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Şehir terbiyesi 
lnsanlann, hiribirlerine karşı ria -

yet etmeğe mecbur oldukları birtakım 
nezaket \'e t:erbiye kaideleri olduğu 
gibi, şehire \'e şehirliye karşı da ta -
kip edecekleri bazı terbiye ve ne7.a
kf't kaideleri \-ardır. 

insanlar arasındaki daimi münase
batta gi)zetilen \'eya gözetilmesi za. 
ruri görülen bu kaideler, nasıl bir in-
1anı terbh·eli n nazik bir kimse ya
par.m, şehirlUer arasında takip f"dilen 
hu kaideler de şehirliyi o derece nazik 
\'e terbiyeli bir l)ehirli yapar. 

Şehirli, her şt>yden e\'nl, diğer şe -
hirliye daha do~rusu ayni belcle için
de yll§ıyan, dolaı,an insana hiirmet t-t
mek mecburiyetindedir. O, bu hiinn~
U gözönünde bulundurduğu derecede 
kendl,.Jnl de hürmete layik hisseder. 
Onun için, şehrin güzelliğine, şehrin 1 
intizamına \'e şehrin temizli~in«> ri
ayet etm1yen, \'e şewrli kitl~ini k~
nımiyan, onu bazı hareketlerı~·ıe ku
çtik gören bir adam şehirli terbiyesin
den mahrumdur. 

Büyük yerlerde, herkesin ayni de
re:cede bir idrake sahip bulunacağı 
tahmin edllemiyeceği için, şehirle c;ok 
yakından alakadar olmak mecburiye
tinde bulunan müessese, bu hu -
ımsta en makul tedbirleri ileri atar, 
\'e şehrin sükunf"tini, cfüzenini muha
faza etmek için birtakım nizamlar 
koyar. 

Mesela, şehirde şu saatten soıı -
ra gürültü yapmak, sokaklan kirlet
m~k memnudur, der \'e bunun iı,;in 
bir müeyyide ,·az'eder. 

BüyUk şehirlerde böyle kat'i nizam 
lara çok ihtiyaç "ardır. Çünkü yüz 
blnlette vatandaşı, birihirine hürmet 
ve riayet etmeğe mecbur kılmak için, 
bu nizamlar :ıa.nıridir. Umumun mad 
di ,·eya m&ne,·i istirahatini bozmak 
esas itibarile menedilmi~tir. Genel 
menfaat hususi ze\'klerin, arzulann, 
menfaatlerin \'e hele sevki ta.biile -
rin üstünde tutulmu~hır. 

işte bunun i~indir ki, lstnhul bele
diyesi, şimdiye kadar kendisinin ulıde 
Alne düşen umumi ''e7.Bifi ifa ederken 

\ 

Orta Avrupa meseleleri 

Leh Dışbakanından sonra 
Titülesko da Bel9rada CJİtti 

Söylendiğine gore bu ziyaretin sebebi Prens 

Pol'un Bükreş ziyareti programını hazırlamaktır 

Belgrat 30, (Tan) - Titülesko, 
Yugoslavya Krallık Naibi Prens 
Pol'ün 6 Haziranda Bükreşe vuku 
bulacak ziyareti teferruatını karar
laştırmak üzere tayyare ile Bclgra
da gelmiştir. 

Hükumet merkezi mahafilinde, 
Romanya Dış lşlcri Bakanı Titü -
leskonun ani ziyareti büyük bir a
laka uyandırmıştır. 

Yarı resmi bir membadan bildi
rildiğine göre, Tittileskonun seyaha
tindeki maksat, Yugoslav hüküme
tıni, yakmda Bükreştc yapılacak o
lan Küçük An,tant devlet başkanla
n Jconfcransı programı hakkmda 
maiümattar etmektir. 

Siyasi ınnhafilde söylenildiğine 
göre, Titiile5konun bu ani seyaha -
tinin, ya Bükreş konferansı hakkın
da me\'CUt bazı fikir aykırılıklarilc, 
yahut ta yabancı mahfellerde endi
şe uyandıran Beck'in ziyareti ile a
liıkadar olması muhtemeldir. 

Küçük Antanta hazırlık 
Belgrat. 30 (A.A.) - Romanya Dış 

Bakanı Titülesko, küçük antant dev
let reisleri arasında Bükreşte yapıla
cak toplantının tefeniiatı hakkında 

Yugoslavya Başbakanı Stoyadinovoç 
ile görüşmüştür. 

Stoyadinoviç 1:m mülakattan ::;onra 
dahi kendisinin bizzat Bükreşe git -
mesini lüzumsuz görmüştür. Bunun 
üzerine Titülesko geldiği tayyare ile 

Romen Dış işler Bakanı Titülesko öğleden sonra Bükreşe dönmüştür. 

lraıı Elçisinin 
mühi:m beyanatı 

Transit işi için muhtelit 

b i r şirket kurulacak 

Dost Ira nm yeni Ankara Elçisi 
Halil Fahirni, dün, Parkotelinde bir 
arkadaşımı:u kabul ederek Türkiye
lran müna:sebatı hakkında şayanı 
dikkat bey onalta bulunmuş ve de
miştir ki : '. 
"- tık dctfa olarak Türkiycye ge

liyorum ve :S. M. Şahın temin ctUği 
gibi, kendimi adeta yurdumda sanı
yorum. S. : \f. Şah, Türkiye ziyare
tinden dönü ~ünde, yüksek intibala
rını bize rlnlatırken , "Türkiyedc 
kendinizi hi•t yabancı hissetmiyc -
ceksiniz, bir arkadaş evinde bulun
duğunuzu cöreceksiniz." demişti. 
~temlcketinbıc geldikten sonra bu 
sözlerin isabetli bir hakikat oldu
ğuna tamam pn kanaat getirdim. 

.Malümdur Jd, son zamanlarda, 
hükumetimiz J tarafından iktısadi 
sahada tetki't edilmekte olan en 
mUhim meselr ihracat eşyalarımız 
için bir tran &it yolu bulmak mese
lesidir. Bu hıususta Türk HUklıme
ti tarafından. yapılan teklifler çok 

[Arkası 10 uncuda) 

Boğazların tahkimi 

Türk DJpf omatlannın 
Paristeki temasları 

hir de şehrin intiznmı, «>hrin hareke- ~=~=="""-==-----=='""="'"'"'=""=~,;.-----.::;...;;;~ ....... --_....~=~~~~r 
... _. .... -~ ....... ıe 

meşgul olma.ğa ba..5lan11şhr: 

Filince saatten sonra gürültü yap
mak memnudur. Otomobillerin klak
AOn ~lrnalan memnudur. Sabahtan 
akşama kadar didinen, çalışan ve yo
rulan ıı;ehlrlinin huzur ve sükfına ih
tiyacı ''al'dır. Her gün hayatın binbir 
türlü kaygısı içinde yıpranan, asabı 
harap olan §ehlrlinin, hiç olmaz."a bu 
Ruretle biraz ka.f asım dinlendirmesi 
imkan dahilindedir. 

Bu karar onun için çok yerimle -
dir. Fakat acaba şehirde güriiltüyü 
yapan yalnız otomobil klaksonu mu
dur? Yalnız ''apur düdüğü miidür! 
Mesela motosikletlerin fazla ~az sah
\'ennelerine, gece yansı sokaklar~a 

Ytiksek sesle konuşulmasına ne de
ineli ! .. 

Bu iş e8a8 itibarile kökiinden halle
dilmeden şimdi şehirlinin kemli emni
Yeti ,.e dola~'lsile terbl~·esi bakınmın
clan belediyenin yeni bir karar aldı -
lmı öğreniyoruz. 

Bu karara göre sokaklarda ya~·a -
lar, yolun dalma sağım takip edecek
~rdlr. Sokaklarda her istenilen yerde 
karıtıdaıı karşıya geçmek yasaktır. 
Caddelenle birtakım yerlere renkli 
~lzgiler ~lzilecek, yayalar ancak bura 
lartıa karşıdan karşıya geçebllt'Cekler
dlr. 

Medeni !fehirlerin hemen hepsinde 
tehre alt böyle umumi nizamlar \'e 

kaideler vanlır. Oralarda da şehirlinin 
dalma sağı takip etmesi, ve karşıdan 
~ya geçmesi için çivi ile işaret edi 
len yerleri araması gerektir. 

Zecri tedbirlerin kalkması 
için teşebbüsler başlGdı 

Ariantin bu meseleyi görüşmek ve derhal bir 

karar almak için Asamblenin toplanmasını istedi 
Cenevre 30, (Tan) - Milletler . 

Cemiyetindeki Arjantin delegesi Gi- ' 
mazu, bugün Umumi Katip Avcno
lü ziyaret etmiş ve zecri tedbirlerin 
ilgası meselesini görüşmek üzere 
cemiyet asamblesinin hemen top
lantıya çağınlmasmı dilemiştir. 

Asamble Reisi Beneş ile konseyin 
bu seneki başkanı Eden keyfiyetten 
resmen haberdar edilmiştir. Cemi -
yet mahafilindcn sızan haberlere 
göre, Arjantin hUkumctlnin teklifi 
kabul edilebilecek gibidir. 

Arjantin delegesinin bu dileği 15 
Hazirandan evvel kabul ve icra edi
lemediği takdirde Arjantin bükü -
meti ile beraber diğer delegelerden 
birçoğu da asamblenin konsey içti
maı esnasında toplantıya çağırıl • 
malan için ısrar edeceklerdir. 

Bu teklifi Fransızlar nasıl Uluslar Kurumu Genel Sekreteri 
karıılıyor ?.. Jozef Avenol 

Mesela Pariste, Berlinde, Kolon -
hda, hatti Brükselde asfalt cadde -
ler üzerine blrtaımn pirinçten kalın -
thiler çakılmıştır. l'ayalar karşıdan 
l<a11ıya ancak buralardan g~ehilir
ler .. 

Paris 30, (Tan) - Arjantinin ı sait karşılamıştır. Bu mahfcller, 
Milletler Cemiyeti asamblesini içti- böyle bir davetin esas ve prensip 
maa davet etmek h•kkındaki tekli-ı itibarile hiçbir mümanaata maruz 
fini Fransa siyasi mahfelleri, mü- 1 Arkası 3 i.incilde 1 

Fransada. yayalar ofomobile değil, 
'>tomobiller ~·a~·aya yol ,·ermek mec
burtyetlndedtr: o·nu~ için otomobil 
lıııb: gelirken bile yayalar hiç endişe 
ttnıeden karşıdan k~ıya geçeblllr -
ler. ÇUnkU şoför otomobilini dunlur
lrıağa ve yol nrmeğe mecburdur. He 
le kaza bu çhili yerlerde olursa o za
!nan ıtaför için esbabı mlişedd«>de nr 
dır. Otomoblllere bu suretle Mane\'i 
bir fren konduğu için kazalann da mü 
bbn mikyasta önü alınmııthr. 

Fakat şurasına dikkat etmek lazım 
«ır ki: 
~eli, oralarda ekseri caddeler as

'-lttır ve o caddelerde prinç çhilerle Kıymetli tayyarecimiz Bayan Sabiha, dün Yeşilköyde mualliminin ne-
[Arkası 10 uncudıt] zareti altında birçok uçuşlar ve iniş ekzersisleri yapmıştır. 

TAN Yukanki resim, Bayan Sabihayı uçuşlara hazırlanırken gösteriyor. 

Paris Elçinniz 
Suat 

Numan Rifat 
Menemenci oğlu 

Paris 30, (A.A.) - Dış lşler Ba
kanı Flandiln, Türkiyenin Paris El
çisi Suat ilcı birlikte Türkiye Dış lş
ler BakanlıHı Genel Sekreteri Büyük 
Elçi Numan, Menemenci oğlunu ka
bul ederek l!>oğazların yeniden as
kerile~tirilmıesi meselesi hakkında 
bir karar a·lmak üzere Montrcux'dc 
22 Haıiraotla toplanacak olan Lo
zan Muah~~csi akitleri konferansı 
üzerinde konuşmalarda bulunmuş -
tur. 

Numan a?ifat dönüyor 
Ankara 00. (Tan) - Dış Bakan

lık Umumi Sekreteri Numan Rifat 
Menemenci oğlu, Boğazlar Konfe -
nmsı için ~·apılacak hazırlıklara iş
tirak etme'~ üzere yakında Ankara
ya dönece~:tir. Mantreux Konferan
sında bulunacak Türk murahhas 
heyetine Dır. Te\'fik Rüştü Aras re
islik edecektir. Heyette bir askeri 
murahhaala diğer bir murahhas ve 
müşavirler bulunacaktır. 

Belgratta grev 

1500 inı;aat amelesi dııarı 
mahallelerde toplandılar. 
Kanlı nıüsademeler oldu 
Be!grat, :eo (A.A.) - Dün, grevci 

inşaat amel esi ile bunlara karşı silah 
kullanan jrundarmalar arasında kanlı 
hadiseler olı:nuştur. 

Evvela, m csai borsasında, işçi dele
gelerinin te! ıir altında kalarak, grev
cilerin hukukunu fena müdafaa ettilt 
!eri ayi olduğundan bir arbede kop -
muştur. Zabite hadiseyi yatıştırmış 
\'e işçileri dağıtmı§ ise de, bunlardan 
1500 kadarı, Belgradm dışarı mahal
lelerinden Paşino Brdo'da tekrardan 
toplanarak bar miting yapmak iste -
m~lerdir. Za bita memurları bu top -
lantıya mani olmak isteyince grevci
ler kendilerhli taş yağmuruna tut -
muşlardır. Sillahla mukab,..'eyc mec -
bur kalan jaaıdarmalar bir işçiyi öl
dürmüş ve üç, tanesini de yaralamışlar 
dır. Jandarmıalardan dört kişi yara
lanmıştır. 

Belgrat va!isi tahkikata başlarnıs
tır. 

Okuyucularımızı 
1000 LB ıraya 

Sigorta Edi"oruz 

50 lira para cezası var! 

Yayalar bugünden 
yollarda sağdan 

sonra 

CJİdin ! 
Sokaklarda karşıdan karşıya geçerken köş 

başlarını, üzeri boyalı yerleri tercih edin l 

Belediye memurları sokaklarda sizi gözliyeceklerdir. Sakın yollarda 
soldan gitmeyin ve karşıdan karşıya geçerken dikkat edin 

Belediye otomobillerin klakson çaJ 1 yen nakil vasıtası sahipleri veya şö -
masını yasak ettikten sonra şehirde förleri şiddetle cczalandınlacakları 
kazaların önüne geçmek için mühim gibi yolların sağ taraflarım takip et
bir karar vermiştir, miyenler, yaya kaldınmlarmdan yil-

Bu karara göre yayalar caddelc:in rümeycnler, istedikleri yerlerde kar
gitlikleri istikamette behemehal sağ şıdan karşıya geçenler de elli lira pa-
taraflarını takip edeceklerdir. ra cezasına çarptırılacaklardır. 

Bundan başka yaya yüriiyenler ya- Belediye zabıtası memurları şehrin 
ya kaldırımı olan caddelerde münha- muhtelif yerlerinde nöbet bekliyc!'"k 
.sıran bu kaldınmlar üzerinden, olmı- belediyenin bu emrinin yerine getiril· 
yan yerlerde ise tamamile yolların mesine nezaret edeceklerdir. 
kenarlarından yürüyecek, orta kı - Bu emrin tatbikine bu sabahtan ı .. 
sıınlar yalnız nakil vasıtalarına aıt tibaren başlanacaktır. 
olacaktır. Belediye halkın karşıdan karşıya 
Karşıdan karşıya geçmek istiyen - geçebileceği yerlere boya ile işaret 

ler ancak köşe ba.cılarmda veya mu- koyacaktır. Bu işe yarın başlanac:nk 
ayyen yerlerden karşıya geçebilecek- ve yo1lara boya ile şeritler çekildik· 
Jerdir. Bu gibi yerlerde nakil vasrta- ten sonra halk münhasıran işaretli 
lan kendiliklerinden duracak, halka yerlerden karşıdan karşıya geçeblie
yol vereceklerdir. Buna riayet etmi- cektir . 

MAKİNEDE 
Londra, 30 ('J'an) - Lon
dra ile Roma arasın<laki ger
ginliğin bugünlerde nisbe -
ten zail olduğu göriilmekte
dir. 
Bald\'in hiikumetinin, hem 
Uluslar Kurumunun hem de 
lngilterenin prestijini kur
tarmak için kendi eksperle
rine zecri tedbirler hakkında 
bir formül hazırlatae.ağı 

ı;öylenmektedir. 

Bulgar kabinesinde 
değişiklik bekleniyor 

Sofya, 30 (Tan) - Başvekil Köse
ivanof, bazı siyasi partileri dışarı bı· 
rakarak, yeni bir milli temerküz ka
binesi kunnnğa zemin hazırlamakta· 
dır. 

Her halde, yakında, Bulgar kabi
nesinde mühim değişiklikler olması 
beklenmektedir. 

1000 liralık sigortamızı 

41 ve 3 cayOolk 

Abonelere de teşmil ediyoruz 
Sigorta teşebbüsümüz okuyucularımız tara
fından büyük bir rağbet görmüştür. Bun
lardan bir $Okları senelik ve altı aylık abo
nenin daha az müddetli abonelere de teşmi
lini istemektedirler. Okuyucularımızın bu 
arzularını yerine getirmek ıçın 1 Haziran 
1936 dan itibaren 1 ve 3 aylık sigortalı abone 
ihdasını kararl~ştırdık. 

TAN 1000 liralık sigorta temi-
-- ninden dolayı okuyucu-
larına hıç bar kutf et tahmil etmedikten başka 
senelik ve altı aylık sigortalı abone ücretin· 
den de. tenzilat yapmışhr. 

Abone fiatlerimiz 5 kuruştan hesap edilerek 
şöyledir: 

15" Kuru§ l aylık sigortalı abone Ucretl 
450 " 3 .. .. " .. 
850 " 6 ,, n ti " 1700 " l senelik .. " " 

TAN Okuyucuların~n .sigortasm~ 
sermaye ve ıhtıyat akçesı 

tamamen yurdumuzda bulunan ANADOLU 
Sigorta Şirketi temin etmektedir. 
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Şehir işleri 
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Kuduz Ders senesi sonu Küc;ük Haberler , 
Habeş imparatoru, ~·eğcninin yanında bir İngiliz gazetecisine beyanatta 

bulunurken demi~ ki: 
- Alla1ıın iznile günün birinde Hazreti Siileymanm tahtına tekrar 

oturaca~ım ! 
Eğer ben, yeğeninin ~·erinde olsaydım, gazetecinin bu sözleri not ebne

sine me~·dan bırakmadan: 
- Olmadı haşmetmaap, derim, beyana~nızı geri alın? 

Yalova ve Florlfanın 

imarı için çahsrvıalar 
Serseri köpekler İlkmektepler dünden 
yine çoğahyor •t·b t t·ı d·ıd· 
Son günlerde şehrimizde kuduz va- 1 1 aren a 1 e 1 1 

* Halk Partisi Fatih nahiyesi -
Cümhuriyet Halk Partisi Fatih na• 
hiyesinin yeni binası, Kızılay haftası 

dolayısile, bugün saat 10 da törenle 
açılacaktır. 

*Yeni tarife tatbik ediUyor - Dev 
let demiryolları idaresi, banliyö hat -
!arı için hazırladığı yeni tarifeyi pa
zartesi gününden itibaren tatbik et
meğe haş.lıyacaktır. Yeni tarifeje pos 
talar sıklaştırılmıştır. 

Evet, olmadı. Bu cümlenin içinde Habeşistan hezimeti taptaze duruyor. 
İmparator, Allalıın iznile Sü1eymarun tahtında oturduğunu zannettiği 
içindir ki, mağlup oldu. Böyle düşünmeseydi, karşısında İtalya gibi bir 
hasım Yarken şemsiyesini açıp o !!Ürnk tahtta tanksız, tayyaresiz bu ka
dar rahat oturabilir miydi; 

l~vet, olmadı. Kaybolan bir saltanatı orta devrin malum formnlile ele 

Şehircilik mütehassısı Pı'3st, Ya
lovanm imarı hakkındaki , etütlerini 
bitirmiş, noktai nazarını ib tiva eden 
raporunu alakadarlara '.-ermiştir. 

Bu rapor tetkik edilecek oı ıdan son
ra icap eden kararlar veril tırek faa
liyete geçilecektir. !stanbuJ hın ınüs -
takbel planını yapmak için 'Prost ile 
belediye arasında aktedile• ~k muka
velename hazrrlanmıştrr. Bu muka
velename yarın belediyede,ıimza edi-

kaları yine çoğalmıştır. Geçen hafta 
içinde Beşiktaşta peyda olan bir ku
duz köpek Tophaneye gelmiış, Cihan
gire çıkmış ve Beşiktaştan itibaren bu 
semtlerde altı k~iyi ısırmıştır. Ism
la.nlar kuduz hastanesine götürüle -
rek tedavi altına almmıslardır. 

Ilk mekteplerin birinci, ikinci, ü
çüncü ve dördüncü sınıflarında dün
den itibaren 935-936 yılı tedrisatına 
nihayet verilmiş, talebelerin karnele
ri verilerek bu sınıflar kapatılmış -
tır. 

ge<;innı~ğe artık imkan yok. 
- Cenabı hakkm iznile, bil'irsi ''el'istihkak! 
Tahta kurulan mağnır imparatorlar tarihe karıştı. 

Bilir misiniz? V aktile Şehzadeba.§ı kahramanı turşucu Cemal bir kaba.-
dayılık vak' asından tevkif edilmiş. Po1is müdürü yanma çağırtmış: 

- Adın ne! 

- Tur,;ucu Cemal! 

- Olmadı, atın bunu deliğe 
Bir müddet sonra tekrar çağırtmış: 
- .Adm ne? 
- Turşucu Cemal! 
- Yine olmadı, atın deliğe! 
Uç:ünciisünde turşucu Cenıal aklını ba'}ınn tuplaı:mş. 
-Adın ne? 
Diye sorulduğu zaman sadece: 
- Cem.al! 
Demiş. Polis müdürü: 
- Hah, şimdi oldu; diye cevap vermiş. Kabadayılık firması yok. Ar

tık o <le\"İr ~eçti ! 
Habeş imparatoru da. bu beyanatmd.a eski devrin fornıüliinii bırakma

hyılı. Ilfı.cliselerden kafi derecede ders aldığını anlatan zeki bir cümle bul
mak lazımdı. 

- Jngilterenin arzusile ve şayet İtalya ile uyu'jaınazsa.! 
Dese belki ola.bilirdi • 
Yoba Süleyman tahtr davası, bugün için her bakrmdırn, -..:. ·"..,a.nedir. 

Zi~·a Pa~anm dedi~ gibi: 
"Seyretti hava üzre denir tahtı Süleyman, 
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde!,, 

Blum ve doktor 
Fransada günün adamı Blum'dur. 

"Halk Cephesi" liderinin resimleri, 
karikatürleri, fıkraları bütün Fransa 
gazetelerinin baş sermayesini teşkil 
ediyor. 

Fransamn idaresini ele alacak o· 
lan Blum ona söylüyor, bununla 
:'1öylüyor, filanla görüşüyor ,falanla 
görüşüyor, partilerle temas ediyor, 
toplantılara gidiyor ... Kısacası hiç 
durmuyor. 

