosu doksan kuruc. 65 50 
" v 

Ilk teminat I 
Lira Ku. 

157 50 
209 00 

15 75 
5 06 

1 
1 

-1 

5175 50 387 31 1 ---
ı - Yukarda cins, mıktar, tahmin bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı dört 1 

kalem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmcsile satın alınacaktır. -
2 - Eksiltme Gcdikpaşada Jandarma dikim evi binasında oturan Jandarma Sa- 1 

tınalma komisyonunda 6-6-936 Cumartesi günü ıaat On birde yapılacaktır. ı 
3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya bir kaç cins~nin ay-

n ayn isteklilere ihaleıide caizdir. İstekliler §art kağıdını hergün Komısyonda 1 
&öre bilirler. 

....._ 55 kurut. 
4 - İstekliler isteyecekleri kalemlere aid ilk teminat makbuzlarını veya Banka 1 

kefalet mektubunu ve diğer vesikalarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatinden 1 
3392 bir saat evveline kadar Komisyona vermiş bulunmalıdırlar. (2786) 

"------~~~~~--------------~~~~----~~~~~~~~~~~--~~ 

Elelctrikle suyu verllmlt 
y,en1 MAvl JiLET biçalc· 
lar1nın imalinde, en ıon 
fenni tek&mlllat tatbılc 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
---ı 

Kirallk Emlak 

1 

i l 

1 

Beyoflu Mis sokak 1 No. lı apartımanın 3 ncü dairesi. ~ 
,, Kuloilu Ala hamamı caddesi 3 ncü Vakıf ha- 1 

" TAN ,, gazetesınm 1000 liralıl< sigorta 
abone kuponu 

No .... Tarih : 25 15 11936 
- - -- __ __.. - -~ ____.________ ---

Adı. baba adı 

'\OY adı 

'' f)oğdıığu yer ve yı ' 
1 

tşl ve gücü ,, 

' 
1 

1 

Adretııı 

il ~enJ bır sakat· 1 
:: lığı var mıdır. var ~ 
li ı~ nf>rllr" 

1 

1 Nekadar zamu 
ldn abone olduğu 

1 

I• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 edilmlttlr. 
nın 4 ncü dairesi. lstanbulda rao l{uet .. ı ııaorta 1enialoe. :: 

1 Gazett11ni%iD 28 Ni8&D lU.~ aü•haaında yazıb şartlar dalreslndt> ~ 
Galata Yenicami Mehmet Ali paşa hanında 55 No. lı oda. - kazaya karşı ıooo liralık sıcortall abone yazılmak istiyorum. Abone- :: 

Beyoğlu Asmalımescit c;eımesi arkasında 59 No. lı oda. 1 man bedeU gönderilmiştir. Sigorta muameleslnln yaprtmasrm dllt' ! 
Beıiktaı Sinan paşayı atik has fırın caddesi 3/5 No. lı - rtm. = 
dükkan. ! 1 Ba t.ekllf mektubana 16 lnuılfluk poJ yapSJtınlaca.k ve imza pu 1 

= lun Ourlne atılacaktır. -. Satıhk Eşya Galata Yeni cami Fermenecilerde 11 s No.lı dükkan. "••ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•r: 
lstanbul Zirrat Bankasından: " " " 128 ,, ,, 

Ortaköy Vapur iskelesi 36 ,, ,, 
Bankamıza aid olup Tahmis sokağındaki Emtea depo- Kabatac Ömer Avni Dolmabahçe caddesi 221-223 No. lı 

ttıllzda bulunan kapı, masa, Dolap ve saire gibi ahşap " 
~~a 2 9 Mayıs 9 3 6 Cuma günü saat 13 de bilmüzayede dükkan. 
'atılacaktır. Galata Yolcuzade İskender caddesi 1 No. 1ı garaj. 

1 Alınak isteyenlerin o gün ve saatte depoda bulunma- Beyoğlu Hüseyin Ağa cami sokak 7 /9 ,, ,, 
~lan olunur. (2847) Kasımpaşa Camiikebir Mektep sokak 15 No. lu dük~ 

lstan bu 1 Belediyesi Merkez Hal ~.::;:p:~:· Camiikcbir Mektep sokak 20 No. lu dükkan 
M Udürlügv ünden: ve oda. 

Galata Kulekapı Hendek sokak 55 No.lu dükkan ve oda. ttı·~aldc 18 ve 59 No. lu yazıhanelerde İş yapan Kara- Yukarda bulunduğu yerlerle cinsleri yazılı Vakıf mal-
tJraeı, Pazar - Çam çukur bağcılar ve bahçıvanlar Ce- tar 31 Mayıs 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
ıs~eti~in infisahı dolayisiyle he~apları . tas!i.ye edilip açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 1-6-936 günii 
c Oo lıralık teminat mektuplan ıade edılecegınden ala- saat 14 te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğü Akarat kale
~~lı b~Iunan müstahsil~~rin 28-6-936 t~rihine kadar 1- mine gelmeleri. ( 2784) 
~-~~~aill~l~~uwbut~~n~ra~~-======================= 