Blum. eski meclis zamanında sa· 
dece "Halk Cephesi" nin lideri iken 
arada sırada mühim bir iş için biri
sile görüşmek istediği zaman sekre
teri gazetelere telefonla: "Mösyö 
Blum doktora gidiyor" diye haber 
verir ve muhbirler derhal Blum'un 
peşine takılırlarmış. 

Halbuki şimdi Blum'un faaliyeti, 
eskisine göre ~ok fazlalaşmıştır. Ni
tekim geçen hafta Eden, Heryo ve 
Daladiye ile üç mühim mülakat yap
mıştır. 

ORHAN SEYFi 

l ....... Fetr----- .. - --f ~ ~-.aw:za- NSM$ 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Naftalini kim ve ne zaman keş. 

fetti? 
- Na.polyon Bonapart dakikası da

kikasına ne zaman ölmüştür? 

- ' '.Demir kafalı. k~un kalpli,. 
sözünü kim kimin için sÖ~'lemişt.ir ? 

- Niyagara şelalel erinin muharrik 
kuv\'eti nekada.rdrr? 

- Hindistandaki Müslüman prens
lerin en yükseği 1•e en itibarlısı han
gisidir ? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Meşhur Mozar musikiye isti

dadını kaç yaşında göstermiştir'! 
C - Uç yaşında. 

S - Mozar ilk besteleme tecrübe
lerine ka.ç Ya§ında ba.şlamı§tır1 

c - Beş yaşında. 

S - Mozar, Viyana sarayına kaç 
ya§ında takdim edilmiştir'! 

C - Altı ya.şmd~ !tozar biitün im 

lecektir. ı 

Diğer taraftan Floryanıını. iınarma 
ait çalışmalara devam ed'Dmektedir. 
Floryada yeniden yapılmf i.kta olan 
kabineler haziran sonun üa ikmal 
edilmiş olacaktır. 25 dü'lkandan i
baret olmak üzere tama men yeni -
den yapılan Florya çarş ~ınm inşa
atı bitmiştir. Bu dükka:ııfl.ar ucuz 
fiyatla kiraya verilecektHı:ı. -·---
Maarifte 

San1at mektepfh.!rinde 

yeni ıslahat yaıp llacak 
Maarif Vekaleti meml!E•ketimizde

ki san'at mekteplerini ıalaha karar 
vermiştir. Bu maksatla .:Maarif Ve
kaletinde kurulan bir komisyon· ça
lışmalarına devam etme!Atedir. Ko -
misyon ayrrca memleket ii!n muhte -
lif yerlerinde çırak mektt.E·pleri a.ç
nıağa karar vermiştir. ı 

San'at mektepleri olani şehirlerde 
çırak mektepleri bir şu'be halinde 
idare edilecek, olmıya n yerlerde 
müstakil birer mektep ıvaziyetinde 
olacaktır. , 

• Çatalcadaki köy rrıekteplerini 

teflişe giden maarif müdür muavin
lerinden Adil dün şehrimrize dön • 
müştür. ı 

• llkmektep muallimle cine şimdi
ye kadar mahalli maarif ı:müdürlük

Jerüıce izin verilmekte id'i. Badema 
izin işleri yalnız Maarif '~ekaletince 
idare edilecektir. . f 

• Muallimler için bu }ııll açılacak 
kamp 15 Temmuzdan 15; Ağustosa 
kadar devam edecek, on beş lira ve
ren her muallim bu kamı~ı dahil o
la bilecektir. . 

• Maarif Vekaletinin mali vazi -
yetleri sıhhatlerine itina, ettirecek 
tedbirleri almağa müsait olmıyan 

ilkmektep talebesi için biı~ kamp aç
mağa karar verdiğini yaı r.mıştık. Bu 
kampa hususi ve resmi 1 Lselerin ilk 
klSlmlarmdaki talebeden bu şeraiti 
haiz olanlar da ayrılacaktır. 

lki ay devam • edecek olan bu 
kamp Kı:zıltoprakta açrlaımktır. 

Bir ln9iliz tayyarecib i cıeldi 
Vild Ca.ts isminde bir l~giliz ya -

nında refikcını olduğu halete· dün hu
susi tayyaresile Londrada n şehrimi
ze gelmiş, Yeşilköy tayya·ı,~ istasyo
nuna inmiştir. 

Vild Cats bugün Yeşilk k>yden ha
eketle Halep yolile Hindiut:ana gide-

cektir. " 

Bir kuduz köpek te T~ksimde biri
sini ısırmıştır. Bundan başka Yeşilköy 
de de kuduz hayvanlar görülmüştür. 
Serseri köpeklere karşı açılan mlica
delenin şiddetlendirilmesi lazımdır. 

Vilayette ... 
Hususi idareye 

devredilen memurlar 
Maliyeden hususi idar eye geçen bi

na ve arazi vergilerine bakacak roe -
rnurlara dün de tebliğat yapılmıştır. 
Tebliğatm arkası yarın alınacak ve 

maliye kadrosundan hususi idareye 
geçen memurlar yeni işlerini devir a
larak çalışmağa ba.şlıyacaklardır. 

Maliye kadrosundan vilayet husu
si idaresi kadro.suna bir tahsil ve bır 
de tahakkuk müdürü verilecektir . Be· 
yoğlu tahsil müdürünün hususi idare 
ye verileceği anlaşılmaktadır. 

• Yarın sabah dairelerde teşekkül 
eden heyetler kasaları ve kıymetli ev 
rakı sayarak yeni seneye devredecek 
lerdir. 

• Kadrolarında değişiklik olmıyan 
dairelerin maaşları, ita emri gelir gel 
mez verilecektir. 

• Yeni maliye teşkilat kanununun 
bugünlerde bildirilmesi beklenmekte
dir. Kanun gelirgelmez: Istanbul def
terdarı işe başlıyacaktır. 

Beşinci sınıfların imtihanlarına ya
rın başlanacak 12 haziranda nihayet 
verilecektir. llk dört sınıf talebesinin 
bu bilgi randımanları diğer seneler ... 
den daha iyidir. 

Altı ayhk maaş 
yoklamaları 

Altı aylık maaş yoklamaları hak
kında gazetem.izde intisar eden bir 
yazı münasebetile Maliye Vekale -
tinden Jl.ldığrmız bir mektupta, ma
aş sahiplerine kolaylık temini hu
susunda alakadarlara yeniden teb
ligat yapıldığı bildirilmektedir. 
Mektubu aynen koyuyoruz: 

"17 /5/936 günlü ve 386 sayılı 
nüshanızda (üç aylıkların tevzil, 
maaş yoklamaları pratik bir şekle 
konulmalıdır) başlığı altındaki ya
zınız okundu. 

Tekaüt Kanunu mucibince altı 
ayda bir yapılması zaruri olan bu 
muameleye ait ilmühaberlerin be -
lediye teşkilatı olan yerlerde ihtiyar 
heyetleri yerine kaim olan beledi -
yelerce tasdik olunması 2295 numa
ralı kanuna müstenit 14/12/933 ta
rihli nizamname il ekabul edilmiş ve 
bu suret milşkülata mahal bırak

mamıştır. Ancak ilk tatbikat do
layısile alakadarı f;ı.zla olan Istan -

* Şark demiryoUarı kongresi -
Şark şimendüf erlerinin dün yapacağı 
fevkalade toplantı ekseriyet hasıl ol· 
madığı için temmuzun üçün~ bırakrl
mıştır. 

----------------------
Adliyede 

Hırsızhk yapan bir 

sabıkah mvhkum oldu 
Beyoğlunda Kaymakam Alinin 

evine girerek birçok eşya çalmak
tan suçlu sabıkalılardan Naimin dün 
Üçüncü Ceza Mahkemesinde, du .. 
ruşması bitirilmiş ve suçlu bir sene 
altı ay hapise mahkum olmuştur. 

• Polise ve bekçiye hakarette bu
lunmaktan suçlu, Küçükpazarlı Ve
li, !kinci Sulh Ceza Mahkemesinde 
bir ay hapse mahkum olmuştur. 

• Zabıtaya hakaret etmekten su~
lu Hüseyin isminde biri, dün adliye 
ye getirilmiştir. Hüseyinin akıl va· 
ziyeti bozuk görüldüğünden kendisi 
müşahede altına alınmak üzere Tıb
bıadliye gönderilmiştir. 

bulda bazı muamele teahhürleri ve 
lüzumsuz tasdik talepleri öğrenil .. 
miş, bu işlerde kolaylık temin edil· 
mesi alakadarlara yeniden yazıl • 
mıştır." 

Teşhir ücreti etrafındaki sikayetler devam ediyor 

ReklCim mahiyetinde olmıyan bir kızım 

levhalardan da ücret isteniliyormuş 

Ne dersiniz ? 
Not meselesi 

Bir okuyucumuz, yazdığı mektupta 
diyor ki: 

Her mülakatta gazeteciler "Mösyö 
Blum doktora gidiyor" parolasını ala 
ala en sonunda bıkmışlar ve protes
to etmişler: 

parator ailesinin ve saray erkanının ======== === =ar===-• 
Afisaj ve teşhir resimler inden çı

kan şikayetler devam ettiği gibi bu 
işin mahiyetini meydana çıkarmak 
maksadile kurulan heyetin tetkik· 
leri de devam eylemektedir. Evvela 
bu şikayetlere yol açan afisaj ve 
teşhir r esimlennin bir hulasasını 
anlatalım: 

bilirler. Ancak bu tabelalar için ne 
ayrıca bir ilan resmi vermek zaru
retindedirler. 

"- Ecnebi mekteplerden birinde 
çocuğum var ... Her üç ayda bir kar· 
ne getirir. Dikkat ederim, türkçe ve 
l{ültür dersleri için tam numara beş 
olduğu halde, diğer zümrelerde 10 nu 
nıara esas kabul edilmiş ... Bu bir par· 
ça tuhaf oluyor. Adeta karnenin bir 
tarafına kar, bir tarafına yağmur 
yağar gibi bir şey ... Mikyas bir olma
hdır. Ecnebi ders zümrelerinden 10 
numara esasına göre clerece alan ço
cuk, nlçin türkçe ve t.arilı coğrafya 
derslerinden de ayni vahidi kiyaslye 
göre numara almasm. Bunun sebebi· 
n1 anbya.nııyorum.,, - Ya başka bir şey bulun, yahut 

ta Mösyö Blum başvekilliği kabul 
edemiyecek kadar ağır hastadır diye 
yazacağız! demişler. 

Yıkmadan yıkmaya 
fark var 

Blum sol tarafın lideridir, fakat 
müfrit sol değil ve makuldür. Son 
günlerde müfrit sollardan birile gö
rüşürken bunlardan biri, yakında 

başvekil olacağını kastederek Blu-
m'a Ciemiş ki: "" 

- Unutma, arkadaş ki, yeni bi· 
nayı kurmak için eskisini olduğu gi
bi alaşağı etmelisin. 

Blum cevap vermiş: 
- Evet, fakat istersen ooarum 

katma saldırmadan evvel önce üst 
kattan başlıyalım ! 

öteki verecek cevap bulamamış. 

Deniz ortasında bir 
buçuk saat 

takdirlerini kazanmıştır. 

S - M ozar, ilk dört ·sen/ on isini 
nerede yaımı§t1r1 

C - ·Sekiz y~ında lngüterecle Çel 
side bulunurken babasının bir hasta
lığı esnasında J'aznuştır; 

S - Mozar, kimi Bevmiş, kiminle 
evlen m i§tir 1 

O - 22 yaşuıda iken Aloysia Ve
ber isminde genç ve güzel bir kadını 
sevmişse de babasmm mfülahalesile 
seyahate çıkmış Ye 16 ağustos l 782 
de sevgilisinin kfü;ük kız kardeşi 

Konsta.ns Veber ile evlenmiştir. 

küçük dalgadaki radyo istasyonu, 
bizi ve belki sizi de, Sutamton'dan 
bin yüz mil mesafede, Kuin Meri'nin 
içinde dolaştırdı. 

Denizin ortasında Kuin Meri'nin 
suları yararak fışıltıh ilerleyişini, 
pervanelerinin dönüşünü, makinele
rinin sesini işittik. Çocukların oyun 
salonunda oynıyan yavruların gü
rültüleri içinde çocuklaştık. Kaptan 
kulesinde, vapurun nasıl idare edil
diğine kulak misafiri olduk. Bir sa
londa, tatlı bi:z: müzik ile kendimiz • 
den geçtik. Yüzme havuzuna dalan-
ların çıpıltısını duyduk... . 

icatlar peşinde koşsalardı! .... 

Şampiyonluk 
Dün bir Galatasaraylı ~~·r Fener -

bahçeli arkadaşını yakalar OllŞ: 
- Sizin kaç puvanınız. \tar? 
- Elli iki. 
- Hapı yuttunuz. ŞamrA:vonluğu-

nuz elden gitti. ı 
Fener bahçeli şaşırmış: · 
- Allah Allah, neden?; 
- Çünkü biz Güneşle birleşince 

ikimizin puvanları doksa:rıır geçecek. 
Fenerbahçeli latifeyi anlayınca 

gülmüş: 

- O zaman biz de Beş'tktaşla bir
leşiriz. Puvanımız sizinkinden fazla 
olur ve şampiyonluğu ı &ize verme
yiz. 

Geçenlerde ölen Fransanm tanın

mış muharrirlerinden VJe akademi 
azasından Hanri dö Ren(Ye'nin nefis 
bir nüktesini öğrendik. 

Yine Fransanrn tanınınış muhar
rirlerinden Andre Jid bi İ- aralık bil· 
tün kitaplarını, hatta ninu.harrirleri
nin el yazısile kendisine, ithaf ettik
leri eserleri bile satmışt;r.. Gazeteler 
ve mecmualardan birçcığu J id'in bu 
hareketini tenkit ettiler. ~ 

Bundan on sene evvel hilkümet, 
şehrin tarihi ve bedii kıymetlerine 
halel getirmeksizin ve afişlerdeki 
yazı ve tenviratla da şehircilik 
noktai nazarmdan sokakları boza -
cak bir vaziyete meydan verilme -
den afisaj imtiyazı bütün şümulile 
belediyeye verilmiştir. 

Belediye o zaman bu imtiyazdan 
mütevellit muamelatın idare ve re· 
simlerin tahsilini b ir mukavele ile 
on sene müddetle Anadolu Ajansı
na bırakmıştr. 

Ajans geçen seneye kadar beledi
ye namına bu imtiyazı idareye ça
lışmış, fakat geçen sene iki mües
sese arasında çıkan bir ihtilif Uze
rine mukavelename feshedilmiştir. 

Bunun tizerine Ajansın mukave • 
lesi bitinciye kadar bu r esimlerin 
tahakkuk, tahsil ve sair işleri bele· 
diyece bir. grupa devrolunmuştur. 

Bundan başka bir de duvarlara, 
umumi yerlere asılan afişler vardır 
ki, bunlar da bu imtiyaz mucibince 
muayyen bir resme tabidirler. 
Teşhir resmine gelince; müessese 
sahipleri, dükkan veya mağazala -
nndaki mallarını han.ta iyice rek
lam edebilmek için bu hususta ya
zı ile izahat vermek isterlerse bu
n un için de bir resim vermeğe mec
burdurlar. Ancak bu mecburiyet 
bu suretle yalnız yazılı şeylere 
münhasır olup vitrinlerle sair yer
lerde teşhir edilen maddelerden böy 
le bir resim alınamaz. 

Halbuki son günlerde birçok dük
kan veya mağaza sahipleri tarafın
dan yazılı olmıyan veya reklam ma
hiyetinde bulunmıyan hususattan 
da teşhir resmi istenildiği hakkında 

' ki şikayetler çoğalmaktadır. Şimdi 
belediyede muhasebe müdür muavi
ni Nailin başkanlığındaki bir heyet 
bu şikayetlerin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu vesaika müsteni -
den tesbit etmektedir. 

Okuyucumuz hakhdır. Esasen mu
allimlerin ~oğu da. beş numarannı 
hesaba tamamen denk gelmediğinde 
müttefiktirler. Bize kalırsa, ecnebi 
dersi gnıpla.ruula olsun, türkçe ve ta 
rih grubunda olsun ayni mikyas, 
not işinin biraz claha hakça cereya • 
mnı temin eder. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne Clersiniı 1 
~ ....... ~~ıııııı.-o 
eden bu grupun teşhir edilen mal
lardan veya muaf olan reklamıa.r
dan da teşhir ücreti aldığı veya ·ta.
lep ettiği sabit olursa bel~diye btl 
grup aleyhine kanuni takibatta bU" 
lunacaktır. 

Evvelki akşam, Kuin Meri ile bir 
buçuk saat bir seyahat yaptık. Va
purumuz Normandi'nin rekorunu kı
racak bir sür'atle gidiyordu. Sutam
tondan bin yüz mil mesafede idik ... 

Alay ediyoruz sanmayınız, gerçek
ten bu seyahati yaptık. 

Kuin Meri'nin tam on yedi nokta
mna mikrofonlar koymuşlardı. Ve 
bu mikrofonlar sayesinde Londranm 

Ah ne olurdu insanlar çeşit çeşit 
zehirli gazler bulmağa ve bunlardan 
korunma çarelerini aramağa uğra • 
şacaklarına yalnız insanlığa ferah -
lık, rahatlık ve zevk veren keşif ve 

Hanri dö Renye ise ~ ralnız kendi
sine son eserini yollama kıla iktifa et. 
miş ve bu eserin üstüıle şu ithafı 
yazmış : 

"Gelecek satrş için, M:ôisyö Andre 
Jid'e." 

Afisaj imtiyazı mucibince her 
dilkki.n kırmızı bir ta.beli asmağa. 
ve bu tabela mukabilinde belediye
ye bir vergi vermeğe mecburdur. 
Alakadarlar kanunen asacakları bu 
tabelaları kendilerini r ekllm ede
cekleri derecede görmezlerse iste
ciikleri büyüklükte t abelalar da asa-

Fakat bu heyet ancak kendisine 
yapılan şikayetlerle meşgul olduğu 
cihetle alakadarlardan bu vadide bir 
diyecekleri olanların da derhal Na
ile müracaat etmeleri bu işin bir 
a.n evvel kat'i bir neticeye bağlan -
masrna hizmet edecektir. Tahkika -
tın sonunda belediyenin hakkı olma
dığı halde belediye namına hareket 

Tahsilat işile 'uğraşan gruplJJl 
teşhir kelimesini kendi lehine tef .. 
sir edip etmediği ve bu vadide t a " 
leplerde bulunup bulunmadığı keY" 
fiyetinin iyice meydana çıkar11ınaSJ 
için bu grupun da hesaplarının tet" 
kik olunması muvafık görU.lmüştUt· 
Grupun hesaplarile birlikte mağaza." 
lara dağıttığı ihbarnamelerin d.f P 
koçanları da kontrol edilecek 11~ 
mağazalara dağıtılanlarla karştla.Ş" 
tmlacaktır. 

11 Bu tahkikatın sonunda gruptl 
fuzuli olarak tahsil ettiği resimlere 
tesadUf edilirse bu gibi paralar def" 
hal sahiplerine iade i\lunacaktır. . 
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Zecri tedbirlerin kalkması 
için ~~şebbüsler başladı 

Ortamektep ve Liselerde 
talabeye sorulacak sual 

Serbest dövizler için 
cetvel hazırlanıyor 

Ariantin bu meseleyi . görüşmek ve derhal bir 

karar almak için Asamblenin toplanmasını istedi 
--- BAŞ1 1 iNCiDE ---

~kara.; 80 (Tan) - Killtür Bakanlığı, milli talim ve terbiye heyetinin 
eu ka.rarmı alA.kalılara bildirmiştir: 

"- Sınavlarda talebeye bakanlıkça geçen ytl butrrılmıt olan sorular
dan sorulup sorulmıya.cağı bazı okul idarelerinden sorulmaktadır. 
. Bu hususta., aşağıda saptanan esaslara göre, iş yapılmuı uygun görlil
mU§tllr: 

ı - Orta. okulların tarih ve yurt bilgisi sözlU smavlannda geçen yü bu 
dersler için ba.stmlan sorulardan sorula.ca.ktır. 

II - Liselerin tarih derslerinin gerek ·emıf geçme, ~rek olgunluk 11-

navla.rmda, geçen yü tarih dersleri için 'bakanlıkça bastırılan sorulardan 
!Onıla.caktır. 

m - Gerek orta. okulların, gerek liselerin diğer derslerinin sma.vlarm
da mnav heyeti, bu dersler için bakanlıkça butmlan sorulardan sorup 
BOrma.makta. serbesttir. Ancak smav heyeti, soracağı l!lorulan buılt 

BOnılardan seçtiği ta.kdirde, bu ders yılı başında bakanlıkça bazı derslerin 
programlannda yapılan değişiklikleri dikkate alacak1ır. 

Yunanistanda Filistinde 

Ank&P&, 30 (Tan) - Gerek devlet 
daireleri, gerek kambiyo kararname
lerinin hükümleri dairesinde ta.hak -
kuk edecek serbest dövizlere ait ol -
mak Uzere 1936 bütçe kanununun 
hükümlerine istinaden huırlana.cak 
döviz cetvelleri etra.fmda f'mans 'ba -
kanlığı hazırlıklarma bqla.IDI§ bulun 
maktadır. 

Döviz cetvelleri, haziranın ortaJa
rma doğru tamamen ikmal ve Bakan 
tar Heyetince tudik edilmiş olacak • 
tır. 

Recep Peker geliyor 
Ankara., 30 (Tan) - Parti genel 

sekreteri Recep Peker, bu akşam ls
tanbula gitmiştir. 

Memleketimize gelen 
muhacirler 

kalmıyaeağı fikrindedir. 
Siyasal makamlar, Arjantin de

legesinin teşebbüsü hakkında başka 
herhangi bir mUtalea yürütmekten 
içtinap etmektedirler. Zira müstak· 
bel Fransız kabinesinin noktai na
zarı henUz malum ve muayyen de
ğildir. 

• 
lngiltere mehafilf hayrette 

Londra 30, (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti asamblesinin mümkün ol
duğu kadar sür'atle içtimaa davet 
edilmesi hakkında Arjantin delege
sinin ileri sürdüğü talep lngiliz si
yasi mahafili ile Londradaki Arjan
tin maha.filini derin hayretlere dü
şilrmUştlir. 

isyanlarla a18ıkah reisler Gazeteler de muhadenet Ankara. 30 (Tan) - Hicret ve u-

Havas muhabirinin haber aldığı
na. göre diplomasi mahafili hiç 
böyle bir teşebbüs vukuunu bekle -
miyorlarmış ve bu sebeple de gafil 
avlanmışlardır. Hariciye nezareti 
Pantekot yortulan münasebetile ka
palıdır. F..den ile Baldvin de köye 
gitmU,lerdir. 

eski vaziflerine iade grevi nan ettiler tica s u r e t i 1 e memlekl'timize 
. gelmiş bulunan 1750 Türkün tabiiye-

edilecekler Kudilil, 30 (A.A.) - Arapça gaze. timiu kabulil Bakanlar Heyetince 
~tina.. 80 (Tan) - Kn-k. kişilik teş. teler Uç gUnlUk ~!1" ~uh~enet ~vi kabul edilmiştir. 

•. u ..n dün Çald . K d' yaptıklarından, dun hıçbır tanesı m - ----
nı en~men,. ~ ve on •1• tişar etmemiştir. 1 hk" J k 1 
lis kabinelerı ~anmda. ısyanla 8:1a.- Meydanlara, Arapça. yazılı resmt B r ma umun ger a an 

Bu yü~den, hadisenin resmi ma
hafil üzerinde ne tesir yaptığı anla
şılamamıştır. 

kalı oldukla.n iş~ ~zledılen belediy.e tebliğler 31!ılmJ§tır. HükiımPt, Arap cezası affedildi 
\re cemaat reislerinin tekrar yerlen- dilinde devamlı bir gazete neşretmek 

Ticaret ve finans mahafili ise, 
Arjantinin bu teşebbililünü iyi kar
,ııamaktadırlar. ııe iadeleri hakkındaki kanun layiha.. tasavvurundadır 

mm kabul etmi§tir. Mart isyanı mah- · 
kllınian dahi istisna edilmem~r. Müsademefer devam 

Memur teıekküllerlnin ediyor 
ilgası Londra, 30 (A.A.) - Kudüsten 

• . bildirildiğine göre, Yahudi üniveni-
:Atina., 80 f!rııµ) - Bqba.ken Me- tesinin civannda oiddetli bir tüfek 
~· memu_:larm ~aaşlarmdan te~ müsademesi olmu§ ve Arap müteca
zil&.t yap~~ d~ır çıkanlan şayı- vizler takip olunmuşlardır. Bu Arap· 
alan ~kzıp .e~ıştir. Yalnız memur !ardan biri yakalanabilmiştir. 
~e.ltkülleıinm ilgası karal~tn;t_mı§- Hayfadan gelen haberlerde de şi
tır. HUkfunet, bu te§ekktll~en la~~t- mal mıntakasmda karışıklıkların ye
meden evvel baş :QlU?deıu~umı ıle niden başladığı teeyyüt etmektedir. 
devlet şftrasmm reylermi istıhs~ et- Akabe'de yapılan tahirriyat esna.sın· 
~iş ve 'bunların ilgasmm caız olaca- da da tüfek mUsademe.8i olmU!S ve 
gı hakkında mUsbet karşılık al~ış - miltecavizlerden biri ölmÜ§ ve birço
tır. lç Bakanlık ~ga karan tatbıkatı- ğu yaralanmı§tır. 
m tesblt edecektir. -----------

Ölen Yunan liılerJeri 
etrafında dedikodu Hükumet in vazifesi 

sefaleti bashrmak 
:Atina, 30 (Tan) - Kondilis, De • 

mircl8 ve Çaldarisin ölümleri, bazı 
guetelerde günün mevzuu haline gel 
miştir. Bükreşte çıkan Moman ga7.e
te8l, bu öllimlerin Adrenalin şırınga. 
mıdan ileri geldiğini iddia etmiştir. Parla 30, (A.A.) - Blum, Sen 
Fakat bunları ölmeden evvel tedavi eyaleti BOsyaliBt federasyonu tara -
etmiş olan doktorlar bunların bir ma- f~n~an 80Syalis~erin muvatfakıye -
Hl olduğunu ve hastnlamı hiçbir va- tını ve beynelmılel kadınlrk gUnünU 
kit Adirene.lin kullanmamış bulunduk kutlulamak maksadile tertip edilen 
Ja.rrm söylemektedirler. miting eJSnasında bir nutuk 8Öylemi§ 

ve demiştir ki: 

Kasa aııran bir hırsız 
yakayı ele verdi 

"- Gelecek bUkt\metin en birin
ci vazif eei iktıladi buhran yüzün • 
den genişlemiş olan en feci ve en 
haksız sefaleti tehvln etmek olacak-

Ankara., 30 (Tan) - Eroin satmak 
ve imalathane tesis etmek suçundan 
16 ay hapise ve 4900 lira para ceza· 
sma mahkllm bulunan 1288 doğumlu 
rzzettinin hastalığına binaen yalnız 
geri kalan hapis cezasmtn affedilme
si Bakanlar Heyetince kararl~tml -
mıştır. 

Al\karada sergi 
Ankara, 30 (Tan) - Güzel San'a.t

tar birliği §Ubesi, haziranın üçüncü 
çarşamba günü 1'ergi evinde bir sergi 
açacaktll". Teşhir edilecek tablolar, 
200 e yakındır. 

Çine bir elçl gönderlyoruz 
Ankara, 30 <Tan) - Hükt\meti -

miz yakında Nankin'e bir elci J_(in • 
~ı<tır. 

Devlete geçen madenlerin 
amn ve mültezlmlerine 

Zira, bunların kanaatlerince, bu 
te,ebbUs ekonomik kalkınma ile 
siyasi gerginliğin izale8i için elzem 
addettikleri. zecri tedbirlerin ilgıun
na müncer olabilecektir. 

Finans aleminin ileri gelenleri, 
Almanyanm lngiliz ~rgulanna ve
receği cevabın !ngilterenin ltalyaya 
karşı takip eyliyeceği hattı hareket 
Uzerinde ziyadesile müMsir olacağı· 
nı söylüyorlar. Diyorlar ki. hazine 
n1ilsteşarı Morrison, İngiltere hükiı
metinin beynelmilel ticareti canlan· 
dırmak maksadile Almanya.ya tica
ri mahiyette kredi açmak hususuna 
mütemayil bulunduğunu dii Avam 
Kamarasında açıktan açığa söyle
miştir. 

Yine bu zevat, ticari kalkmmağı 
teshil edeceği için Arjantin hükö -
metinin teklifini muvafık bulmak · 
tadırlar. 

verilecek tazminat ltalyo uysal 
Ankara, 30 CA.A.) - tktisat Ve- davranacaktır, fakat •.• 

klletinden tebliğ edilmiştir: 
Ereğli komür ha.vza.smdaki kömür Roma 30, (A.A.) - lyi tiaber a-

lan mabafil, Italyanm, arada mu • 
ocaklariyle Muğla vlllyetindeki krom vafık teminat almadıkça, konseyin 
madenlenni kiraya vermiş bulunma- gelecek içtimamda kendisini temsil 
larmdan dolayı 2818 numaralı ka • ettirmek istcmiyeceğini söylüyorlar. 
nunun 5 inci maddesi mucibince imal Ayni mahafilde beyan olunduğuna 
ruhsat tükereleriyJe maden ihale im- göre Grandi ile Eden, Suvich ile 
tiyazla.n devlete geçmiş bulunan lmli Sir Drummond ve yine Suvicb ile 

Kont de Chambrun arasında geçen 
ve milltezim.Jere mezk<ır kanunun 5 l!On mlilakatlar esnasında bu zevat 
ve 6 mcı maddelerine göre verilmeSi Habeşistanın ilhakı üzerine ltalya 
mUktazi tazminat 1 haziran 936 tari- ile Milletler Cemiyeti azası beynin-

!etlerin emniyeti için bir şey yapıl
mak llzımgeleceği mütaleasmda • 
dır." 

Heryo, lngiltere ile sıb 
bir yakınlık istiyor 

Paris 30, (A.A.) - Ere Nouvelle 
gazetesinde Heryo diyor ki: 

"- Yarınki hükumetin en•birin
ci vazifesi Fransa ile Anglo-sak!On 
demokrasilerini biribirlerine yakın
laştırmak olaca~t.ır. Amerika ile 
son defa aktedilen ticaret muahe -
desi ve Blumun beyanatı daha şim
diden çok güzel bir tesir yapmıştır. 
İngiltere ile de aramızda sıkı bir 
yakınhk hasıl olması elzemdir." 

Sözü lngilterenin endişelerine in
tikal ettiren Heryot, bu hususta da 
diyor ki: 

"Mussolini Daily Telegraph gaze
tesine beyanatta bulundu. Suçları
nı çabucak ve kat'i eurette itiraf 
ettikleri takdirde. kendisi, zecri ted 
birci devletleri affe müheyya bu • 
lunduğunu söylilyor. Acaba, vakti
le Papa Yedinci Greguar'm sözU 
dinlendiği gibi, bugün de Mussolini
nin eözü dinlenecek midir? Kanos
saya seyahat etmenin hoş bir şey 
olduğunu bilirim. Fakat Eden'in 
bu seyahati yapmağa istekli olma
sından da şüphem varorr." 

Sosyalistlerin 33 üncü 
milli kongresi 

Paris 30, (A.A.) - Soeyali~t par 
tisinin 33 üncü milli kongresi bu 
sabah açılmıştır. Yarın öğleden son 
raki toplantıda siyual vaziyeti tet· 
kik edecektir. Blum, pazartesi günü 
mtizakerata iştirak eyliyecektir. 

Grandi • Eden mülakatı 
Roma 30. CA.A.) - Giomale d'l

talia'nın Londra muhabiri, Grandi -
F..den mtillkatınrlan bahsederek di
yor ki: 

"!talyada herkes bilir ki şimdiye 
kadar hattı hareketini tamamile 
Milletler Cemiyetine istinat ettir -
m~ olan İngiltere bugün ltalya ile 
doğrudan doğruya müzakerelerde 
bulunamaz. Buna rağmen Grandi 
Milletler Cemiyeti kon~eyinin ge • 
lecek toplantrsrnda tngilterenin uy
eal ve zecri tedbirlerin kaldınlma
!ma müsait bir siyaset takip edece
ği ümidini İngiliz bakanına izhar et 
miştir. İngiliz matbuatının hattı ha 
reketinde de henüz bir değişiklikten 
bahsedilmezse de gazetelerin neşri
yatlarmda yeni bir veçhe görlilmek
tedir. Meseli Times gazetesi lta.I -
yanların İngilizler aleyhinde propa
ganda. yaptıklarını yazmaktan vaz
geçmi,tir. 

hmlr, (Tan}-Epey müddettenbe· tır." hinden itibaren iktisat veklleti tara - de hidis olan mü~kUlltı bertaraf et-
ri birçok hmsızlıkle.r yapmaktan suç- Blum, kuracağı hUk<ımete komU- tından verileceği cihetle bu lmil ve meğe çalışmışlardır. ç• d k• b•• ••k 
Ju HAiil İbrahim isminde bir genç nistlerin iştirakini temin edemedi • mUltezimlerin 24 haziran 936 tarihi Yine bu mahafilde 8Öylendiğine 1 ft e 1 UYU 

ğinden dolayı esef beyan ederek: ne kadar bizzat veya. musaddak ve- ba.kıltna, zecri tedbirlerin tatbiki 
7&-kaJanmıştır. Halil İbrahim, son yap "!dbarda da, ikbalde de kendile. · gelecek sonbahara kadar devam et- afyon kaçakçıllCJvl killeri marifetiyle Ankara.da iktisat 
b#J bir hırsızlığın akibinde yakayı e- rile ister üıtemez beraberiz. Muva.f- VekA.leUne müracaat etmeleri lazım- tlrildiği takdirde vaziyet ciddileşe • 
le vermiştir. fak olsak ta, olmuak ta, tesiri bU- cektir. (ltalya uyııal davranmak ie- Cenevre 30. (A.A.) - Milletler 

Hırsız, bir gece gUzel yalıda ·Faik tün emekçi smıfını allkadar ede- ~ktil!lat VekAletine müracaat edemi ternP.kte, fakat buna mukabil zecri Cemiyetinin a.fyan komisyonu, son 
Bey sokağında oturan eski polis me- cektir. Komünistlerin bizim kaba • yeoek olanlar alacaklı bulundukları tedbirlerin kaldırılacağını da ümit günlerde yaptığı içtimalarda, keyif 
ınurla.rmdan Şevkinin evine gi~, hatlerimizden ve zlfımızdan istifa- ta.zminatı verecekleri teıiılikname mu etmektedir.) verici zehirlerin Uzakşarktaki tesi-

b bir d de edeceklerini zannetmek hatadır" .kabilin' de Etibanktan alabileceklerin- I ilt f db• I • ratı üzerinde bilhassa tevakkuf et-ir uaw bir cüzdan ve emir ka- de-t .. tir. ng ere, e ır arın miştir. 
... , .,.. .. ~ den mil ve mUlteziınlerin doğrudan ll t ft d ... ·ı ea -s-mıs>~tr. Bu .ııutkun, Blum'un, ka.blneyi gasına ara ar egı Bu komisyon dün almış olduğu 

Bu işi becerdiğj gecenin sabahr, o kurmazdan •ki l'IOn nutku ol • ~~~a:1:ı:~ ;~~~r!:~ Londra 30, (A.A.). - Morning bir kararda, Çinde bilha&'!a Japon 
t:fva,rda, erkenden dola§II'ken vaziyeti mak ihtimal~rdır. _....ı_ Po&. yazıyor: 

eeeeye yuka.ıua yazılı tarihler zar • kontrolu altında bulunan mmtaka • 
filpheli görlilmU§ ve bir polis memu- Almanya ile Fransa f-da müracaat ederek ta.zminatlan. "Dün, lngiltere • İtalya gerginli-

~·· ği d b. h f'fl k dedi.im' larda büyük mikyasta kaçakçılık ru ta.rafından hüviyeti sorulurken arasında yalcınlo•ma nı almaları Jizımdır. n e ıraz a ı eme ay ış-
k~ memit ve yakalanarak kara . 3 tir. Bununla beraber bu gerginliği faaliyeti vukua geldiğini, vaziyetin 
,__, "tU.rül n..+ü Karak ld hü Vıyana, 30 (Tan) - Alman siya- Kiiıl!!ülc Haberler tamamile bertaraf etmek huswmn· gayet vahim olduğunu ve bu halen 
~& go m"'S'~ r. .

0 
a • si meha.fili sabırsızlıkla., Blum tara- ~ daki müşkillit aynen bakidir. Zecri bütün dünya için bir tehlike teşkil 

:vıyeti te.ebit olunurken evı :'°yulan fınd_an kuru~aeak olan yeni Fran1'ız • Ankara, 30 (Tan) _ Finans tedbirlere taraftar milletlerin çoğu eylediğini tesbit etmiş ve lbımge-
~ki kara.kola. gelmiş ve vak ayı ha- kabın~~in 1§ başına geçmesini bek- bakanlığı memurin kanununun 14lln- bunların hem lüzumsuz, hem de len tedbirleri almak üzere iki hilku-

Bir polis, iki poli 
üç polis! 

Dün bana bir nllktedan do 
d1 \'e şo lnJilljz fıkrasım arila 
"- BJr lort, oğlu büyliyüp t 

tık ortaya çıkacak çağa geline 
biinf' götür:mü, ,.e ilk terbi:re d 
rl arasında içki içmenin adab 
retmek istemiş. DemJ ki: 

••- Oğlum! Bu \is ki denJlen 
bumunu görmiyı>cı>k kadar I~ 
nun zevki içkiyi kıYa.mında kesı 
dir. 
"- J~i söylüyorsun bah 

Ukin ben iı;klnln kr\'an1ını ne 
anhyaeağnn? ! 

"-Kolay! Gel hana! 
Lort oğlunu çekip pencerenin 

ne götümıüş demiş ki: 
"- Bak! Şu karşıda U.i poli 

nıyor! Bunlan üç gördüğün 
artık olmı~·a ba.~Jadığmı anlama 

Ç.ocuk hemen ce\'ap \'ermiş: 
"- Babacığ'tm! Haydi sena 

yat! 
"-Neden!. 
"- E. ç.Unkü karşıda iki d 

polis hlr tanedir. 
Bu fıkra,, anlatan arkada~ı 

fırsat buldı;kça çekn .• Fıkranm 
manter,, ini yaptı: · 

- Bu fıkra~, aptalca bulmaz 
srn? 

- Ha:pr ! Bllaki ga'.'·et hoş 

gitti ... 
- G~ f'fendim ! 
- Seden! .. 
- Neden olacak; hen ıçlyor 

çiyonıın, l~lyonım \'C kanmnda a 
\'lll" di)·e gösterdikleri yP.re bakı 
kim-ıe~1 görmlyonım... Hıma ne 
sin?! 

- Ne diyeyim! Biraz daha ka 
san sen bu~n;nu da görmezsin! O 
man senin bumun yok mu deme ., - ........ . 

Sustu 're gitti. 
B. FELEK 

Fenerbahçe Sovyet 
Rusyaya davet edir 

Ankara 30, (A.A.) - Sovyet 
yük Elçisi Karahan Türkiye şn 
piyonu Fenerbahçe KlübünUn 
muz veya ağustos aylan zarfın 
Sovyet Rusyada muhtelif maçl 
yapmak üzere davet edildiğini h 
riciye vekaletine bildirmiştir. Da 
vetliler meyanında diğer atletler 
vardır. Müsabaka zamanlan her 
kadar temmuz ve ağustos diye g' 
terilmiş ise de klübün angajmanı 
rına nazaran bunun tebdili miim 
kün olabilecektir. 

Tas Aiansı muhabirinin 
Ankaradaki ziyafeti 

Ankara, 30 (A.A.) - Tas Ajan 
Türkiye muhabiri Stoklitski tarafı 
dan bu akşam şehrimizdeki matb 
at ve ajans müntesiplerine bir ziy 
fet verilmiştir. 

Ziyafette Sovyet elçiliği müs 
n Zalkin ile F:.d'Zurum mebusu Na 
Atuf, Kütahya mebusu Na§it Hak 
tsparta. mebusu Kemal Turan, Ma 
buat Umum MüdürU Vedat Tür. 
jans umum müdüıi.i Muvaffak Men 
mencioğlu, Ulus yazı işleri mUdU 
Nasuhi Baydar ile ajans ve matbua 
ailesinin diğer birçokları refikaları 
ile birlikte hazır bulunmuştur . 

lngiliz sefiri gitti 
lngillz Büyük Elçisi Sir Pe 

Lora.in ve eşi, dün akşam ekl!lpresle 
Londraya. hareket etmişlerdir. Sefa· 
rethane erkanı ve elçinin bir.ço 
dostlan kendisini uğurlamışlardır. 
Sir Percy Lorain, haziran sonll9da 
lstanbula dönecektir. 

ber verirken Halil ,tbrahi:oı tel&ş 8.ean lemektedır. cü maddesinin tatbik ım~ti hakkın- tehlikeli olduğunu takdir eyledikle. mete müracaatta bulunmuştur. 
~ ve kısa bir tahkikat neti- Sosyalistlerin ekseriyet 1:.e§kil ede- da bir nizamname projesi hazırla • ri halde hlll ba.zı mahafil bu ted· Galatasaraylıların 
ıshıde eoygunu Halil Ibra.himin yap- ~ği b~ kab~~' ~n~ haricl mıttır. birlerin llguı ÇOk zararlı bir misal Maltada casuslar 
b#t a.nla§Ilarak alman kasa e7den sıyasetı~de mlihım de~$ıklıkler ~- •Ankara, 30 (Tan) - Finan11 ba.- teşkil edeceği iddia.anıda.dır. toplant111 

ç . pacağı üm~t ecy;nektedır. kanlığı karne ibraz edemiyen eey. . Bu s~bepten dolayıdır ki, Eden, Londra, 30 (A.A.) - Röyttt ajan Galatasaray Oemiyetinden: Bu • 
bir buçuk kilometro uzakta bır ekin Alman sıyut mehafiline göre, 808- yar mükelleflere resmi dairelerden zecri tedbirler kaldınlmuda.n önce, ırnm Maltadan öğrendiğine göre, dil§ gün Galatasaray lisesinde. Galatan-
t.ariam içinde bulunmu§tur. yalistlerin iktidar mevkiine gelmem yapılacak tediyelerin kazanç vergisi Milletler Cepıiyetinin muvaffakı- mana çok faydalı ola.bilecek resmi rayWar tarafından her yıl mutat p.. 

Soy~u kendisinin yaptığını itiraf Aln_ıan • ~iZ yald8§M111ma bir tevkifatma. t!bi olduğunu ali.kalıla· yetaizliğinden sinirlenen ve bilhassa vesaik elde etmekle maznun iki Mal- lan toplantı yapılac&kt:Ir. Bu toplan· 
et:mi§tir. Çalman kasa, evin sahibi vesile t;eekıl edecek ve bamdan dolayı ra bildlrml,ıir. kendilerini Almanyanm veyahut ki, tıs, bir avukat ve bir milliyetperver 
§evkinin damadı ve Isatnbul hukuk Avnıpa ırulhU takviye edil.mit ola- • Ankara, 30 (Tan) - Pul bayi- Italyanm tehdidi altında gören dev- mebus mahkemeye verilınl§tir. bnm programı §Udur: 

caktır. leri &idatile nakliyat vergiai a.ida _ =:;;:::::::====;::::::m;::;:ııı::::==================== 1 - Saat onda mektepte toplantı. 
mahkemesi reisi~ .Rızanmdır. Suç.- Va~va, Prag, Budapette ve Bel- bnın hava kuvvetlerine yardım ver- 2 - Saat on birde konferans salo-
ın adliyeye verilmiştir. gra.t eıyaat meh&tlllerl dahi Jl'raJlla ıtmıe t!bi olmadılı allkalıJan. bil- ltlıWiiitl'IHW• R. p E K E R ' in IRHTHt11t1nnı1111ır,; nunda Ercüment Ekrem {Er-

Mevlut 
Galatuaray ll8esl eski mualllm· 

lwin<Sen Fehminln kızı Bayan Sa
ll&vber'in nıhu için bugUn öğle na
ınaztnı mUtea.ktp Hafız Kemal tara
fından Eyüp camllri<le mevlO.t oku
aacağmda.n arzu eden zevatın gel· 
lneleri. 

ve Almanya arumda olacak bu yat. dirilm1ftlr • • k 1 A b D 1 • met Talu) tarafından mektep 
laşma.yı beklemektedirler. • 1 n 1 a e rs e rı ve klUbün tarihçesi ha.kkmda 

Rlbentrop lrlandaya tlttl lntllls Somallıl Komiseri R. Pebr'in Ank&r& ve latanbul 'Oniveraitelerinde verdlii inklllb birkaç eöz. 
. . Mektebin en genç ve en Yatlı 

Londra, 30 (.A..A.) _ Bllyllk elçi, yakında Londraya t•llyor denJertnde tutulan talebe notıan, g&den pçiri1dikten aonra. iki talebesinin hitabel~ri. 
Von Ribbentrop dfln &lrfam tayyare Lcmdr, 30 (Tan) - İngiliz Soma- ULUS Butmevinee kitap halinde ba.ııtlırııgtrr. 3 - Saat 12,30 da pilav. 
ile §imali lrllndaya hareket etmi§ - lil!linin komiseri hazinuı baflangıctn- 124 sayfa tutan eaer, ~ baekı murafmm kanıhfI olarak 4 - Saat 14,30 da Cümhuriyet lbi-
tir. Alman bUyUk elçisi orada bir haf da, Londraya gelecek ve ba.zı meae- her yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 1 desine çelenk. 
ta kadar Lord Londonderry'nin ~&- leler ha.kkmda merkezi hüldımete i- UllllHll1J1IUttn11nn11nırııırJnnutlW.MuutılllUUIHfHHUtlNIHI 5 - Merasim sonunda müstakbel 
tiri olarak kala.ca.ktir. b&t vereoektix 3929 yuvayı ziyaret. 
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No. 148 Ziya ŞAKIR 

Meb'usların başları öne eğilmiş, 
sükun bir kat daha artmıştı 

meclisi mebusandan kuvvei işgaliye ederken, koridordaki büyük saatin 
tarafından, cebren alınıp tevkü e • çanına inen tokmak darbeleri işli -
dildi. Bu hal, hukuku esasiyeye ve yordu: 
hukuku düvele tamamiyle muhalif - • - Bi, iki, üç, dört ... 
tir ... Bilakaydü şart, istiklali vicdan Bu dört çanın darbesi, matemi 
\•e efkara malik olmıyan bir meclisi bir hüzün içinde sürilklenerek sönü
mebusanın serbestçe ittihazı karar yordu. 
eylemesi mümkün olamıyacağmdan, Reisht; mahzun ve titrek sesi du-
millet vekillerinin masuniyetine kar- yutmuştu: 
fi, ika edilen bn tecavüzü protesto - Takrir mündericat.ma tama
ediyoruz ... Bu protestomuzun, bü • miyle ıttıla hasıl oldu mu, efendim?. 
tün cihan heyeti teşriiyesinin, ve Bu suale, birkaç ;es mukabelede 
bilhassa, bilcümle parlamentoların bulunmuştu: 
maderi olan Britanya parlamentosu- - Evet .. Evet .. Reye konulsun. 
nun ve bu gibi vakayii tarihiyeye Reis; ezgin bir sesle meclisin son 

defaatle sahne olmuş olan Fransız kararını soruyordu: 
ve İtalyan parlamentolannın sem'j - Vazifei mebusivetin icrasında 
rttılaına vasıl olmasını temenni ede- emniyetbahş olacak. bir halin vuku~ 
riz ... Bugün deruhde ettigimiz vazi- una kadar milzakeratımı7.ın tehirini 
fei milliyeyi ifaya, ancak bu derece- teklif ediyorlar .. Kabul edenler, el -
de kadiriz. lşte, bu esbaba binaen terini kaldırsın ... 
verdiğimiz bir takrirle bu teklifte İstanbul mebusu Salahaddin be • 
bulunuyoruz. Bu takririmizi, milli yjn sesi diğer mebusların eesleri Us
bir vesika olarak tarihe tevdi ediyo- tünde viikseliyordu: 
ruz. - Müttefikan kabul ... 