Cak rnüracaatları kabul edilmeyeceği ilan olunur. &bibı: Mahmut SUYL>A.N - umwm L'letnyau ıaare eden: ti. tlA.l..J.M 
(2848) Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TA.N Matbaam 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

25-5-936 dan itibaren Ankara ile İstanbul arasında u
çakla posta taşınacaktır. Uçaklar her ıün Ankaradan 
saat (10) da, İstanbuldan (15,30) da kalkacaktır. Pos- -
talar saat 14 ü 15 geçe Taksimden kalkıp Beyoğlu, Gala
ta ve İstanbul postanelerine uğrayarak Y eşilköye gide
cek olan otobüslere verilecektir. Uçakla gönderilecek 
mektup, gazete, matbua, iş kağıdı, nünıune,küçük paket, 
ve değerli mektup, ve kutulardan, malum olan posta üc
retinden başka ilk 20 gram için ( 7 .s) kuruş müteakip, 
20 gram için ( 12,5) kuruş, ücret alınır. Bu ücretler her 
20 gram ve kesrinde değişir fazla malumat her posta 
merkezinden alınabilir. 
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Adet buz dolabı sipariş almış ve 
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N ORG E 
Buz Dolaplarıdır. 
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"N ORG E,, abu FAi KiYETi veren 

ROLLATOR KompresOrDdOr 
İiNI VA"4 
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N O R G E, en müşkül 
pesent fen adamlarının 

bile hayret ve takdirini 
kazanmıştır. 

mv.ııo NORGE'u görüp de
nemeden kat'iyyen buz 
dolabı almayınız. 

ELEKTRON MuESSESATI Galata, Voyvoda caddesi No. 58 60 62. 
Ankara, Anafartalar caddesi 1 O. 

Diğer satıı yerleri: Eslclthir, Radyo Elelctrilc Evi. Posta kutusu 6 ···Mersin, Halclcalc oğlu A. Rahmi, Siliflceli Ticarethanesi 

'~----------------------------------~~--------~ ! si MiNOL JI I 

Muhterem halkımıza bir hizmette bulunmak ve dışardan gelen ecnebi ve pa
halı tıraş bıçaklarını istimalden kurtarmak ve bilhassa paramızı dışarıya çıkar
mamak maksadile hayli senelerdenberi şöhret kazanmış ve halis İsveç çeliği 
ile son sistem makinalarla imal edilmiş olan 0.1 O m/ m inceliğindeki 

HAKiKi RADiUM 
tıraş bıçaklarımızın satış fiyatında tenzilat yapmağa ve bundan böyle her yerde 
perakende olarak 10 TANELiK PAKETi YALNIZ 30 KURUŞA satmağa 
karar verdik. Hakiki Radium Tıraş bıçaklanmızın en modem vesaitle fevkalade 
dikkat ve itina ile memleketimizde imal edildiğini ve muhterem halkımızın se
nelerdenberi gösterdiği rağbete devam ederek her veçhile ecnebi tıraş bıçak
larına faik c!.-ın HAKİKi RADİUM bıçaklarını tercihen. kullanmaları hem 
kendi menfaatleri ve hem de Milli arzuları iktizasından bulunduğunun muh-

terem müşterilerimize ilan ederiz. 

RADIUM LAMBASI TİCARETHANESİ 
.__ Posta kutusu 1313 -Telefon 42878 - Telgraf: Radium - İstanbul. ..1 

Modem Alman San'atı 
ve Alman Tezyinatı San'atları 

SERGiSi 
lstanbul'da Fındıklı'da 

BUzel San'atlar Yüksek Okulun-
0 ıs'dan - 8 Haziran'a 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğünden: 

1 - Trakya umum Müfettişliği bölgesinde bulunan 
köyler için 13981 aded defter, mevcud şartname muci
bince tab ve tcclit edilecektir. 

2-Muhammen bedel yedi bin liradır. 
3 - İhale 9 Haziran 936 Salı günü vilayet binasında 

mektubculuk makamında saat 1 S de yapılacaktır. 
4 - Münakasa kapalı zarf usulile yapılacaktır. Kapalı 

zarflar ihale gününde ihale saatından bir saat evvel saat 
14 de vilayet Alım Satım Komisyonuna tevdi edilmiş 
olacakdır. 

5 - Teminatı muvakkata 525 liradır. 
6 -Talihler şartnameyi her gün vilayet Daire Müdü-

En mükemmel, 
en tesirli cild 

merhemidir 

BUtUn yaralar1, yanık· 
lar1, keaiklerl ve alvll
celerl umulmıyacak ka· 
dar kıaa bir 2amanda 

tedavi eder. 

MiNOL 

latarabın ve a§ranın en 
flddeUialnl en kolay, 
en c;abuk ve en ucuz 
gec;lrmenln c;areal bir 
ka,e QRIPln almalctu 
mideyi b zmaz, böb· 
reklerl ve kalbi yormaz 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsıı 

markalı 
sut Makinalanmız 
hem ucuz, hem sağ
lam olmakla beraber 

bir de fazladan 

lkramiyelidir. 
izahat isteyiniz. 

SürK.;fll!NlfJa ırD. srı. 
ALA u . ·~"sruıı ll'AZA• .. 

il 

1 