Rrza Nur Beyin bu sözleri derin Ve nihayet .. artık son saniyesini 
bir sükunla dinlenmişti. Ve o, kür - yaşıyan Osmanlı meclisi mebusanın-
11Uden inerken, (Isparta mebusu, da, reisin şu son sözleri duyulmuş
Seyfullah efendi) nin sesi yüksel - tu: 
mişti: - Evet efendim ... Tehiri müzake-

- Rüfekayı muhteremeden iki re, müttefikan kabul edildi. 
zatin ismi söylenilmed; ... Cemal pa- Saat: tam dördü beş dakika geçi· 
şa ile Tahsin bey de tevkif edilmiş- yordu ... lşte, bu saniyeden itibaren, 
lerdir. (Osmanlı Meclisi Mebusanı) nm on 

Birkaç mebusun sesiyle. bilhassa üç senelik hayatı da - hazin bir a
(Lazistan mebusu, Osman bey) ce - kıbetle - hitam bulmuştu. 
vap verdi: • 

- Onlar, meclis haricinde tevkif !şgal esnasında tevkif edilen me-
edildiler. buslarla diğer zevata gelince... Bu 

Birkaç saniye, sükutlr. geçti. Ôn- zevatın mukadderat ve akıbetini, 
d4n sonra, reis, emir verdi: lngiliz binbaşılarından (Mister, Ha-

- Takriri okuyunuz efendim. ron Armstrong); (Türkiye nasıl 
Bütün mebusların başlan önleri - doğdu? .. ) isims esrtnde, aynen şu 

tıe iğilmiş; meclisteki sükun, bir kat satTrlarla tasvir ediyor: 
daha derinleşmişti. Hi.izUn ve tees- Clşgale takaddüm eden gecede, 
Blirle titriyen bir ses, d~varlarda ak- milli harekatın müzahirlerinden ol -
aetmişti. makta maruf bur Tilrk ekabiri tev-

Tarihi takrir sureti kif olunmuşlardı... Bunlann hepsi 
-Aynen ve harfiyen- bir gemiye bindirilerek Maltada bir 

(Kanunu esasii Osmaninin yedinci kampta hapsolunmuşlarch. 
hl.4ddesi mucibin\!c, (sulhc ve tirare- t ArkMı \ 'Hr' 

te ve terk ve ilhakı araziye, ve teba
ai Osmaniyenin hukuku asliye ve 
şahsiyesine taalluk eden, ve devlet -
c;e masarifi mucip olan muahedatm 
aktinde; meclisi umuminin tasdikı 
,arttır.) ... Harbi umuminin memle
ketimiz için pek namüsait şerait da
hilinde hitam bulması hasebiyle. e
lim bir vazifei tarihiye ifasına da
vet olunan meclisi mcbusan, ahiren 
makarn hilif et ve saltanatı seniye
de ahvali fevkalade tahaddüs etme
si, ve meşrutiyetle idare olunan me
malikin kaff esinde millet vekillerine 
temin edilen massuniyat ve muaffi
yatın, ilcai vakayi ile ve mütemez
ıi olması hasebiyle, vezaifi mebusi
yetin icabatmı memleketin vaziyeti 
bazırasiyle telif imkanından mah -
rum kalmıştır ... Her şeyden evvel, 
hürriyeti efkar ve istiklali vicdana 
vabeste olan bu vazifei mukaddese -
nin emniyetle ifasına imkan bahş 
bir hal ve vaziyetin tahassulUne in -
tizaren, umumi inikatlann tehirini 
teklif ederiz. 

Genç Cela.I, Sinop Zeki, Maraş 
Tahsin, Sinop Doktor Rıza Nur, Bo
lu mebusu Tunalı Hilmi, Erzincan 
Halil, Trabzon Hüsrev, Gümüşhane 
Zeki, Izmit Ali, Istanbul Kamil, Lazis 
tan Osman Nuri, Erzurum Hüseyin 
Avni, Bursa llyas, Tokat Ahmet, To
kat Şevki, Karahisan şarki Fazıl, İçel 
Ali ... 

lşte; Osmanlı imparatorluğunun 
meclisi mebusanında okunan son 
takrir .. Ve onu imza eden mebuslar. 

Artık Osmanlı meclisi mebusanı, 
son dakikalarını yaşıyor: ve varlık 
gahasından kendi kendisini silerek 
artık tarihin - hazin bir hatıradan 
başka hiçbir eser bırakmıyan - e
bediyet sayf alanna kanfıyordu. 

O matemi sükut, daha hali. devam 
ediyordu ... Daha birkaç gUn evvel -
birtakım hoş ve nahoş - velveleler 
akseden şu salonda, 9u yaldızlı ve 

rengarenk nakışlı bvan altında: şim
di derin ve acıklı bir sUkut hUküm 
sürüyordu. 

Bu büyük ve tarihi hadise; tam on 
Uç senedenberi beyhude münakaşat 
ve laklakıyata sahne olan (Osmanlı 
meclisi mebusam) nın riya ve ihti -
ras şamatalariyle sarsılan tavanını 
göçürürken; sanki bunun bütün ta -
rihi mes'uliyetini de, şimdi 9urada 
bulunan son Osmanlı mebuslarmm 
ıayıf ve aciz omuzlanna yükletiyor
tu. 

Bu derin ve manalı sükut devam 

Bugün 

i PEK 
Sinemasında 2 FHm birden 

1-ŞErt DUL 
MAURİCE CHEVALİER • 

JEANNETTE MAC DONALD 

2-GiZLi YUVA 
ROBERT MONTEGOMERRY 
MAUREEN O'SULLIVAN 

Yaz flyatlerl 20·25 35 
Hamiş: Melek ve lpek sinema
lan kuponları keşidesinde kaza
nanlann hediyelerini almak Uze
re MELEK sinemasına müra-

caatleri. 

TEPEBAŞI 

GARD E N'i 
ve fevkalade programları 
Yeni rup ve büyük yıldızlan, Gar· 

den'de neşe saçmaktadırlar. Dün ak
şam; vasi ve müzeyyen Garden sa
lonunu, hıncahınç doldurarak mün
tahap bir seyirci kütlesi bu neiıs ve 
emsalsiz temaşa ve eğlence progra
mını kemali zevkle seyretmiş ve can
dan alkışlamıştır. 

lRENE & WESSLEY 
LANCE 

Son derece eğlenceli numaralannda. 
Holivud dansörleri 

COLETTE ETlENNE & 
YVONNE 1 

Cazip ve alakabahç numaralarında. 
Hakiki bir Sivilyalı olan 

JULIA REEYS 
Nefis EndülUl!I şarkılarında. 

ve Havaiyenler 

TAU MO E 
tıe küçük 

BEBYLANCY 
En büyük temap.lara layık numara

larla programı ikmal ediyorlar. 
HQ§, gUzel bir vakit geçirmek için 

GARDEN'e gidiniz 
BugUn ıııe.at 17 de hava mti8ait 

olduğu takdirde 

TEPEBAŞI BAHÇESi 
YAZLIK 

sahnesinde bUtUn varyete programile 
BUYUK MATlNK 
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Sirortalı Normal 

TiiTkiye ıçın 
Llnı it. u... it. 

1 50 1 35 
4 50 4 -
8 50 7 50 

17 00 14 -

Dqani.,;ir 
Ura L 

ı-
14-
21 -

Din için Tilncddr Sirketlerine mU 
racaat edilmelidir. 

Ktlçfllı Ulnlu dofnıdaıı dofnıya 
ıdaremizce almabilir. 

KUçtllr Dlnlarm 5 uurlrtı bir defa 
ldr 30 lmruıtar. 5 utırdaıı fuluı icin 
utJr baıma 5 kunıı almır. Bir defa· 
dan fula icin )'ek6nda.a ~ 10 kurut 
indirilir. 

M-l•nt laancıaa •lsertalıı alton• 
FaaJlmaa, 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : İsparta P ark ve Hisar dağı 

çok müthiş Bergamada 
bir cinayet işlendi 

Bergama, (Tan) - Şehrimizde müthiş bir cinayet işlenmiştir. Hadi -
senin tafsilatı şudur: Köy katiplerinden Ahmet, yukarı Kınklar köyünde 
oturan Hüseyin oğlu İbrahim ve Mustafanm kız kardeşleri ile evlidir. Ah
met kansı ile iyi geçinmediği için, İbrahim ve Mustafa kız kardeşlerini 
kocasının yanından alarak kendi köylerine götürmüşlerdir. 
Buna kızan Ahmet, köylerine dönmek ü~ hayvanlarına binerek 
Kireççiler caddesinden geçen Mustafa ile İbrahimin yollarını beklemiş ve 
Üzerlerine üçer el silah atmıştır. Çıkan kurşunlar her ikisine isabet ede
rek derhal ölümlerini intaç etmiştir. Katil, silah sesleri üzerine toplanan 
kalabalığa "iki kuduz köpek öldürdüm. Leşlerini kaldırın,, demiştir. 

Katil, jandarmalar tarafından yakalanarak adliyeye veril.ştir. 

Bahkesirde atıcıhk kursu çok 
neticeler verdi muvaffakıyetli 

Balıkesir, (Tan) - Tiirkiyenin beş bölgesinde açılan atıcılık kurulun
dan birisi de ilimiz bölgesinde tesis edilmiştir. Atış kurulunun faaliyete 
geçtiği günden bugüne kadar hemen bütün gençler urula faal üye kay
dolmuşlardır. Haftada iki giln atışlara muntazaman devam edilmektedir. 
öğretmen Yüzbaşı Şevketin gençlere yaptırdığı tatbikat, muvaffakıyetli 
neticeler vermektedir. Yukanki resim, atışa üye yazılan gençlerle, atıştan 
bir intibaı gösteriyor. 

Bilecik muallimlerinin toplantısı 
r-

• 

Aydın, (Tan) - Pwlu kurarak 
bir kişiyi öldürmek ve diğer birini 
de yaralamak suçu ile adliyeye veri
len Çinenin Karpuzlu nahiyesine 
bağlı Hatıpkışla köyünden Osmanm 
muhakemesi ağırceza mahkemesinde 
neticelenmiştir. Mahkeme, Osmanı 
tehevvüren adam öldürmekten 15 ve 
yaralamaktan da 5 sene ki ceman 20 
sene hapse mahkfım etmiştir. 

Küçük Haberler 1 
• Antep, (Tan) - Şehrimiz öğ • 

retmenleri her haita bir ilk okulda 
toplanarak mesleki mUsahabeler 
yapmakta ve bunun büyük f aydala
n görülmektedir. 

• Antep, (Tan) - Uray bütçesi 
165 bin lira olarak kabul edilmiş ve 
bli~e Uc:ü varidat. altısı masraf ol • 
mak üzere dokuz fasla aynlmıştır . 

• Antep, (T~n) - Açık bulunan 
memleket hastanesi kulak, boğaz ve 
burun mütehassıslığına Doktor Ziya 
Maktav atanmış ve gelerek yeni va
züesine başlamıştır. 

• lzmit, (Tan) - Vilayet genel 
meclisi, toplantılarma bugUn son 
vermiştir. Yeni daimi vilayet encU • 
menine bir kadın tiye de seçilmiştir. 
Bu münasebetle, vilayet meclisi üye
lerine belediye bahçesinde bir ziya • 
fet verilmiştir. 

• Keçiborlu, (Tan) - Keçiborlu 
sabık maden müdürü Rıza Onur, lk· 
tısat vekaleti maadin umum müdür
lüğü emanet memurluğuna tayin e-

l 
dilmiş ve yeni vazifesine başlamak 
üzere Ankaraya hareket etmiştir. 

. • Sıvas, (Tan) - Kültür direk· 
törlUğU ba.şkatipliğine LA.dik hususi 
muhasebe memuru Nuri tayin edil -
miştir. 

• Sıvas, (Tan) - ldarei hususiye-
. nin kurduğu fidanlığın açılma töre

ni yapılmıştır. Açılışta şehrimizdeki 
saylavlar, ziraatçiler bulunmUflar • 
dır .. 

• Mustafakemaplaşa, (Tan) -
Voyvoda köyünden Salih oğıu.zey • 
nel Azatlı köyünde Hacı Mebme • 
din çütliğinin çayırında bağlı bulu· 
nan bir kısrağı alarak çalılık onna· 
nına saklamıştır. Zeynel biraz sonra 
buradan kısrağı kaçırırken orada bu 
lunan çobanlar tarafmdan görUlerek 
yakalanmış ve adliyeye verllmiftir. 

• Mustafakemaplaşa, (Tan) -
Gençler birliği klUbU gösterit kolu 
yakında bir müsamere verecektir. 
Bunun için lazımgelen hazırlıklar 
ve provalar yapılmaktadır. Müsame
rede (Tarih utandı) piyesiyle (Ça • 
panoğlu) komedisi temsil edilecek • 
tir. 

• lnebolu, (Tan) - lnebolu Hal • 
kevi göl!lterit kolu tarafından temsil 
edilen Mavi yıldırım piyesi çok bil· 
yük muvaffakıyetle başanlm!fbr. 

• Bali, (Tan) - Ballda son gUn
lerde cemiyetlerin dunımlarmda gö
ze çarpacak değifiklikler olmuştv. 

Bilecik, (Tan) - D.lfokul öğretmenleri kUlUlr direktörü Hlcriılln baş
kanlığında toplantılar yaparak mealeld görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Y11karlci resim toplantıda bulunan muallimleri bir arada gösteriyor. 

Yakın gUnlere kadar kazada bir 
gfına faaliyet gösteremiyen (Kızı. 
lay) (l.nusal Ekonomi ve Arttırma) 
kurumlan ilçebayımız Nebil Eeat 0-
zoğuzun değerli tefvik ve himayele
riyle yeni faaliyet hamleleri almar,. 
başlamı9lardır. Kızılay Kunımu la.f 
re heyeti bqkanı Iluwım de~ 
çalışmaları sayesinde kazanın P

nahiye merkeziyle (31) köytlnde ~ 
nımun fUbelerl açılmlf ve kUJ'Ulll 
Uye sayısı (450) yi bulmuatur. 
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No. 7 Tercüme eden: M. Rasim OZCEN 

Rasputin Çariçeyi 
için bir çok 

nüfuzu 
kuvvet 

altında bulundurmak 
sarf ediyordu 

• 
Burada., Rasputinin, uzun seneler, 
ananın emniyetini ne suretle is

smara muvaffak olabildiği hatıra 
elir. Hiç ,uphesiz, onun kurnazlı

ı devam ettirebilmesi için bir yar 
tncıya ihtiyacı vardı. Bu, doktor 
revenko olamazdı. O, namusun -
n zerre kadar fedakarlık edemi -

en bir adamdı. "Mukaddes adarn"a 
rayda , kurnazlığının esasını anlı -

amadan hizmet edecek bir yardım
' yahut bir cUrUm ortağı lazımdı; 
, bu yardımcıdan her saat istediği 
alflmatı alabilmeliydi. Bu ne yap -
ğını bilmeden hareket eden yar
tncmm arkasında da bir doktor ol
alıydı. Rasputin, bu yardımcıyı, 

rayda oturan Anna Virubovada 
ldu.,, 
İsviçreli Jilyar da, Aleksiye tatbik 
ilen tedavi tarzını, ayni şekilde 
vir ediyor: "Ben eminim, ki Ras
tin - Doktor Badmayef ile anlaş

a. neticesinde - hastalığın seyrini 
adam Virubovadan öğreniyor ve 
rn zamanında çocuğun başı ucun

dikiliyordu. O, duasını okurken 
üllmel b&§lamış olduğundan A -
si kendine geliyordu. İmparator, 
,eyden haberdar olmadığı için, 

ı hali göre göre tesir altında kaldı 
nihayet "Mukaddes adam" daki 
kalô.de kudrete inandı . ., 

"Matmazel Zanotti de, kanaatini 
le anlatıyor: 
'Çareviçin hastalığı esnasında, 
sputinin ziyaPetıeri benim üzerim
şu intibaı bırakıyordu: Rasputin 
rna en vahim olan safhanın geç -
~e başladığı zamanda geliyordu.,. 
Burada, Rasputinin şifa vermek 
pretini haiz olup olmadığını mü -
~~a etmek bir mesele teşkil et
jz. Ehemmiyetli cihet, çariçeye, 
lunun hay.atının elinde bulundu
~u telkin etmesi.. Bu suretle o -
il iradesini esir etmesi ve nihayet • ......... _ ....,._......,....-_.... ... 
lasputin, çariçeyi nUfuzu altında 

ndurmak için manevi bir )cuvve 
'nüracaat ediyor muydu? Ondan 
'ar ettiğine hlı!ııl olan zanna gö
herkesin dikkatini celbeden çok 
•seir gözleriyle ipnotize mi edi -
iu? Yoksa manyatizmeye mi 
'acaat ediyordu? 
arp esnasında, 1915 ilkbahar:ın -
F'ransız sefiri Paleologue, Ras -
nle bir milli.katta bulundu. Bu 
tkatm, earayın tavassutiyle vu -
geldiğini söyliyen sefir, Raspu
'u euretle tasvir ediyor: 
~ s m e r.. s e r t ve u z u n 
l I •• S ı k 11 i y a h sakal.. 

lr burun ve şehevi bir ağız .. 
lyetinin bUtlı manası, çok par
lduğu kadar derin ve cazip o -
:>luk mavi gözlerinde toplanmış 
~i. Bakışı, ayni zamanda ndiz 
vazişklr .. Saf ve kurnaz .. Dik
\'e dalgındı. Ciddi bir ınUkale-

göz bebekleri, manyatimza 
ıti neşreder gibi parlıyordu. Bu 
adde!'! adam" bu ,ehvetperest 
k, görUnen harici ~ekliyle, in -
.l, fena bir tesir bırakıyordu: 
U üstünde bir teke (erkek keçi) 

l11e müşabih hayvani bir koku 
riyordu.,, 
Aırna meclisinin re1st Rodzyan-
~. 

mukaddes ,eytan" ın bakışlan-
. ç dayan·ııa bileceğini söylüyor. 
lltinin himtnetiyle dahiliye na -
na geçenlerin sonuncusu olan 
Popof, muvakkat hükumetin 
t ettiği hususi tahkik komisyo -
a., onun hakKında şu suretle şe-
te bulundu: 

d ~~putinin sık eık sarayda gö -
Ugu, orada geçen her şeyin iç 
tı~ öğrendiği~ bilmediğim birşey 
dı. Nazır olduktan sonra, onun
rnll8a başladığım zaman, nUfu -

llll Bebebi hakkmda bir fikir e -
~bildim:: Fikrimce bu adam bir 
h 0tınaldi ve gözlerinde, ha'kika-
llıuei bir kudret vardı. On un 

~irneeler üzerinde, bahusus ka
~ la çocuklarda bir ipnotizma te-
'Prnzya kabiliyeti vardı.,, 
de, eöyllyellm, ki: Protopopof 

Utinin ipnotize ettiği adam -
1~ biriydi. Fakat kendisine mua
"'ll. Ve ondan bir menfaat bek -
eıı insanlar üzerindeki te1!irl 

ıı ibaretti. 
lıtıauata m&yö Jilgan dinliye -

l'a.Yda bulunduğum mUddet 
:a., ilk ve BOn olarak, Raspu -
ir defa kal'JılB.fbm. Dışarı çı-

kıyordurn; büyük salonda ona ras- hiçbir tçsirini hissetmediğimi söyl~ 
geldim. KürklU paltosunu çıkarır - dim. Onda bulduğum şahsiyet tam 
ken, ona, iyice bakabildim. Uzun manasiyle bir Sibirya serserisi idi. 
boylu, yorgun yüzlü, dik kaşları a:l- Tipi, zincirden boşanmış bir kürek 
tında, son derece nafiz bakışlarla ba- mahkumuna benziyordu. Bu hali ile 
kan boz mavi gözlü bir adamdı. ezberlediği bazı usulleri tatbik ede -
Saçları uzundu. Mujik sakallı idi. O I rck saf bir "mukaddes adam" rolü
gün, üzerinde bir kemerle sıkılmış 1 nü oynuyordu. insan on~ ~ak~?c~.' o 
hafif mavi bir gömlek, dalgalı, ~niş tablosunu tamamlamak ıçın, ustnn
bir pantalon, ayaklarında çı?.meler de bir kürek mahkumu gömJcği ile 
vardı. Bende husule getirdiği frsir, Karo birlisi işaretinin eksikliğinden 
hoşa gidecek bir şey değildi ve bunu başka bir noksan bulamıyordu. Çar •. 
tasvir edebilmekten acizim. Gözleri - sonraları bu kaba adam hakkmdakı 
mizin karşılaştığı o kısa anlarda, kanaatimi haber aldığı zaman kendi 
derhal. bu adamın. ruh üzerinde tah- sine şöyle cevap verdim: Bende çok 
ripkar ve şaşırtıcı bir tesir uyandı- fena bir tesir husule getirdi. Bir s~
ran muzır bir şahıs olduğuna kana- ate yakın süren konuşmamızda, go
at ettim.,, zümün önüne, hep, ilk memuriyete 

Evvelce de kendisinden bahsetti- girdiğim sıralarda. Siberya yollan 
ğimiz başvekil Kokovtsofun, Raspu- boyunda kürek mahkuI?la~:~a mah
tini, tasviri pek şiddetlidir: sus hapishanelerde geçırdıı.,11m za -

"Rasputin kabineme girip de bir manlar hatırıma geldi: çiinkü bu da, 
koltuğa oturunca, derhal, gözlerin - tam o hapishanelerdeki mahkümla
deld insanda haşyet uyandıran, kud- rım tipinde bir adamdı. Bu da, "ha 
ret dikkatime çarptı. Göz çukurla- tırlıyamıyol}lım!" diyenler eski fena 
rınm derinliğine gömiilen ve biribi - lıklarını saklamak lüzumunu hisset
rine yakın bulunan bu, çelik mavisi tikleri i~in m.azilerini saklıyanlar 
bir çift göz. bana yapışmış gibiydi. makulesındendı. Bu adama karan -
Hi ü hesiz, beni ilk defa gördüğü ltkça dar bir sokakta tesadüf etmek 

ç ş P · d. w • • d k d 
içrin dikkatle bakıyordu. Fakat ba - rnteme ıgımı, ~anzarasm wa o ~•War 
kı ındaki derinlik, insanı ipnotize et- h~yet veren hır hal oldugunu, og -
m~k istediiYi hissini verecek derece- rendiği zannını veren ipnotizrnnyı 
de kuvvetli' idi. Çay gelince, Raspu- tatbikte becerikli olmadığını ve ta -
tin bir avuç biskUi aldı, fincanına at- mamiyle sade ve akıllıcasına ~lan 
tı ve gözlerini tekrar bana dikti. O - mükalemelerine. karıştır~ığı g~~ıp -
nun ipnotizma tecrilbelerinden yo - liklere inan~~~a?ılece~ • bır ka~~hyet 
rulmaya başladım ve ona kısaca, gösteremedıgını de ılaveten soyle -
bana öyle bakmasının bir faydası o- dim." 
lamıyacağını, üzerimde, gözlerinin ( A rka~ı vn r 

Havzada kömür istih.salCitı 
mühim miktarda artacak 
Yeni elektrik santralı, havzanın istihsalatına lazım 

olan eneriinin iki mislini temin edivor 

,. Kozlu şirketinin 

Zonguldak, (Tan) - Kozlu kö
mür Türk Anonim Şirketinin yeni 
yaptırdığı btiro binalarile elektrik 
santralına ilave edilen ye~i turbinin 
açılış töreni yapılmıştır. Şirket işle
rinin daha yakından idaresi için 
Zonguldakta bulunan bütün teşkilat 
ocak yanma nakledilmiştir. Zongul -
dağın da ışığını temin eden elektrik 
tesisatı bu şirkete aittir. nk defa 
1929 senesinde ancak 1.100 kilovat 
takatinde bir turbin yapılmıştır. 933 
senesinde 2.200 kilovat kuvvetinde 
bir turbin daha ilavesile şirket ihti
yacı tamamen karşılandığı gibi Zon
guldak urayı ile de mutabık kalına-

Suriye ile lngiltere 

arasındaki münasebet 
Paris 30, (A.A.) - Humanite 

gazetesinde komünist meb'us Peri, 
Suriye Fransız mandası meselesi 
hakkında bir makale yazarak, Blu
mun bu meseleye bir çare bulmur 
lazırngeldiğini söylemektedir. Son 
kanunusani ve şubat hldiseleri Uze
rine Suriye partilerine, Suriye ile 
Fransa arasında, Irak ile İngiltere 
arasında mevcut mflnası>bata mll-

elektrik santralı 

rak şehrin elektriği de buradan te
mine başlanmıştır. Bu defa açılış 
töreni yapılan yeni turbin ise 7 bin 
kilovat kuvvetinde olup santralın 

bugünkü kuvveti 10.300 kilovatı bul
muştur. Bu santral hali hazırda Is
tanbuldakinden sonra ikinci derece
ye varmıştır. Bu suretle Zonguldak 
havzasının bugünkü istihsalatına la
zım olan enerjinin iki misli temin e
dilmiş olduğundan havza istihsalatı
nı kolaylıkla iki misli temin edilmiş 
olduğundan havza istihsalatmı ko -
!aylıkla iki misline çıkarmak kabil 
olacaktır. 

Doktor Şahtın 
Balkan seyahati 

Belgrat 30, (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre Schaht, bu ay 
Macaristana ve Balkanlara bir se
yahat yapacak ve Macaristan, Yu
goslavya, Bulgaristan ve Yunanis
tan bankaları müdürlerini ziyaret 
edecektir. 

şabih münasebetler tesis olunacağını 
vadedflmişti. Halbuki Sarraut ka -
binesi bu vadi tutmam.Jştır. 

NOTLAR ı rl Gil:neş - Dil l 
------~----~------~~--~--~~=--.) iş Adamı 

Rir yenle durmaz. Acleta. tehlikeli 
)·olunu bir an evvel bltim1ek için kı
sa Ye ~uk adımlarla gerili ipin üze
rinde yürüyen bir cambaz gibi, Se)·ir
cilerin "ha düştü, ha düşecek" diye 
heyecanla hekli~ en bakı~lan altında, 
yürür, gider. 

Konu urken, eski sarraflar gibi, 
ufak Jlaralan bir helezon halinde bir 
elinden iitıekine boşaltır. Giiliiı;ü kısa
dır. Birdenbire durur ,pi~man olmuş 
ı::ihi çük ciddi bir hal takınır. Ve ı.;i.i

!iİtiÜ kıymetlidir. Fakat hıı kı)·met 

nedretten de~hlir, ı;:ii~se tukılan ro· 
zetlere mecburen ,·erilen ufak para
lar gibi, onu yalnız, halledilmesini is
tedi~i i~leri için müracaat ettiği kim
selere ,·erir. ))O~uclan doi{ruya bir 
kimsenin yanına sokııldu~·u hemen 
,·ok ~ihldir. }Jvwlfı, etrafında bii)iik, 
~onra kü~ük, dahn kii<:iik dnirel(•r .;i
zer. Bittün çalf•kisine ra~en hiç 
giiriiltii etmeden, sessizce \'e hirdt•n
bire karşısına çıkar. A:rt:Jk ..•.. 

Xe sölerseniz dinler. Şu ~artla ki, 
uzak wya ;\ alunclan iş ile alakası ol
sun. Sıkıntılı zamanlannda mektt•pte 
ezberlediği Ziya Pa~anın şiirlerinılen 
mısralar okur. içinden - şarkılar 
mı siiyler, zildr mi eder, hesap mı ya
par bilinmez - hir Şf'\ylcr mırıldanır. 
Dudaklan kıı•mlar, fakat sesi çık
maz. 

iş adamı ''duplcks" i;;;liycn hir tel
siz muhabere makine.-;i gibidir. Para
zitlere çok ehemmiyet verir. Çiinkü 
bunlar her şe~; bo1.ahilir. Tabii cere
yanlara ehemmiyet vermez. Onlar 
"tabii" clirJer. Ancak "~ayritabii" 
olduklan zaman onun için bir ehem
mh etleri varılır.• 

İş adamını hi~·bir endi5e durdur
maz. Onu yegane durdurahilecek 
olan ''hiiyiik endişe" yi düşiinmez. 
Zira, istediği ı;;eyi clii5ünmcme.k kahi
liyetıne ahiptir. Yalnız, "büyiik en
dİı;e" onu, diişiinmek \ 'f')'a düşiinme
mek elinde olmadığı zamanlar, uyku• 
lannda, ara ıra yoklar, ,.e o zan1an, 
iş adamı, titrer, u~·anır. Uyanınca, 

diişiinmeğe ba~lar, diişünmeğe ba.'}la
)·mca ela istemediği şeyi ılü~iiııme -
mek kabiliJetini kullanır ve h:ıreke
te g~er. 

iş a<lamının bir tek sırn var<lır: 
:\·ürüdüğil yola, ~tağı uç-urıınılara, 
yapbğı hatalı adımlar neticesinde 
._.ttığı yola dönüp ha}<mamak. Zira, 

olcu, yorgunlo~ınu, ancak geçtiği 
;.oHarı~ uzunluı.{una döniip bakın<',.'\ 
duyar. Halbuki iş adamı yürümekte
dir, ve dönüp arkasına bakmadan .... 

Fikret ADIL 

Breslavda açılan 

sergide Türk pavyonu 
Teıhir edilen ihracat 

eıyamız takdir kazandı 
Berlin, Mayıs, <Hususi muhabiri

mizden) - Breslavda açılan (Ce
nubuşarki Sergisi), sadece Silizya 
mıntakası için değil, ayni zamanda 
bütün Almanya ve komşuları ıçın 

de büyilk bir ehemmiyet arzetmek
tedir. Bir müddettenberi Romanya, 
Polonya ve Yugoslavya sergiye res
men iştirake başlamışlar, bu mem
leketlere bu sene Türkiye ile Ma
caristan da iltihak etmiştir. Büyük 
bir istikbali olan sergiye, Türkiye -
nin pek müsait şartlar altında işti
rak etmesi çok faydalı olmuş, mal
larımızı tüccara tanıtmak fırsatı ba
kımından olduğu kadar, kültür ha
yatını ve son kalkınmayı binlerce 
halka göstermek ve anlatmak nok
tasından da iyi neticeler vermiştir. 

Sergi, büyük merasimle açılmış, 
Umumi Vali ve Reis Joseph Wag
ner'in resmi küşat nutkunu mütea
kıp hararetli bir alış başlamıştır. 
öğleden sonra, muhtelif memleket
lerin tüccarlar:ı Alman alakadarlar
la toplu görüşmeler yapmışlar, sa -
mimi bir hava içinde geçen bu mü
zakerelerde birçQk dertlere çare a
ranml!j ve bulunmuştur. Bu konuş
malardan sonra Silezya ekonomi o
dası başkanı tarafından bir söylev 
verilmiştir. Gece verilen ziyafette, 
Polonya sefiri ile muhtelif devletle
rin siyasi mümessilleri ve Türk ti
caret odası reis muavini Fazlı Tay
lan hazır bulunmuşlardır. 

Fazlı Taylan, sergi hakkında ha.
na şunları söylemiştir: 
"- Breslavdaki Alman Cenubu -

şarki Panayırı gittikçe ehemmiyet 
kazanmaktadır. Buna, gerek Al
man hükQrnet mahafili, gerek Al
man iktısatçılan büytik ehemmiyet 
atfediyorlar. ÇünkU, Almanyanın 
şark ve cenubuşarki memleketleri 
yani Polonya ve Türkiye de dahil 
rılm.ak üzere bütün Balksuı <'levlctle-

Güneş - Dil teorisi ile kelime tarihi ve 
tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

II emreder. Onun içindir ki ıZigurat is
mi ile bu kadar meşgul olduk. Ana-

Zig uratla r ve Mısır liz için gerekli mal\ırnatı elde etmiş 
Ehramları 1 olduğumuzdan artık kelimeniıı lugat 

Ziguratlarm (1) Mısır ehramları- ~analarını araştırmaya başlıyr.bili -
na esas olduğu da muhakkaktır. rız. 

Çünkü yine Wooldey'in iddiasına Ziguratın lugat manası 
göre (Doktor Foquet'in tavsif etti-

Zigurat Akatçada tann dağı de • 
ği "hanedandan önceki" Mısır kav- kt· G'"k d w d · . . . 1 k me · ır. o agı manası a veı ıvor-
mı ıle bu zıguratları yapan ar a ra- d \' G d Cl ·d d k" D. ·· 
b ·ct·ı K 1 ·ıt ed b 1 , u. . or on u e er ı: or-

a ı ı er. eza ngı er e u unan a·· .. E k (E h) uı·ı · d 
ve neolitik devre ait "uzun kubbeli .uncu . re rec s a esı ev • 

,, 1 1 k · .1 rınde sıtavyenler (Anou) tanrının 
mezar an yapmıs o an avım ı e t 1 . b"l · · · ,. b. 

un ar arasın a uza an ı e o sa k 1 a·· ·· a··1 b · b ı d .. · kt b"l 1 ,, 

1 

ve a a arının ıne ı mesı ıçın sun ı ır 

b. h ı k h kk ktı ) u e yapmayı uşun u er, u zıq-
ır ısım ı mu a a . t' "lk t• · ·d· (3) qura ın ı ıpı ı ı . 
Anadolu' da Ziguratlar j ~dinburg_~~iversi.~c~i~in bu. ark:-

Bizde de ziguratlar vardır. mu olog prof~~oru b~ sozu ıle bızc zı
ağaçlı tepeledin sivrisinde, güneşin ~ur~tın s.u.rn.er gok ta__nrısı anunun 
ilk ışığını alan yalçın kayalara biz • ıncb.ı.lmesı ıçın yapıldıgmı anlatıyor. 
de de aynı isim verilir. Fakat biz on- . G~ık taw~rmın ve ~n~n . atal~rının 
lara zigurat değil sakarat deriz. ı~cb.ıle~egı Y_er ta.?ı~?ı:. kı .. daglann 

Bizim sakaratlarımız Sümerdc ol- sn•rılerı yanı yeryuzunun goklere en 
duğu gibi yapma değildir. Fakat ta- yakın olan n~kt.~andır... . 
biat yapısı olan bu sakaratlanmız .. Gor?on Chıld ı~ .te:cumesındc b? 
bütün tarih boyunca Sümerdeki tak- ısım zıqqourat bıçımınde kaydedı
litlerinin hizmetini gördü. (Güneş yor. Ve (t) harfi okunmıyacağına 
kültü) yapan Brakisefal ve Alpin g_öre biz~m imla ile z.ik~ura olma:ıı 
Türk ulusları onların çevresinde lazımgelır. Memleketımızde (t) sız 
yurt tutarak yaratılışın esası, ezeli olarak üç yerde daha sakarat var • 
öncülü olan günebe onların sivrisine dır: 
değen ilk ışığına yönelmek suretiyle l. - Çoruh ve Sinop vilayetlerin-
taptılar. Ahreti olmıyan ve karan - de birer sakara ile, 
lıktan hoşlanmıyan ezeli hayat dini- 2. - Yine Sinobun Ayancık ka-
nin felsefesini yapanlar ışığa, ha - zasında sakara - başı. 
yata ve güzelliğe olan aşklarının he- Maksadımız Toponomi Güneş. 
yccanını bu sakaratlaçı karşı dalga- Dil teorisi ve Toponvmie yoli;\ le Sii
landırdılar. merlilcrin nerelerden geldiğini anla-
Aşağıda isimlerini ve yerlerini ya- mak olduğuna göre önce bu kelime

zacağım sakaratlardan herhangi bi- ferin tahlill~rini yapıp her bakım -
risinin yakınına giderseniz bugün bi- dan birliklerini ispat etmemiz liızım
le o eski güneş kliltünün hali yaşı - dır. 

yan izlerine tesadüf edersiniz. Sümerliler de bu zigurat adıı,dan 
Benim gördüğüm ve tanıdığım aynı anlamı istivorlardı. Fakat o za-

sakaratlar üçtür: manki morfolojik şeklini bilemıvo • 
1 - Karadeniz kıyılarında Ordu ruz. Bu son şekli ile etimolojik ana • 

tıbayhğmuzın merkezine yakın bir lizini yaparsak şu neticeye varırız. 
tepe. (1) (2) (3l (4) (5) 

2. - Yeşilırmak havzasında Er - 1 z· t •w iz •W ...ı.. at 
baa kazasının Karayaka dağlannda ıgural ıg ıg ur k . 
bir tepe. . Ol ğ -=- Ana köktür. Yükf'<' lık 

3 p 1 k d b" t ifade eder. ,.,,,. 

S
. -k at u azasın ad ırk .. epe. b (2) lz - En uzak sahayı göste -
a ara aynı zaman a oy ve o- 1• ld w .. 

w • • d 1 F '-t h ı d 1 ren e" o uguna gore; gaz ısmı e o ur. a..... eps n c ası w • • W• • • •• 

olan evvela, yükseklik, sonra sivri lg .ız (ı~z) . herhnı:gı hır SUJe 
kayalık daha sonra da ağaçlı kaya- veya ob3eyc taalluk etmıven ve sa -
lıktır. ' dece mühim bir yiikseklik anlatan 

Ordu'da ve Erbaada olanlar "aka- basit bir kelime olmak gerektir. Ne
rat biçiminde söylendiği halde Palu tekim Türkçenin Kiı.şgar lehçesinde 
civarında olan yerli şiveye uyduru- bu kelime bugün (yüksek. mürtefi, 
tarak (2) sekeret tel8..ffuz <'dilir ve öz B. T. L.) anlamlan vermekte-

Biz bu sakaratlar ile Sümerdeki dir. 
zigurat \'e Asur lehçesiyle ziggurat - (3) lğ - Ana kök anlar.·.mı tcm
larm (x) bir olduğunu ve aynı mil • sil eden süje veya objedir. Bu suret
let tarafından yapıldığını iddia edi- le de ortaya bir-
yoruz. lğ + iz iğ iğizig z.ig kl"li-

lddiamızı kazandıracak iki vasıta- mesi çıkmış oluyor. 
mız vardır. 

ıı. 

1. - Güneş - Dil teorisi. 
2. - Toponomi (Toponymie). 
Analiz ve tetkik ilerledikçe bu yer 

isimlerinin yardımı ile; SUmerlileıin 
ana yurduna götüren yolları keşfe
decek ve onları adım adım izlemiş 
olacağız. 

Güneş - Dil teorisi; analize girme· 
den önce kelimenin hakik~ manası
nı, gerçek morfolojisini incelemeği 

ri ile olan münasebatı, Alman hari
ci ticaretinde her sene büyük bir 
rol oynamaktadır. Almanların dö -
vizle hariçten ithal edilen mevaddı 
satınalma imkanları günden güne 
azalınca ihtiyaçlarını bu memleket
lerden tedarik etmeğe bakıyorlar. 
Bu noktai nazar, Alman iktısadi si
yasetinin de\'amlı bir istikameti ad
dolunabilir. Bu sebepledir ki, Ber • 
lın Türk ticaret odası iktisat veka
letinin muvafakati ile bu sergi ve 
panayıra iştirak imkanlarını ara -
mış ve dünkü açılma töreninde pek 
takdire mazhar olan Stand'ı vücuda 
getirmiştir. 

Silezya iktısat <>Qası ve panayır 
idaresi panayır vesilesile Alman -
Tilrk harici ticareti ile alakadar it
halatçı ve ihracatçı Alman mahafi
lini Breslavda bir toplantıya ça
ğırmış, odamızla Hamburgtaki mü
him ihracat evleri ve bankalarımı
zın bu toplantıya iştiraklerini rica 
etmişlerdir. Bu içtimada alakadar
lar arasında Türk - Alman ticareti 
ile münasebettar olan meseleler gö
rüşillmüş ve münakaşa edilmiştir. 
Odamız, bu fırsattan istifade ederek 
alakadarları birçok noktalar Uzerin
de tenvire fırsat bulmuştur. lktısat 
Vek8.letinin ve Türkofisin ihracatı -
mızı kolaylaştırarak mallarımızın 
kalitesini daha iyileştirmek ve stan
dardize etmek hususundaki tedbir -
!eri alakadar Alman mahafili tara -
fından memnuniyetle karşılanmış -
tır." N. S. CAKIR 

F. D<'litzsc'c göre Sümercede zig 
kelimesi gök demektir. 

Yine Sümercede bovnuz manası • 
na gelen bir (si) k<'limesi buluyo -
ruz. Bunun etimolojik şekli şu olur: 
(iğ -ı. is + iğ) ki manası da olduk
ça yüksek şey demektir. 

Türkçemizdeki sivri ve çivi keli -
mesi ile köktaştır. Netekim sivrinin 
etimolojik analizi de bize aynı neti
ceyi verir: 

lğ ~ is + ig siğ = si ile 
lğ + is + iv = siv 

biribirinin aynıdır. 
(4) ur= Anlamın herhangi bir 

sahada karar kılmasını bildiren ek • 
tir. 

(Iğ + iz + ig + ur = zi5-ur} mU
hirn bir yiiksekliğin bir obje veya 
süjede karar kılması dernek olur. 
Kendisinde mühim bir yükseklik te
karrür etmiş olan bir obje denilince 
hatıra gelen ilk insan eseri tabiidir 
ki bu ziguratlardır. 

Kendisinde mühim bir yükseklik 
tekarrür etmiş olan manevi bir var
hlr ise Allah ve göktiir. Ve zigurat
larda gök, dağ ve Allah anlnmlaı ının 
biribirine karışması bunun içindir. 
(5) at = Yapıcılık, yaptıncılık, ya
pılmış olmakhk bildiren bir ek o!du
ğuna göre onunla bütün 'kelime: mi.i
him bir yüksekliğin yani gök yticeli
ğinin bir obje üzerinde vukua gelmiş 
tekarrürü demek olur ki Sümerce ve 
Akat<:adaki mana da bundan başka 
değildir. 

H. R. TA?-ı'"KUT 

(1) "Zigurat., sözüne bazı kitaplarda 
ı'ısigurat,, şeklinde rastlanmaktadır 

(2) Palu civarındaki sckeret köyünün 
tarihi kıymet ve ş.ercfi büyük sava$tanbcri 
iki kat olmuştur. Çünkü Türk milletinin 
kurtarıcısı ATATURK'e de ordu karar 
gihhğı etmek bahtiyarlığmı kazanmıştır. 

(x) Addaiseher Sümer 11igurntlarını da 
sekcret biçiminde kaydeder. Tarilukcld 
Velosur. 

<3) L'oricnt pr~historique s. 141. 
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''Avusturya,, bir Avrupa meselesidir 

Starhemberg Almanyanın 
düşmanı, italyanın dostudur 

Daily Telegraph'dan: 
Nasyonal - Sosyalistlerin Prens 

Starhembergin Vachsenbergteki şa
tolarına hücum haberinin hakiki te
f errüatı anlaşılmadan Avusturya ef
karı umumiyesini galeyana vermesi 
ispat ediyor ki, hali hazırda Avus -
turyada iç meselelerde müthiş bir 
gerginlik hükümfermadır. Bereket 
versin Nasyonal sosyalistlerin bu 
son hareketinin bir darbei hükumet 
olmayıp civar köylerde bulunan bir 
grup Nazinin cesurane bir teşebbüsü 
olduğu anlaşıldı. Bunlar muavinlik 
mevkiindcn uzaklaştırılmasmm elan 
daha Avusturya dış siyasetini karış
tıran ~tarhembergin şatosunda depo 
edilmis bulunan silahlan yağma e -
dip diğer Nazileri de silahlandır -
mak gayesini güdüyorlardı. 

Avusturya propaganda nazırı A -
d om geçen gün bir nutkunda Heim
ver ile katolik partisi arasındaki 
teşriki mesainin iki partinin liderle
r i arasında tam bir uzlaşma havası 
içinde nihayete erdiğini bildirdi. Fa
kat hakikat şu merkezde ki Prens 
Starhemberg Şuşnigin oynadığı o
yun karşısında hayrete düşüp. hiç -
bir surette mevkiinden tedirgin e -
dilmesini kabul etmemektedir. Maa
mafih Şuşnig rakibine karşı itidal 
ile hareket ederek iyi bir devlet a · 
damı oldlğunu göstermiş ve mevkii
ni kanunu esasiye göre hareket ede
rek temine çalışacağını ispat etmiş. 
Şuşnig, doğrudan do~va Heim

veri dağıtmayıp yeni teşekkül ede
cek olan yeni milise ilhak edeceğini 
vadetmiştir. Halbuki bu milis teşki
latı daha teşekkül etmiş bulunmu -
yor ve Heimverde o zamana kadar 
Şu!'lnigin emri altında icabı halinde 
polis veya orduya yardım için ama
de bulunacaktrr. Bundan sonra He
imver devletin ikinci safta gelen bir 
müdafaa kuvveti olup artık tehlikeli 
'bir hususi ordu olmaktan <;ıkacaktır. 

Şayet $uşnig bu değişikliği hiçbir 
kargaşalık çıkarmadan vücud a geti
r irse. ve Heimverin kendine sadaka
tini temin ederse büyük bir muvaf
fakıyet temin etmiş olacaktır. Fakat 
bunda muvaffak olamazsa çok geç -
meden anlıyacak ki, devlet i~inde 
devlet rejimini devireyim derken A
vusturyayı Nazi Alman yası karşı -
smda zayıflatmıştır. Prens Ştarhem 
berg Almanyanm can düşmanı ve 
ltalyanın dostudur. Halbuki Şuş -
nig A vusturyanın bitarafhihnı mü
dafaa etmek hususunda kat'i suret
te azmetmiştir. Hem ltalya hem de 
Almanya ile dost geçinmek arzusun
dadır. Prens Ştarhemberg Romada 
iken Şusnigin Roma ve Budapeşte 
protokollanna sadık kalaca~ını be -
yan etmesi daha şayanı dikkattir. 
Hali hazırdaki vaziyette istikrar a -
ramak doğru olmaz, yalnız şunu is -
pat 'eder ki. Şuşnig kendini tek el· 
d en memleketi idare edebilecek ka· 
dar kudretli addediyor. 

Avusturya iti bir 

Avrupa meselesidir 
''Times"den : 

Ştarhembergin başbakanlık mua
vinliğinden uzaklaşırılması üzerine 
Şuşnig Dolfüsün mirasına kondu. 
Tek başına diktatör oldu. 
Şuşnig ciddi çalışkan gösteriş ve 

alayişten hoşlanmıyan bir adam o -
l up, mukadderatın onu siyasi hayat 
için yaratmış olduğuna kuvvetle i
m an etmektedir. Ayni zamanda ka
toliktir, ve katoliklere mahsus bir 
ateşli hisle dinine bağlıdır. 

Son iki senednberi onunla Avus -
turyayı idare eden P rens Ştarhem -
berg ise tamamiyle aksi karakterde 
bir adamdır. Starhem berg tam ma -
n asiyle b ir sergüzeştçidir. Harp ne
ticesi Prens kendini eski bir isme 
ve vasi araziye varis bir genç müia
zim buldu. Çok geçmeden genç va -
ris karışık bir dünyada yaşadığını 
anladı. Sanayi devrinin çocuktan şe
hirli ameleler dört senelik bir harp
ten ve yokluktan sonra hükumet i
daresinde mevki almıya, ücretlerinin 
yükseltilmesini, kendilerine daha 
sıhhi amele evleri temin edilmesini 
istiyorlardı. Marksizm dört bir etra
fa kök salmıştı. Bu cereyana isti
kamet verecek kimseler anyan mu
kadderat harp sonu cehalet devresi
ne nihayet vermek için Dolfüs ve 
Şuşnigin katolik partisi ile Star
hembergi seçti. 

Heimvehr'in mevkii 
llcfidora yülcseliıi 

Prens Starhemberg Alman milli -
,etJ>erverliğini ve demokrdi aleyh -

1 rada ihtiyatla kullanmak iktıza et -
mektedir. Silahlı hususi kıt'alar ma
nasında) silahları sayesinde uzun 
müddet Avusturyada nazara alınma
sı iktıza eden bir kuvvet teşkil etti -
ler. Fakat Heimverin kıymeti asıl 
1933 senesinde katolik partisi Nas -
yanal - Sosyalizm, ve Sosyalizmi or
tadan kaldırarak Avusturyayı müs -
tebidane idareye karar verdikten son 
ra arttı. Sosyalistler. ve 1934 Naziler 
Heimverler tarafından ezildiler. Dol
fusten sonra kazandığı diktatörlük 
muavinliğini ve siyasi mcvkiini Ştar-

1 

hemberg, ale. t ~larak k~lland~ğı Ha
imverler savesınde temm ettı. 

ViJanadan bir ın:ınzara 

tarlığını ha.yat ve servetini tehlike
ye sürerek ispat etti. Yukarı Silez -
yada Almanyaya mümkün mertebe 
topr ak kazandırmak için plebisit ya
pılırken Polonya aleyhinde mücade
leye girişti. Almanyada dem okrasiyi 
devirerek bir askeri diktatörlük ku -
rulmak için yapılan ilk teşebbüse 

iştirak etti. Fakat harbi takip e -
den senelerde kargaşalık gittikçe a
zaldığından ve askeri sergüzeşt kin 
fırsatlar gittikçe tenakus ettiğinden 
memle.lceti olan yukarı Avusturyaya 
avdet etti. lflası göze alarak şehir
deki işçilere aleyhtar olup arazi sa
hibi orotodokslara sadık olan köy -
lüler arasından silahlı çeteler teşkil 
etmiye baı:ladı. Maksadı Marksizmi 
ifna etmekti. Heimver ismini alan 
bu silahlı çeteler (bu kelimeyi bu -

Belediyede 

Gazi köprüsünün demir 

aksamına ait · inşaat 
Gazi köprüsiinün inşaatım deruh

de eden grupun Almanyadaki mer 
kezinden dün belediyeye gelen bir 
mektupta köprünün demir aksamı -
ıım epeyce bir kısmının inşa edilmiş 
olduğu bildirilmiştir. 
Diğer taraftan köprünün inşataı 

tamamlanmcıya kadar grupa devre· 
dilen Balat atelyesinin yeniden tev
sii" kararlaşmıştır. 

• Viyanada toplanacak olan bey
nelmilel itfaiye kongresinde İstan
bul belediyesini İtfaiye Müdürü İh
sanın temsil eylemesi kararlaştırıl
mıştır. lhsan, yarın Viyanaya ha
reket edecek, bir ay sonra buraya 
dönecektir. Çünkü kongre 4 Hazi
r andan 15 Hazirana kadar Viyan a
da toplanacak, ondan son ra Salz -
burga gidiler• kongreye orada de
vam olunacaktır. Salzburgta bilhas 
sa hava hücumlarından ve zehirli 
gazlerden korunma vaziyetleri kar
şısında itfaiyeye düşen işler tesbit 
ve tecrübe olunacaktır. · 

• Filistinde sokaklar sulanırken 
suyun içine "antitöst" denilen bir 
madde atılmaktadır. Bu madde ile 
sulandığı zaman sokaklar akşama 
kadar ıslak kalmaktadır. 

Filistin hükumeti bu maddeyi İs
tanbul belediyesine de satmak iste
miş, fakat belediye şehrimizde tat -
bik kabiliyetini göremediği cihetle 
bu teklifi reddetmiştir. 

Deniz teknik komisyonu 
Balkan antantı ekonomik konseyi 

bugün öğleden evvel ticaret odasın
da toplanarak tetkiklerine devam et
miştir. Konsey iza.ları bugün Yalo
vada bir gezinti yapacaklardır. 

Herr Şuş~ig ve Prens Starhem
berg biribirlerine itimat ettikleri 
kin iki elden diktatörlük devam ede
blldi. ve her şey nazara alınırsa mu
vaffak da oldu. Fakat yeni rejim 
yavaş yavaş kendinden emin olma -
ğa başlayınca böyle siyasi kuvvetle
re has olan mukadderat neticesi He
imverler biraz çekilmez olmağa yüz 
tuttular. Çünkü Heimverler kuvveti 
ile Şuı?nigin katolik partisini d.ev
let başına getirdiklerini iddia edi -
varlardı. ve katoliklerin daimi suret
te Heimverlerin ayaklarını kaydır -
mağa çalıştıklarından şüpheleniyor -
lardı. Efkarı umumiye kendini açık
ça izhar edememekle beraber gizli
den gizliye Heimverin rabtı zapt al
tına alınması irin tazyikte bulunma
ğa başlamıştı. Orduya karşı olan it~
mat arttıkça bu tazyik kuvvetlendi. 
Başbakanlık binası önünde kudre

tini izhar için binlerce Heimvere 
resmigeçit yaptıran yüzbaşı Feyi az
lederkcn Prens Starhemberg bu taz
yika boyun iğmi$ o~uyordu. . 

~on zamanlarda ıse mecbur1 as -
kertik kanunu ihdas edildikten sonra 
H eimverlerin mevkii sarsılacağı için 
birçok Heimver erkanı endişeye düş
tüler ve Prens başbakanlık nezdinde 
de teşebbüste bulunup orduyu I(fci -
mverin nüfuzu altına sokması yo -
hında sıkıştırdılar. Fakat orduyu 
Heimvere teslim etmek idareye onla
nn eline vermek olduğundan Prens 
Starhemberg- maliım oldu~u vechile 
derhal uzaklaştırıldı. Taraftarlarının 
hidrlet ettikleri ve Nasy<?nal Sosva: 
Iistlerle birleşecekler.ini söylemelerı 
gayet tabiidir. Fakat bu durumun _e
sas veçhesini değiı:tirmemektedir. 
Avusturya meselelerinde hükümleri
ne itimat caiz ohn kimseler ~uı?ni~ 
hükumetinin dahilde herhangi bir 
karışrklığ'ı bastıracak kuvvette oldu
ğunu sövlüyorlar. 

Dışardan gelen tecavüz bambaşka 
bir şey olup, sade bir Avusturya me
selesi değil, bir Avrupa meselesi o -

lacaktır. 
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SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

ı - Büyük bir Avrupa devleti 

(9) . 

2 - Kral yerinde oturan ( 4). Sa
ha (4) . 

3 - Aşikar değil (5) . Beyaz (2). 
Bir h ece (2). 

4 - l peiz değil (4). Koku (4). 
5 - ünde giden haberci (3). Ver

mek (3). 
6 - Uzak nicl(ı.sı (2). Alaturka bir 

saz aleti (6). 
7 - Bir göz rengi (3). Tapmak 

(6). 
8 - Bir nevi içki ( 4). Ut çalan a

dam (3). 
9 - Genişlik (2). lplik ( 4). Bir 

hece (2). 
10 - Eksik (3). Hayvan pisliği 

(5). 
11 - Anadoluda bir dağın adı 

(6). Fare (4). 

DüNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ : 

1 - Kızılay (7). Sap (3). 
2 - lare (4). R e (2). 
3 - Zafer (5). Fak (3). 
4 - Eliziz (6). 
5 - Lira (4). Azi (3). Ak (2). 

SAGLIK ----------
.-...-....: öGüTLERi 

HERGUN B i R ROPORTAJ 

Ne kadar vitamin 

lcizım? 

Marifetlerinin bir dalaver 
o· duğunu söyliyen profesö 

Şüphe edenler sanatkarın ağzından çıkardığı şe 

!erin iğne olup olmadığını muayene ı ediyorlar 
Vitamin yazılarına üç gün sırayla 

tahammül gösterdikten sonra, bu 
bahse bir sonuç vermek üzere. bir 
gün de, herkese lüzumlu olan mik · 
tarlarınr bildirmeme müsaadenizi e -

Dikkat ediniz! Ama rica ede
rim çok dikkat ediniz. Çünkü ne
kadar çok dikkat ederseniz dalave
renin o kadar az farkına varırsınız! 

sirgemezsiniz sanırım. 
, 

Bu miktarları bilmeğe pek ziyade 
lüzum vardır. Çünkü vitaminler ye
ni keşfedildikten sonra. insan ye
meklerinde bunlardan pek az bile 
bulundurunca bedeninin muvazene
sini temin edebileceği sanılmıştı. Va
kıa halis vitaminler pe!t az 1::ıir mili
gramdan daha az miktarda bile ol · 
salar gene tesirlerini yaparlar. Fa -
kat miktar meselesinin. kaloride ol
duğu gibi. vitaminlerde de ehemmi -
yeti vardır. Ayni miktarda vitaminin 
herhangi bir yaşta, herhangi bir 
halde bulunan kimseler için ayni su· 
retle yetişeceğine inanmak doE{ru 
değildir. İnsanın yemek tarzı bile 
değişince kendisine lüzumlu olacak 
dtaminin miktarı hemen değişir. 
Mesela çokça şekerle beslenen bir a
damın B vitaminine ihtiyacı. az şe
ker yiyen bir adamın ihtiyacından 

fazla olur. 

Bu sözleri sırtında beyaz harma
nisi, gözünde tek gözlüğü ile sah
neye çıkan Pr. Zati Sungur söylü-

A vitaminini yalnız tereyağından 
alan bir kimse giinde kırk gramdan 
az tereyağı yeyince hemen göz has
talığı başlar. Demek ki 400 ölc;ü A 
dtamini herkese lüzumlu en az mik 
tardır. Fakat bunu mutlaka yalnız 

tereyağından almak şart değildir. 
Sebzelerde de oldukça bol mik -
tarda bulunduğundan insan ihtiya -
cmı onlarla da temin ed>;:_·. Uzun u
zun tetkiklere göre. bir insan vasa
ti olarak günde 750 ölçü A vitamini 
almak lazımdır. 

Sinirler cümlesinin intizamını, de
rimizin beslenmesini, çocukların bü
yümesini ve bütün hücrelerimizin 
beslenmesini temin eden B vitami -
nine ihtiyaç günde 25 ölçüdür. Bun

dan az olunca, daha ôn'e saydı -
ğım, mahr umiyet alametleri meyda
na çıkarlar. 

tnsanr kansrzlrktan, ıskarbüt has
talığından koruyan C vitaminine ih
tiyaç ;ünde J 5 ölçüdür. Bu kadarı 
da H.noalt 30 - 40 ~ı ctm llu11.1n :suyun

da bulunur. Onun için lngiliz donan
masında uzun yola giden gemilerde 
adam başına günde 30 gram limon 
suvu tavını verilir. 

Çocukları kemik hastalığından 
koruvaıı D vitamininden de her ço
cuğu'n günde 1500 ölçü ihtiyacı ol -
duğu _gene uzun tetkiklerden anla -
şılmıştrr. 

Zaten insan n ek adar genç olursa 
vitamin ihÜyacı o n ispette ziyade o

lur. Yalnız yeni doğan çocukl&r ilk haf 

talarda dünyaya beraber getirdikle-
vitaminlerini kullandıklarından ihti · 

yaçları azdır. Fakat sonradan ço
cuk nekadar çabuk büyürs~ vita -

min ihtiyacı o kadar ziyadeleşir. 
!nsan nekadar çok yemek yerse. 

vitamin ihtiyacı da o nispette ziya
deleşir. Hele şekerli yahut ya~h ye
meklerden ziyadece yiyenlerirı ih tiya
cr mesela et yiyenlerin ihtiyacından 
daha ziyade olur.. • 
Vita~inler insanı mikroplu hasta

lıklardan korumaya yardım ettikle
ri gibi. o hastalıklardan biri gelince 
vitamin ihtiyacı gene artar. Hele 
hastalıkların nekahatinde bu ihtiyaç 
büsbütün artar. 
Karnında çocuğu olan bayanın, 

hem kendisi için. hem de çocuğunun 
büyümesini temin için yukarda söy
lediğim vasati miktarlardan daha 
zivade vitamine ihtiyacı olur. 

· lhtiyarlar az yemek yediklerin -
den gençliklerindeki gibi her şeyden 
karışık yemekte devam ederlerse vi
tamin bakımından aldanmış olur -
tar. Onun için insan yaşlandıkça. 
kalorisi az olmkla beraber, vitamini 
('.Ok olan süde ve sebzelere daha zi -
yade rağbet göstermelidir. 

Lokma n HEKİM 

Tenezzüh uçuıları 
Dün hava yollan idaresi tarafından 

tertip edilen hava tenezzi.ihleri. icap 
eden hazırlıklar tamamlanamadığı 
için dün yapılamamıştır. Neşredilen 

ilanı okuyan bir~ok meraklılar Yeşil
köye kadar gelmişler, fakat ~eri dön
meğe mecbur kalmışlardır. Yüzlerce 
meraklıdan ancak altısı uça bilmişler 
dir . 

yor. 
Tiyatronun içini kaplıyan oğultu 

birdenbire kesildi. Locadan paradi
ye kadar, her yer, tıklım tıklım do
lu ... Şehir Tiyatrosunun en tutmuş 
operetleri bile bu kadar kalabalığı 
bir araya toplıyamamıştı. 

Yaptığı marifetlerin dalavere ol
duğunu söyliycn bir hokkabaza. 
ömrümde ilk defa rastladığım için 
Zati Sungurun bu itirafına hemen 
balmumu yapıştırdım. Profesör pa
yesine de ermiş olsa, hokkabazlığı
nı saklamıyan bu adam, açık sözlü
lüğünden dolayı hoşuma gitti. Hint 
kıyafetine girmiş iki yerli kız, pro
fesörün sırtından harmanisini, elin 
den eldivenlerini aldılar. Yaptığı 
numaraları burada sıra gözeterek 
anlatamıyacağım için yalnız hatır
lıyabildiklerimi yazıyorum: Zati 
Sungur, bir eline içi boş bir ta\ruk 
kafesi aldı . Bir elile de yine içinin 
boş olduğunu bize inandırmağa ça
lıştığı, genişc;e bir kutu tutuyordu. 
Derken; hokkabaz işi bu ya, boş 
kutunun içinden, koskoca bir ör -
dek çıkarıp kafese koydu. Arkadan 
bir ördek daha! Hayvanlar bir iken 
iki, iki iken üç, üç iken dört oldu
lar ve hep bir ağızdan vırak vırak 
haykırmağa başladılar. 

A rkamda bir isi yanındakinin ku
lağına eğildi : 

- A... Vallahi de inanmam, bil
lahi de inanmam. Oyuncak ördek 
onlar! .. 

- Oyuncak ördek böyle bağı
rır, kanatlarını çırpar mı? .. 

Hokkabaz, sanki bu mırıltıyı duy
muş gibi, halka seslendi: 

- lstiyen sahneye gelir, ördekle
ri gözlerile görebilir! ... 

Birkaç çocuk, yerlerinden fırla -
dılar. Ördekleri canlı mı, değil mi 
qiiph"'.3ib;:, ~ w i.o1. '°" ';j-CO:,, l.&."" J vhlu.Ü.llG.L • 

Bu muayene sonunda herkese em -
niyet geldi: Ördekler, canlı idi. 

Hokkabaz, en mühim numarala
rından bir in i yapacağını ilan edi
yordu: 

- Dikkat ediniz. Şimdi, bir avuç 
iğne yutacağım!.. 

Ve bütün sıraları dolaşarak, yu -
tacağı iğneleri, birer birer gösterdi. 
Arkamdan yine deminki seyircinin 
sesini duydum: 

- İşte bu olmaz! 
Öteki, meraklı meraklı cevap ver-

di : . 

- Bakalım, şimdi anlarız! .. 
Profesör , elindeki rğneleri, yarım 

karış açtığı ağzından içeri birer bi
rer attı, sözde çiğniyormuş gibi ya
parak gövdeye indirdi. İğne ile ip
lik ... Malum ya, bunlar biribirinden 
ayrılmaz! .. Ne iğnesiz iplik, bir işe 
yarar, ne ipliksiz iğne .. San'atkar 
da bunu bildiği için, iğnelerin arka
sından bir yumak ipliği de; ağzını 
şapırdata zapırdata, sakızlı bir şey 
çiğniyormuş gibi, yaladı, yuttu. 
Arası çok geçmeden, bütün yut

tuğu iğneleri ağzından ipliğe di
zilmiş olarak \ çıkarmağa başlayın
ca herkeste bir şüphe: 

- Bakalım, yuttuğu iğne mi 
idi? 

Zati Sungur, hemen sahneden 
inerek, seyirciler arasında dolaşma
ğa başladı. Şüphe edenler san'at
karın ağzından çıkardığı şeyin ip
liğe geçirilmiş iğne olup olmadığı -
nı ellerile muayene ediyorlardı. Hat 
ta, buna da ~anmıyarak iğneyi, ö
telerine, berilerine batıranlar bile 
vardı. Neticede, halka kanaat geldi. 
Ve söz aramızda hokkabaz, iğneyi 
yutmasa da, zekası, el çabukluğu 
ve hüneri sayesinde yaptığı numa
rayı bize yutturmuş oldu. 

- Bir kocaman cezve... lçi, siz 
de gördünüz ki, bomboş ... 

Kızlardan biri, kavrulmamış ye
şil çekirdek kahve ile cezveyi dol
durdu. San'atkar, bunu bir dakika 
kadar elin~ tutunca, ~ezve kayna
mağa başladı. Alın size, halis kö
püklii bir kahve!.. Ne şekeri var, 
ne suyu, ne de ateşi... Sözün kısası, 
ne sihirdir ne keramet, el çabuklu
ğu marifet!.. 

Şimdi herkes, bu esrarlı kahve
den bir yudum olsun tatmak için, 

6 - Ar (2). Zahüe (6. 
7 - Ya (2). İzin (4). Küp (3). 
8 - Lif (3). Emre (4) . 

• sabırsızlanıyor. Baştaki locada bir 
bayan, yarı beline kadar, aşağıya 
sarkarak bağırdı: 

9 - Ekmek (5). 
10 - Araba (5). Ürkek (5). 
11 - Pek (3). Küpe (4). Ki (2) 

- Birinci locaya, bir fincan kah
ve! 

Paradidekiler, bu siparişi, cevap-

Profesör Zat i Sungur 

sız bırakmadılar; afili bir ses d 
yuldu: 

- Asma altı iki... Okkalı, olsun 
Bu arada, hokkabaz, birçok b 

nerler daha gösterdi. İpekli ın 
dillerden bayraklar yaptı, kağıt 
oyalı örtüler çıkardı. Kollarını 

kasından sımsıkı bağlatarak, siy 
örtülü bir kulübenin içine, · 
Dışarı çıktığı zaman, kendi elbis 
seyircinin sırtında, seyircinin el 
sesi de kendi sırtında idi. Bu ar 
lık, ön sıraların birinde oturan 
ban Mehmet, Zati Sungurun göz .. 
ilişmişti. Çobanı çekip, aldı, 
ranlık kulbenin içinde ne oldu i 
oldu, elleri bağlı hokkabazın kır 
zı ceketini, bizim pihlivarun sı 
da gördk. 

Çoban Mehmet te bu işten bir 
anlamamıştı. Halkın alkışla 
onu büsbütün şaşırttı. Utana. 
sahneden dar kaçtı. 

Hokkabaz, her zaman olduğu 
bi, en heyecanlı numarasını So 
saklamıştı. Bir kızı, testere ile ild 
ayıracağını söyliyerek ortaya, 
bir sandık getirdi. Kızı herke 
gözü önünde bunun içine yatırdı 
.CO..l..1 OUUb,l.4~ ı.w- ı...~ı.tuıwu...... ... ~.~ 

bir mahiyet vermek· için, şöyle 
ihtarda bulunmağa lüzum gördU: 

- İçinizde sinirlerine hakim o 
mıyanlar varsa, dışarı çıksınlar! .. 

Fakat, kimse yerinden kıpırd 
madı. Zati Sungur, elinde te 
ile bekliyordu. Sandığın kapakla 
nı kapadılar. Zati Sungurla arka 
şı, karşılıklı geçerek, sandığı o 
sından kesmeğe başladılar. Gac 
gucur .. gacırda gucur .. 

Fakat halk, bu ameliye yapıJJt 
ken: 

- lyi göremiyoruz! diye ba ~ 
tılar!.. 

- Işıkları yakalım! ihtarn:J 

bulunanlar oldu. 
O zaman profesör halkın öniiJl 

eğilerek: 

- Bayanlar, baylar! dedi, 
burada mucize yapmıyorum. 

san'at eseri gösteriyorum. Bu 

de kendine göre bir inceliği va 
Size her şeyi açıkça göstereıneıtl' 

Bu söı, salonda dehşetli bir al IC 
tufanı ile karşılandı. Sandıkta. 1( 

pırdanamıyacak vaziyette bir dl 
yatıyordu. Bu kızın girdiği san. j 
ortasından testere ile kesi1Jn1şı 
Hatta, kesil!rken, içerdeki kJZill: t 

- Ay! .. Ay! .. diye ~ek o~, 
cı bir sesle - fakat, tabu yala.O 
tan - haykırdığı da duyu~uŞ 
Bütün bu olup bitenlere rağıtl 
her halde bir cinayet işlenmiY~ 

San'atkarm başka numarala eJ1 
olduğu gibi, bunda da ancak le 

since ma!Um olan bir hilesi v rdfl 
Zati Sungur, sandığı ikiye ayl g 
tan biraz sonra, tekrar yanyana 1 
tirerek bitiştirdi. Parçalanmış~ 
kız, yeniden hayat buldu ve ?Jtl 
kapandı. Dışarı çıkınca, Çoball 1 
mede, siyah perdeli oda için~~ıdl 
olup bittiğini sorduk Çoban ~~· 

- Ben de ne olduğunu a c:Q; 

dım ki... Birisi, yanıma geldi· d~ 
le bir tartaklandım. Hepsi o }Ca ~ 
Aydınlıkta bir de baktım ki, teı- 1 
den tırnağa değişmişim!.. o'J 

Sa la haddin G~ 
·-··· .......... - ... • .. ·-···------ 4 

Sekizinci ihtısas mahk•~: 
La~ takarrür eden seldzin~yeti 

sas mahkemesi yakında fas.11 jtı11 
tatil edecektir. Bir haziranda.Jlr 91 
ren bu mahkemeye ait dosY~~;ıeee 
cu ihtisas mahkemesine devrev-
tir. l>ıti' 

Bu işler on beş gUn zarfında 
cektir. 
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Melcfep temsilleri 

Ağustos böceğile karınca 
(Süslii, ipekli fakat eskimiş bir rop 

giyen bir kız çocuğıı Ağnstos böceği
tti temsil eder. Karmca rolwıu ala~' 
da beyaz ba.şlı, basit giyinmiş bir ka 
dtn kıya/etindedir.) 
Sahne Ağustos böceğinin evidir. Ni
hayetinde bir kapı; kapıdan kırlar 
göriınür. Ovanın bir köşesinde sa
mandan bir yatak, diğer bir köşede 
bir desti ve saire vardır. Sağ tarafta 
bir ocak. 

BiRiNCi MECLiS 
AGUSTOS BOCEGI 

'(Perde açıldığı zaman Ağustos bö
ceği odıunsuz ocağın başmda bir is
temlede oturur. Dü~üncelidir.) 

- Kış baba "buv" dedi!.. Soğuk
lar başladı. Arkası kardır... "uu .. " 
daha şimdiden donuyorum. Eğer zen 
gin olsaydrm kışı geçirmek için ısı

cak memleketlere giderdim. Fakat 
para nerede? .. Yazın ömrüm güneş 
'\l'e eğlence içinde geçiyordu. Oh! ne 
glizeldi ogünler. Fakat şimdi! .. 

Bereket vers,in dünyada iyi adam 
lar eksik değil. Herkes o kibirli ka
nncaya benzemez ya! Bak kaç gün
dür ihtiyar kadın bana yiyecek geti
riyor. Allah razı olsun!.. 

(Bu sırada kapı çalınır.) 
Buyurun! 

IKINCI MECLiS 
AGUSTOS BOCEGI, KARINCA 
Ağustos böceği kapıyı açar içeriye 

Uıtiyar bir kadm kıyafetinde karvı
C4 girer. 

Karınca - Gün aydın kızım! ... 
Ağustos böceği - Gün aydın ha

nım teyre !.. Doğrusu sizin iyiliğinizi 
hiç unutamıyorum. 
Karınca - Elimden gelse de keş 

ke daha fazla yardım etsem. Çünkü 
yazın senin o §arkılarm bana o kadar 
neşe verdi ki ! 
Ağustos böceği - Oh! Hanım tey-

le! Sahi mi söyliyorsunuz? •. 
Karınca - Benim gibi hiç durma

dan çalışanların böyle neşeli şarkıla
l'a çok ihtiyacı vardır. Hele iş başın
da .. -Ağustos böceği - Beni çok mah-
cup ediyorsunuz. Karıncanın bana 
~aptığI o muameleden sonra, ben her 
kesin nazarında bir tenbel şarkıcı 
lllahlUk oldum. Karınca "yazın şar
lu söyledin şimdi de dans et" dediği 
zaman belki de benim dans ederek 
boş midemle ısınmamı söylemişti. 
Karınca - O, bu sözüyle seninle 

belki ·biraz şaka etmek istemişti. 
Agrurtos böceği - Zaten dans bil

iniyorum ki! Bununla beraber yine 
<>nun nasihatmı tutmaya çalıştım. 
Karınca - Demek bütiln kış dans 

tttiniz? 
Ağustos böceği - Bilidiğiın ka -

clar. 
Karınca - Fakirliğe rağmen dai

~a neşelisin kızım! Zaten saadet te 
.ıç süslü saraylarda değildir. 

.Agustos böceği - Yalruz sesim ve 
ll~em var ... 

Karınca - Ve vazifen de herkese 
neşe vermek ... 

(Elindeki çantadan paketler çıka
rır.) 

Bak sana yine yiyecek getirdim. 
Ağustos böceği - Oh! Size nasıl 

teşekkür edeceğimi bilmiyorum. 
Karınca - Yaz gelir gelmez tek

rar şarkılarına başhyarak ... 
Ağustos böceği - Bana isminizi 

söyleseniz... Hiç olmazsa dünyada 
tek bir iyi kadının adını kalbimde 

saklıyayım. Çocuk portreleri: 
Karınca - Ismim lazım değil, be- --------

ni unutma yeter .. 
Ağustos böceği - Oh! Siz hiç ka

rıncaya benzemiyorsunuz. 
Karınca - Sahi mi? 
Ağustos böceği - Ya! O günden 

sonra bütün dünyada ismim tenbeJ 
çıkmıştı da ondan ... Insan hem şarkı 
söyler, hem de çalışabilir mi? 

Karınca - Öyle kızım iki karpuz 
bir koltuğa sığmaz. 
Ağustos böceği - Ya ... Ah! şu ka 

rıncaya öyle içerliyorum ki! ... 
Karınca - Yok canım!. .. 
Ağustos böceği - Bak şimdi ol· 

saydı ben ona neler yapardım. 
Karınca - Çok mübalağa ediyor

sunuz. 
Ağustos böceği - O, zalim, fena 

kalpli birisidir. 
Karınca - Fakat çalışkandır. Dü 

şünemiyeceğin kadar iyi kalplidir. 
Ağustos böceği - O mu, hah, hah 

hay! Görmek isterdim iyi kalpliliği
ni ... 

Karınca - Oyle mi, pekalA! (Sır
tındaki atkıyı atar, baş örtüsünü Ç!• 

karır.) 

Ağustos böceği - Oh! Karınca! 
Siz karınca idiniz ha! .. 
Karınca - Evet! Ta kendisi.. 
Ağustos böceği - Fakat, niçin 

kendinizi sakladınız böyle? 
Karınca - Senin beni affetmen i

çin. Fakat şimdi sana bir teklif ya
pacağım: · Sen bana şarkı söylemesi
ni öğreteceksin. 

Agur'"os böceği - Siz de bana ça
lışmasını. 

Karınca - Evte, kabul ediyor mu
sunz? 

Ağustos böceği - Memnuniyetle. 
Karınca - O halde gel barışalım! 

(Biribirlerine kucaklaşırlar) perde 
iner. 

Anne ile çocuk 

arasında 
Çocuk - Anne, başında beyaz kıl 

var, bu neden? 
Anne - Yaramaz çocukların anne 

lerine eziyet etmelerinden. 
Çocuk - O halde sen büyük anne 

me çok eziyet etmişsin. 

Pariste yoksul çocuklar arasında yapılan güzem k müsahal•asmda birin
ciliği kazanan Jan 

==================;=================================== 
YAZISIZ HiKAYE 

7 

Haziran müsabakamız 

l Müsabakamızı gelecek haftaya bı-ı Haziran müsabakamızda yüz kişi
' rakmadan bugünden ilan ediyoruz. ye hediye vereceğiz. 

Tahtada gördüğünüz hesapları Birinciye : Beş lira 
halledip neticelerini müsavilerin kar- lkinciye : iki buçuk lira 

ı şma koyup yollayınız. üçüncüye: Bir mürekkepli kaıem 
1 Müsabakamızın müddeti dört haf- Yüzüncüye kadar kartpostal, kitap, 
1 tadır. Dört hafta zarfında hal mek- ko!O"nya ... Müsabakayı kesip hal. vara 
tuplarmızı yollamanız lazımdır. kalarınızla yollamamanız muvafıktır. 

. Müsabakamıza iştirak edenler pi- Mayıs ınüsabakamızda kazananla.-
rer küçük fotoğraflarını yollarlarsa rr gelecek hafta ilan edeceğiz. 
gazetemizin ı;ocuk sayfasında neşre- Müsabakalarımızda hediye kaza -
deriz. Fotoğrafların iyi çekilmiş ol- nanlar· Cuma günleri saat dörten ye. 

1 masına dikkat ediniz. Fotoğraflarını diye kadar idarehanemize müracaat 
l zı ihmal etmeyip yollayınız. Beklet- etmelidir. Başka günlerde hediye ve 
1 meden derhal neşrederiz. , rilmcz. 

Daha büyük görmek için 

!nsanlar eşyayı daha büyük gör
mek için pertevsuzu icat ettiler. O
na kanmadılar. Daha büyük görmek 
istediler. Sonradan mikroskobu icat 
ettiler. Mikroskopla bir damla suya 
baktığınız zaman, gözlerinizle gör • 
mediğiniz çeşit çeşit mahlukların 
sallanıp oynadıklarını, hızla gidip 
geldiklerini görmüşsünüzdür. Bunla
rın adına mikrop, bakteri ve saire 
derler. 

Demek ki bizim cetlerimizin far -
kında bile olmadıkları yeni bir alem. 

Siz de büyüdüğünüz zaman, pek 
ala kendinize bir mikroskop tedarik 
edebilirsiniz. Bunun için mutlaka 
bir doktor olmak lazım değildir. 
Kim bilir belki mikroskop sayesinde, 
sonradan siz de bir alim, bir Pastör 
olursunuz. 

Fakat o zamana kadar, çoğunu

zun her halde pertevsuzUnuz bile 
yoktur. Böyle büyütücü camınız o -
!ursa, o da sizi bir hayli eğlendirir. 
Avucunuzdaki hatları, yahut bir kü
çük böceğin gözlerini daha iyi gö
rürslinüz. 
Eğer pertevsuziınuz yoksa ne ya

pacaksınız? Ne de olsa gene büyük 
görebilmek için bir kolaylık vardır. 

Bir mukavva pıt~uı ıılmız, bu 
1 ıııııkııvv:ıvr rlairf' <ıPkliıın" ır,,cıı .... ;.,. 

Bu daireye ayrrca sap şeklinde ba, . 
ka bir mukavva yapıştırınız. Daire -
nin bir tarafını karartınız. 

Bundan sonra bir )ğne ile dairenin 
tam ortasına küçük bir delik deliniz. 
Siyah tarafını kendi tarafınızdan 
tutarak bu küçük deltkten bakınız. 

Gözünüzü iyice yaklaştırınız, di • 
ğer gözünüzü de kapayınız. Birkaç 
santimetre kadar ilerde duran bir 
şeye bakınız. O zaman baktığınız 
şeyin daha büyümüs olduğunu tefer
rüatiyle göreceksiniz. 

Düşünelim. gülelim ... 

Kabahat kimde ? 
Akşam yemek yiyorlardı. Çocuk 

annesine: 
- Anne, sana bir şey söyliyece • 

ğim. 

- Hayır, olmaz. Sana kaç defa ten 
bih ettim, sofra başında lakırdı etmi 
yeceksin ... Yemekten sonra söyler
sin. 

Çocuk susar. Yemek biter. Anne
si sorar: 

- Söyle bakalım şimdi; ne söyli
yecektin: 

Tuvalet od.- 11l119luğu n <:tk 
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KONOMi 
.........._...........-ı 

BORSA · PiYASA 
PIY ASA VAZiYETi 

Yeni sene rekoltesiyle eski sene 
rekoltesi arasındayız. Eski sene re -
koltesinden tiftik, üzüm, incir ta -
mamiyle satıldığı gibi, fındık mahsu
lünden de bir miktar kalmıştır. Yeni 
sene mahsullerinin miktarları hak -
kında henüz kat'i malumat almak 
mümkün değildir. Yalnız buğday, pa 
tates ve afyon mahsulleri hakkında 
kat'i tahminler yapılmaktadır. Son 
günlerde Ege mmtakasmdaki üzüm 
mahsulü hakkında diğerlerinde ol -
duğu gibi kat'i tahminler yapmak 
kabil olmaktadır. Ege mmtakasın -
dan gelen haberlere göre, donlar ve 
fazla yağmurlardan bağlar mütees -
sir olmamıştır. Bilakis havaların iyi 
gıtmesi çok iyi tesir etmektedir. 

Yapılan tahminlere göre bu sene
ki üzüm mahsulünün de geçen se -
neki kadar olacağı anlaşılmaktadır. 

Tiftik ve yapağı satışları 
Bugünlerde, ihracat maddelerimiz 

arasında en ziyade satılan mallan tif 
tik ve yapağı teşkil etmektedir. Alı
cılann başında lngiliz ve Fransız 
firmalan bulunmaktadır. Alman fir
malan henüz piyasayla alakadar de
ğildir. Bunun sebebi, Almanlarm tif 
tik ve yapağıya karşı Fransız ve İn
giliz finnalarından daha ucuz fiat 
vermesinden ileri gelmektedir. Söy
lendiğine göre, Almanlar , yapağı al
mak için fiatların düsmesini bekle -
mektedir. Halbuki tiftik ve yapağı 
fiatları geçen haftaya nazaraıı yük
selmektedir. Oğlak nevinden olan 
tiftiklerin kilosu 110 kuruşa, ince 
mallar da 98 kuruşa kadar satılı.~ak
tadır .. 

Türkye - Macaristan 
anlaşması 

Türkiye ~ Macaristan anlaşması 
mucibince, memleketimize 32 bin ki
loluk pamuklu dokuma ayrılmıştı. 

Şimdiye kadar bu miktar sarfedil • 
miştir. lktısat Vekaleti tarafından 
yPni çıkarılan kontenjan listesinde 
Ma<'ari .... tana 30 bin kiloluk pamuklu 
dokuma daha ayrılmıştır. 

Telaviv Panayırında 

TJrk pavyonu 
Telaviv panayırmdaki Türk pav -

yonunu ziyaret eden birçok tüccar
lar orada teşhir olunan Türk mal· 
lariyle yakından alakadar olarak 
mahsulfı.tımıza alıcı çıkbklan mev -
sukan haber alınmıştır. 

Gerek Hayfa Türkofis, gerekse 
Tela viv panayınndaki Türkofis me
murları bu gibi firmaların istedikle
ri izahatı ve memleketimizde bu iş
le meşgul olan firmaların isimlerini 
vermektedirler. Türkofis iç kollan 
da bu isteklerden iç piyasadaki ihra
catçılarımızı haberdar etmektedir. 

Son günlerde Tclavivden alman 
haberlere göre panayırda teşhir edi
len mallarımızdan bilhassa: 

Beyaz peynir, hububat, yumurta, 
fıstık, badem, ceviz, fındık gibi kuru 
meyveler, balık ve sebze konservele
ri, zeytin, zeytinyağı gibi yiyeceğe a
it muhtelif gıda maddeleri ile deri, 
pamuk, keten, kendir, madenkömü -
rU gibi iptidai maddeler hakkında e
saslı talepler vardır. 

Bu talepler Türkofis tarafından a
lakalılara ve müracaat edenlere ib • 
lüğ edilmekte ve iki taraf tüccarla -
nnın temasları temin olunmaktadır. 

Pancar zeriyatı Glikoz piyctsası 
---------

Yağan yağmurlar çok Fiatlerin yar ' yarıya 
iyi f esir yap fi düşmesi un~uluyor 

Son günlerde Trakyaya yağan 

yağmurlar, pancar zeriyatına çok i
yi tesir etmiştir. Fakat pancarlara 
kurt anz olduğu için, zürra bu vazi
yetten çok müteessir olmaktadır. 

Maamafih zeriyat sahası geçen sene
ye nispetle pek fazladır. Pancar ze -
riyatının kurtlardan ziyade ziyan 
görse dahi, rekoltenin gene geçen 
seneki kadar olacağı ümit edilmek -
tedir. 
Şeker fabrikasının ziraat müfet

tişleri, pancarlara arız olan haşarat
la mücadele etmek için köylüyü ten
vir etmektedir. Birçok yerlerde ha
şaratı öldürmek için ilaç saçan ma
kineler tevzi edilmektedir. Şeker 
fabrikasının temmuz ortalarına doğ
ru faaliyete ge~eceği anlaşılmakta -
dır. Buna ait hazırlıklara devam e -
dilmektedir. Fabrikaya gelen pan -
carları bekletmemek için bazı terti
bat alınmıştır. Geçen sene pancar 
mahsulü çok olduğu için, fabrikaya 
gelen pancarları daha süratle almak 
icin kafi derecede vesait mevcut de
ğildi. Fabrika idaresi. zürram şika -
yetlerine meydan vermemek için bu 
gibi vesaiti arttıracaktı. Pancarları 

teslim almak ve tartmak için birkaç 
kantar daha alınacaktır. 

Diğer taraftan ziraat müfettişl<'ri, 
fabrikanın satınalabileceği şerait da 
iresinde zürraın pancar yetiştirme -
sine çalışmaktadırlar. Müfettişler. 
ve ıiraat fen memurları pancar tar
lalarına kadar giderek pancar zür
raı ile yakından temaslar yapmakta
dır. 

Eskişehir mıntakasmda da pancar 
zeriyatı iyi bir devre geçirmektedir. 
Son günlfrde yağan yağmurların da 
pancar mahsulü üezrine iyi bir tesi
ri olmuştur. 

Turhal mıntaknsında da pancar 
mahsulü iyi gitmektedir. 

Ba lmumu fiatlerl 

yükseliyor 
Bu sene Trakyada bal mahsulü 

fazla olacaktır. Trakya umum mü -
fettişliği bal mahsulünü arttırmak i
çin, bahçe sahiplerine 500 kovan 
tevzi etmişti. Bilhassa bu sene bal -
mumunun da para etmesi, halkına
rıcılığa ve bal yetiştirmeğe olan te
mayülün Ü arttırmıştır. 

lstanbul balmumu piyasasındaki 

fiat terefüü devam etmektedir. 
Stoklann azlığı dolayısiyle yeni 
mevsim gelinceye kadar büyük bir 
iş beklenmemektedir. Fiat 90 kuruş
tur. 

lzmirden Almanya ile ufak parti
ler halinde bazı işler yapıldığı ve 
piyasanın sağlamlığını muhafa:ıa et
mekte bulunduğu bildirilmektedir. 
Fiat 80 kuruştur. 

Uzunköprü Ticaret Borsası 
lktısat vekaleti gördüğü lüzum 

üzerine Uzunköprü ticaret ve zahi
re borsasının açılmasına karar ver
mişti~. Evvelce borsanın varidatı 
masrafını korumadığı için kapatıl -
mıştı. 

Glikoz fabrikaları srasındaki re -
ka bet devam etmekte d.ir. Mısır fi -
atları yükseldiği hald c, glikoz fiat -
lan da bu rekabetin <tesiriyle düş -
mektedir. Son günler ae bir kilo gli
koz 18 kuruşa kadar tinmiştir. Mev
sim itibariyle glikoz çok sarfedil -
mektedir. Reçel ve şeJ,erleme 8.mille
rinin glikoza olan ta. \!pler.i artmak
tadır. Bir glikoz fabdkatörü diyor 
ki: 1 

- Piyasada mısır •pahalı olduğu , 
halde glikoz fiatlarr düşmektedir. 
F.ğer ziraat bankası. Romanyadan 
getirdiği mısırları dalı~ iyi tevzi et
miş olsaydı, mısır fia:tb m düşecekti. 
Halbuki gelen mısniar:, piyasada fi
atı yüksek tutan tücc ııra dağıtıldığı 
için bir fayda hflsıl ol: tınadı. Mama -
fih bu sene mısır mm t!:ulü bol ola -
caktır. ~likoz fabrikafün, yeni sene 
mahsulünü işledikten .sonra glikoz 
fiatı şimdikine nazara m yan yarıya 
düşecektir. 

Tütün piye.sası 
İstanbul piyasasında 1 tütün alrm 

satımlanna devam < •lunmaktadır. 
Bursa, Düzce ve lzmitt e son günler
de hararetli muamele) er .olmuştur. 
1935 mahsulünden hazıiıran sonuna 
kadar satılmamış tütü rı kalmıyaca-
ğı anlaşılmaktadır. ı 

Ege mmtakası: muta uassıt ellerde 
bulunan mallar ihrac~lar tarafın
dan pevderpe"" almarakı kısmen ih -
raç edilmektedir. 

Bir ayhk liman ı 

faaliyeti 
Mart ayı içinde lims 111mıza 636 

vapur gclmistir. Liman !harekatında 
birinci dereee gelen Sov ~·pt vapurla
rıdır. Mart ayında lima ııı ımıza 112 
Sovyet bandıralı vapur U3 lmiştir. l -
kinci derecede Yunan v»iıııurları g~
nıektedir ki, bunların ycik'unu da 98 
dir. 

Limana giren Türk b ndıralı va
purların yekunu 95. lngi iP.iz bandıra
lı vapurların yekunu 92. ltalyan va
purlarının yekunu da 68 rtanedir. 

~ 

Dünyadaki şekf ~r 
istihsalatı 

Roma, beynelmilel zira.ad enstitüsü 
tarafından yapılan hesaba .. göre, 935-
936 istihsal devresi zarfıı ufa, dünya
da 77 milyon 572 bin 9·10~ kental şe
ker istihsal edilmiştir. 93 h-935 istih
~l senesindeki şeker ist ihsalatı Sl 
milyon 715 bin 107 kentııl\:fün ibaret -
ti, şeker istihsal eden ı tııemleketln 
arasında en ziyade istilısaflıatı artıran 
Sovyet Rusyadır, 934-90 5 istihsal 
devresi içinde Sovyet Rusty ada 14 mil 
yon küsur kental şeker i 13t.ihsal edil -
mişti. Bu miktar, 935-9. S6i senesinde 
21 milyon kentala kadar ~riJ.kselmiştir. 
Bu suretle Sovyet Rusy:f şeker istih 
salatında Amerikadan s< mra gelmek
tedir. Amerikanın istihsnlatı da 25 
milyon kentalı bıtlmakta ıJır. 

80 MAYIS CUMARTESİ 

Para Borsası 
Aht 

Sterlin 624,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız francı 164,-
20 Beltib transı 10.-
20 Drahmi 20,50 
20 Isviçre fr. 112.-
20 Çek kuron 14.-
~0 Ley 13,-
20 Dinar 41,-
Liret vtsikah 193,-
FlorlD • 12.50 
Avusturya ıilin 21,50 
Mark 28.-
Zloti 21,-
Pmıo 22.-
Leva 22,-
Yen 30.-
lsveç kuronu 30,-
Altm 968.-
Banlı:not 242,-

Çeifer 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
lsveç kuronu 
İspanya pezet.a 

Es itam 
lı Bankaıı Mü. 
J N. 
1, 1, Ramf1ine 
Anadolu% 60 

.. 3100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
O,ı;manlı Bankuı 
Şark Merkez Eczanesi 

fsfflrraılar 

Türk Borcu 1 
n 

•• " 111 
istikrazı dahili 

Ergani A B. C. 
Srvaı Erzurum I 

n 

l•tJ• 

629,-
126,-
167,-
114.-
23,-

820.
aa.-
16.-
52.-

196,-
114.-
24,-
32,-
23,-
24.-
24,50 
34.-
33.-

970.-
243.-

12,05,50 
629,50 
0,79.15 

10,08.12 
4,69,30 
2,45.75 
1,17 ,57 

19,19,75 
4,23.20 
1,97.25 
3.08,20 
S,81,70 

87,50 
9.90 
9.90 

25,-
41,25 
17.50 
19.SO 
1.25 

12,75 
10,50 
68.-
26,--.-

22.10 
21,10 
2ı.15 
05,50 
63.-
96.50 
96.50 

Mısır Taltvfllerf 
1836 1 

1903 il 
1911 Ill 

Taltvflaf 
Rıhtnn 
Amıdola l ve ll 
Anadolu Mümessil 

" nı 
Anadolu Mümessil 

90.50 
85,50 

--91.50 
86,50 

10,60 
33,20 
5ı,'95 
47.75 
52.95 

Mahsul vaziyeti bu 
yll çok iyi 

Keçiburlu, (Tan) - Bu yıl Türki
yenin her tarafında olduğu gibi Ke
çiburlu ve civarının mahsulü de sene 
lerdenberi görülmemiş derecede iyi
dir. 20 gündenbcri fasılasız yağmur
lar yağınaktadır. Çifçi sevinç içinde
dir . 

Afyon Karahisar 
Maden suyu 

işletme imtiyazı Kızılay cemiyetine 
verilmiş olan Afyon Karahisar maden 
suyu için Eminönünde geçen sene bir 
Büvet açılmıştı. Şişesi beş kuruşa sa
tılan sular çok rağbet gördüğünden 
Kızılay cemiyeti, Beyoğlunda Tokat
liyan otelinin biraz ilerisinde ikinci 
bir Büvet açmağa kaı;ar vermiştir. 
Burası yarın saat 10 da törenle açıla
caktır. 

Benimle alay ediyor 
Taksimden Celal imzasile: hiş kıskanç. Tasavvur edilecek dere 
30 yaşındayım. Zenginim ve oldı1.k- ceden çok. Benim sokağa çıknuıya 

ça yakı§lklıyım. Onun içindir ki ka- hakkını yok. Biltün arkada§lanmı 
dınlar tıe::dinde bir hayli "succc,,m benden u::akl.a§tırdı. Her kesten kıs· 
var. Bırndan 6 ay evı•el 18 ya§lann- kanıyor, annemden bile. l"ü::üme pud 
da, sar~ın, siyah gözlü, ince bir kız- ra bile süremiyorıım. Bir senede be
la tanl§tmı. Kız /evkalô.de şirin ve ni bir defa ol.sun sokağa çıkarmadı. 
cin gibi zeki. Derhal aramızda küçük Kcndi.'$i sabah çıktp i.şine gidiyor, ak 
bir flört başladı. Gitgide kızı nıüt- şam 8 de ya geliyor, yahut da arka
hi§ sevmeğe ba§ladım. Kız halbuki da§larile gezmeğc gidyor. Bu va::i .. 
mütemadiyen bonimle alay ediyor. yet beni deli edecek. Biraz k--ıskanç
bcnimle istediğini yapıyor. Bc1ı o- lık bir kadının hoşuna gider, fakat 
rıun elimle bir oyuncaktan ba§ka bir bu dercesi tahammül edilmez. Bir 86 

§eyim. Onunla evle~ımck ni- nede sıkıntıdan on kilo zayıfladım. 
yctindeyim. Çünkü .. anladım ki o kü- Tanılma:; bir hale gcl.dim. Annem 
çük, ateş gibi kızdan vazgeçcnıiye - muho.kka'k ayrılmamızı istiyor. Zira 
ceğim. Bu bahsi ona bir gün açar gi- gimden gihıe eriyorum, ö'ksürmeğe 
bi oldum. Miitlıi§ bir kahkaha ile kar başladım, akşamları da ateşim çıkı -
§ılandım. §a§lrdım kaldım, no yapa- yor. Her şeye rağmen kocamı MUi. 
cağımı bilmiyorum. Acaba bu kız be seviyorum. Ne yapayımr Asabım o 
11i hiç mi sevmiyor. Yoksa .seviyor kadar bozuk ki mütemadiyen ağlıyo
da, .<Jevdiğini göstermek istemediği rum. Üstelik de kocam suratsız, sert 
lçin bu miltemadi alay maskesi altm ba::an da kaba bir adam. Aman 00. 
da hisleriııi mi saklıyor1 Siz ne der- na bir akıl öğretiniz.,, 

. . t 
sını.z ·" h ld hasta b. d 

B kız S • • ta ·1 un 1·çı· Kocanız her a e ır a B.II14 u ızı mmaı e avucun . . . . .. . 
ne almış ve size iı:ıtediğini ynpıyor. j O cıddı b~r tedavı~~ mu?~ç. Bır k~· 
Bu kızın sizi sevip sevmediğini anla dm, ve bılhassa sızın gıbı genç bır 
ma.k o kadar zor bir şey değil. Birkaç kadını bu derecde sıkmamlı. Sizin ya 
zaman onunla meşgul olmayınız. Hat pacağınız şey bundan ibarettir. Koca 
ta başkası ile meşgul olunuz. Bun - mzla bir defa ciddi olarak konu§U· 
dan dR sevip sevmediğini anlayamaz 
iseniz, o zaman onunla hiç görüşme
yiniz. Eğer sizi cidden seviyorsa o 
sizi muhakkak arayacaktır. 

* 
Çok müsrif bir kızı 

seviyorum 
Ankaradan Rifat imzasile: 
"25 ya;Şındayırn. Zengi1ı de{jilinı. 

Çul~ıyorum. Elime ayda net olarak 
a;ıcak lfO Zira geçiyor. Burada bir 
yetıç J..'1Zltı tanı§tım. Gü::el, kibar, has 
sa.<J. Bir mü~:idettc11 beri sevişiyoruz, 
hem de çok sevi§iyoruz. Bir yun biri 
birmi::i görmesek hayat bizim içüı 
ziPıdan uluyor. Evummck i.stiyoruz. 
Fakat tcrcddiU ediyor11m. Kızın aile
si çok zeıigiıı, kıZ otomobil.den inmi
yor. 100, 160 liralık esi'a]ı"lar giyiyor. 
Anladığıma göre de müthi§ müsrif. 
Herhakle para kıymeti bilmiyor. Vo 
kemli.-;· ,. sıkınt181 hiç çekmediği 
için, ,, .u.liycn .~rfcdip dur11yor. 
Onunla ı.,'1Jienirsem acaba nasıl başa 
çıkabileceğim. Onun bir esvabı için 
verdiği para ile biz bir ay geçinmek 
mecburiyetinde olacağız. Acaba ne 
yapayım. Siz ne dersiniz 1 
Kadın hakikaten bir adamı sever

se birçok fedakarlıklar yapmağa ha 
zırdır. Öyle kadınlar biliriz ki genç 
kı.ı iken dünyanın en hoppa, en müs 
rif kızlan idi. Evlendikten sonm da 
dünyanın en idareli ve en ciddi ka
dınlan oldular. Sevdiğinz kıza açık 
açık söyleyiniz. Vaziyetinizi, tered -
dütlerinizi, anlatınız. O görüşmeden 
sonra eğer hakikaten seviyorsa, ah
lakını değiştirmeğe çalışacaktır. E
ğer değişmezse demek ki sizi sevmi
yor. 

• 
Hastalık derecesinde 

lcıskamyor 
lzmirdcn Zerrin imzasile: 
"Bir senedir evliyim. Ben !2 ya

şında!J1m, kocam. 30 yaşındadır. Se
vi§erek et:lendik. Fakat kocam miıt 

nuz. Hasta olduğunuzu, bu vaziyette 
onunla yaşamaya devam edemiyece
ğinizi söyleyiniz. Hatta annenizle 
aile doktorunuz ona bunu söylese 
daha iyi olur. Bir müddet tecrübe 
edersiniz. Eğer değişmezse, ayrılma 
nız daha hayırlı. Annenizin endişele
rini anlıyoruz . • Herhalde evlannın böy 
le günden güne erimesini gören bir 
anB,f bir an evvel ayrılmasını ister ve 
istemekte haklıdır. Üzülmeyiniz, asa 
bınızı bozmayınız. Bu yaşta sevgiler 
çabuk unutulur. Zaten sizi bu derece 
sıkan bir adamdan bir gün muhakkak 
soğuyacaksınız. Hatta nefret bile e
deceksiniz. 

YEN • Nt:S>-<ıYA·T 

İ19as 
Kastamonu Halkevi tarafından 

neşredilen bu aylık kültür mecmua .. 
sının 2 nci sayısı çıkmıştır. 

Okul ve Ulus 
nk ve orta okul öğretmenlerine 

yardımcı meslek mecmuası olan (O
kul ve Ulus) un mayıs sayısı intişar 
elmiştir. 

Bayındırhk işleri der9isi 
Bayındırlık bakanlığı neşriyat şu ., 

besi tarafından çıkardan bu aylık 
derginin 12 inci sayısı birçok meslek 
yazılariyle intişar etmiştir. 

S ı hhiye Mecmuası 
Sıhhiye mecmuasının 77 nci sayı· 

sı intişar etmiştir. 

Ankara CJazeteleri 
Flibe başkonsolosu lsmail Hak~ 

Tevfik tarafından 1 - 9 - 933 tarihl· 
ne kadar Ankara vilayetinde intişal' 
eden gazete ve mecmualar hakkında 
dikkate değer bir riasle neşredilmiş· 
tir. 
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Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

Yüzüme ateş sıçrıyor. 
Kafam tokmaklanmış gibi... Göğ

süm daralıyor. Nefes alamıyorum. 

Bu gurbet ilinde yuvamı kaybet -
tim, saadetimi kaybettim. Aman Ya 
rabbi aklımı kaybediyorum. 

* Kendimi bir gazinoya attım. 
İçtiğim sıcak çay sinirlerimi yu

muşattı. 

Saat yarım. 
Nereye gideceğim. Hiç ümit ışığı 

görmüyorum. Teselli edecek kimsem 
de yok. 

Ah Hayal. Beni bu kadar sefil ede
cek ne vardı. 

Sana bütün yalanlanmın nlbnda 
senin gururunu incitmeyen bir ma
sum arkadaşlıktan başka birşey ol -
rnadığını nasıl isbat edebilirim. 

Kalbim göğsümde kopmak isterce 
sine çarpıyor. Beynim kaynıyor gi
bi. 

Saat bire geliyor. 
Kaldırımlarda sürüklenen bacak

?~rım titriyor. Apartımanm kapısı 

önündeyim. 
Buraya kadar nasıl gelmişim. 
Yağmur çisiyor. Gö}\ karardı. Kar 

şımda apartıman kapıcısını görüyo
rum. 

- lslanmaymız diyor. Kapı açık! 
Mezbahaya bkılan bir koyun gibi 

içeri giriyorum. 
Arkamda kapanan demir kapının 

tok güriiltüsü, apartımanm alıştı -
ğım havası. Kokusu beni bir kabus
tan uyandırıyor. 

Kapıcı asansörün kapısını çeki -
yor. Parmağım alışkınlıkla üçüncü 
katın düğmesine dokunuyor ve asan 
sör bir giyotin makinesi gibi işliyor. 

Sert bir demir sesi. Otomatik k~
pı giyotin gibi açılınca kendimi bizittı 
katın sahanlığında buluyorum. 

Şimdi Hayalle aramızda tek du -
var kaldı. 

Güzel Hayal, temiz kalpli Hayal. 
Büyük kadın, ne kadar masum oldu
ğumu bilse!.. 

Ona anlatınalıyım. Hiç birşey giz
lemeden bu ikide bir saadetimizi göl 
gelendiren Alis meselesini olduğu 
gibi anlatmalıyım. O makul kadın -
dır. lçinde şüphe kalmasın. Hattft 
bunu icap ederse Alise de itiraf et
tirebilirim. Münasebetimizin bir ar
kadaşlıktan başka birşey olmadığını 

o da söyliyecektir. Çi lnkü vicdanlı kusu. Gül kokusu. Pembe gül rengi tim. "Kamıran, gururumu incitme. Bütün tasavvurlarım düne kadal' 
bir kızdır. örtüler, perdeler. halılar, hiçbir şey Benim herşeyim gururumdur. tattığım hayat zevki ile beraber sön· 

Elime iradesiz bir hrıre~etle elek- eksik değil. Hayalden başka. ölmez sayılan sevginin heyecan - dil. Ne yapabilirim. 
trik düğmesine dokum rverdi. Onun işlediği yastıklarla dolu kol lan içinde sen bana ebediyetten, ak Benim için ıırtılr dün, arzi mevtı· 

Tatlı zil sesi apartır Dnnm içinden tuğa çöktüm. saçlı bir aşktan bahsederek gözleri- dun bir hayali oldu. Yarm. Onu bil• 
bana kadar uzandı. Apartımanda ağır bir sessizlik var me and içtin. O gece dünyanın en miyorum. 

Hayal herhalde beni merak etmiş- Her gün şu dakikada yemeğimizi mesut kadını bendim. Şimdi cennetten çıkarılmış HaV'\1& 
tir. yemiş, salonda kahvelerimizi içer - lsterdim ki bu saadet hayatın mu gibi kokusu, çiçeği V'3 erkeği ıle be" 

Titiz bir ayak sesi. Frı.Jcat gelen Ha ken radyo dinleriz, yahut alaturka kadder sonlarına kadar yaşasın. baş- nim olan bu yuvayı bırakıp gidiyo· 
yal değil. Onun ayak ı;Sesini ne iyi plakları çalarız. Iarımız kışlayıncaya kadar kalpleri- rum. Nereye? Gönülsüz, ümitsiz in· 
tanırım. Bu mezar sükutu ne anlatıyor. 

Hizmetçi ile karşı ka·rşıyaynn. Hayal nerede ? miz bu sevgi pınarından ?araretini sanlara bu sorulur mu? 
Evime bir suçlu gibi !~rmek, hiz- Bütün bu elim muammayı çözecek söndürsün. Şunu temin ederim ki hiç sinirli 

metçinin önünde bir dil bııci gibi dur tılsım parmaklanmın arasında Ha- Buna inanmıştım. lki yıl beraber değil, hırslı değilim. Bütün bunlarIP 
mak bir ande gururumıu kamçıladı. yalin mektubu. geçen hayatımızın gittikçe sakinle - hayatta 0 kadar çok eşi var ki! .. Yal· 
Silkindim. Onunla gözgöze gelmekten korku- şen gUnleri bana şu kanaati vermiş- nız ben herşeyl bir göntil asaleti n~: 

Hesap verceğim insan herhalde yorum. Fakat onun evde olmayışın- ti ki saadet diye insanların aradık- sabına feda edecek kadar mağrur 0 

hizmetçi değil. dan daha çok korktum. Hayal tem - ları, özledikleri şey içinde ruhların, duğum için hakikatle karşılaşuğııtl 
Şapkamı. pardesümil allan hir.met- kinli bir kadındır. Hislerine mağlup gönüllerin seviştiği bir sakin yuva _ gün hiçbir şeyi affetmem. rU· 

çi ben daha koridoru g e!ımeden eli- olmaz. Ayni yolda iki yı yanyana. yU_ i 
mc bir zarf tutuşturdu:· Elimdeki zarfı yırttım. dır. Bu yuvanın havası bulutlandığı dük. Sana bu yolculuğun zcvloıl ~ 

- Mösyö sizin için! Gözlerim bütün muhakememi ve gün onu ısıtan aşkın güneşi karar- tattıramamış olacağım ki sen yotııttııı 
Göz bebeklerim büyüC'ti\i. benliğimi de sürükleyip mektubun mıştır. değiştirdin. Buna kızmağa hakki e· 

Zarf, Hayalin zarfları 'IU!' onun ya- satırlarını yığdı. Gurbet elinde başımızı soktuğu - yok. Önünde muvaffakıyetler va~ ıc 
zısı. - Oh. Hayal bana hala "Kamı- muz şu küçük çatı altında sade, fa- den uzun yılların va_·. Ben iki yı~ 

- Madam nerede? t ran,, diyor. kat endişesiz günler geçiriyorduk. saadetimi kanıma kattım. Dört ııı.· 
- Madam sabah erkem çıktı. Ve artık okuyorum: Senin ihtiyacın olmamakla beraber ay sonra bUtUn acılarıma ortak 0 

Zarf elimde yatak oda sına giriyo- Kamıran. bir erkek için mutlak lüzumlu gör- cak bir yavru ile arkadaş olacağıfl'l~. 
rum. Hatırlar mısm. Bir aydınlık gece düğüm bir meslek sahibi olmanı bek O ;;amJın ben de bu iki yıllık 59 O' 

Herşey yerli yerinde. 'Y~tıvarlak ma Boğaziçinde sandal gezintisi yapı - lerken yarın için de sana daha sa - det dolu hayat-mı tatlı bir hfttırtl 
sanın üstündeki billur v p..~o yine 11- yorduk. Hayatımın en zaif dakikala- mimi saadetler hazırlayacak şeyler larak saklayacağını ~) 
leler dolu. Odada yine Fla yalin ko - rını yaşadığım o gece sana ne demiş düşünürdüm. (ArkaS' 
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Beraber oDsaycJiık .... 

No. 102 Yasan: MlTHAT CEMAL 

~BiLGiLER 
l•9lakü Program 

lataabul 

12,30: Muhtelif plötar n halk muikiai. 
18: Dana muıiksi (plü:). 18.!0: "Amba -
udör' den nakil. Varyete musikisi. 19,4.S: 
Haberler. 20: Gitar Ye mandolin (plllı:'). 
20,30: Stüdyo orkestraları. 21,30: Son ha· 
herler. 

Sut 22 den tıonra Anaclo1a aJanımm 

"Her teceddüde millet taraftar, ahali düımandır ... 
suetelere mah1111 havadlı ıenriai nrile -
cektit. 

diye tezatlı bir marifet söyledi 1uo: ~l&k 1'87'111U .,. A•Jns llaberleri; 
1 '1 ,SO: CflMhar Batkınlrtr orlrestra11 lı:oıı· 
ıeri; ıo: Halk tarlı:ılan; 20.15: Karpic te
hir Jokanta1ından nakil; 20,SO: Ajana Jıa. 
berJeri; 20,40: Karpiç tehir lokantaamdan 
'iı.üil. 

- H""usrevi ava zorla ben göndç
Ciim; hemşireme çok üzüldü; belki 
biraz açılır! 

Diyor, bir hayale söylediği "bem
§ireın,, kelimesine gözleri doluyor -
dq. ~dnan Belkisin herkes gibi mü -
teesisr olduğuna sevindi. Belkis, ıs
tırabını ~iyormuş gibi yutkundu: 

- Adnan bey, dedi, yanılmıyor -
a.m bugün yeniçerileri anlatacaktı
nız. 

Yeniçeriler kelimesinin içinde Bel
kisin yüzü daha kadındı. Adnana 
dO!St gözlerle bakıyordu. Adnan, ne
t:ice&z, vaitsiz olan bu dostluğa için
den tatlı bir isyanla kınlıyor, sevi -
necek yerde hüzün duyuyordu. Mah
~ se&e lkinci Mahmud'un an· 
Jatmağa başladı. 

Sulta.n Mahmud yeniçerileri bu 
aloncla mahvediyormuş gibi Belkia 
'.Adnana korkuyla bakıyordu. Adna -
nm "mal~matını" bu kadar güzel 
diJcka.tle ömründe kimse dinleme -
mişt.i. Süheyllnm ondan edebiyat 
denıi alırken, kızm çehresindeki ze -
bun dikkatleri Adnan çoktan unut -
muotu; şimdi Belkisin bugün kendi
sine verdiği eh~yete ımviniyor -
du; bu sevin~le hatib oldu: 

- Her teceddüde millet taraftar, 
&hali düşmandır! 

Diye tezatlı bir marifet de s~y1e • 
al Sonra Poujoulat'dan bir vaka an
lattı: İkinci Mahmudun yenilik ham
le.8ine karşı lzmirin bir yerinde Kel 
Mehmet adlı bir okumaz yazmaz &· 

d.amın nasıl şerlat istediğini, bin yo• 
bula nasıl hilk!tmet ettiğini söyledi. 
Betkis, Adnanı, sevindirmek için göz 
J.-rliıi büsbfitun güzelleştiren bir 
hayretle açıyor, Poujoulat'yı okuma
dığını söyliyerek, bu Fransız mu -
hanirini bu salonda yalnız; Adnan 
bilmiş oluyordu. Belkis, bugün Ad -
!!ana karşı sevimli olmağa karar 
~ 

cesinde dervişlerle zı1dr, bir bafka 
gecesinde mevlut... Yahud meanevi 
mUtaleası. Konak, her gece ya çal
gılı kahveye, ya tekkeye, ya medre
seye dönüyor, ilJ!llah! .. Naille pa
şayı nihayet kandırdık, Sarah Ber
nard 'ı nihayet ak§am yemeğine da
vet ettirdik. Fakat ne ses, ne ses! .. 
Altın ses dedikleri kadar var. 

Naşit bunu söylerken, Adnan& 
bakmryor, bu lakırdıya tanlı hoca· 
smm çehresini layık görmüyordu. 
Adnanı muhaverenin dı'8-f'Bmda bı
rakan Naşide &ikisin canı ııkıldı, 
ve Adnana dönerek: 

- Sara Bernar'ı tabii gördünüz; 
çok beğendiniz, değil mi? 

Dedi. Ukırdınm içine &lkisin 
merhametiyle girmek Ad.nanı mktı: 

- Hayır ,beğenmedim, dedi; çok 
bağırıyor. Bu kadar fazla eeaten ben 
anlamam! 

Adnanr, Naşidin önünde küçUlten 
bu cevabı vermeye mecbur ettiğine 
Belkis pişman oldu, canı ııktlarak 
başka yere baktı. Na.fit, Adnanm bu 

ahmak cevabmı tabrt buluyor, ~ 
nı göğ!ilnü kaplamrf gibi gövdesi fi
,erek aza.metle Belklııe bakryor, göz· 
leri Adnanm lafı ile alay ediyordu. 

Adnan, bu li.krrdJyJ, aksilik olsun 
diye söylemişti. Sara. Bernarm adı -
na bütün gövdesiyle asılıp kendini 
gösteren Naşide kal"\lı bir ters cevap 
vermek için!.. Belkisin bugUn ken -
disine gösterdiği fazla iltifattan Ad
nanda uyanan şımank htizün de bu 
cevaba biras sebepti. 

M e r m e r y a 1 ı d an dönerken, 
Adnan Belkisin yanmda ken -
disini küçülten bu Sara Bernara, 
bu Naşide garez oluyordu. SUnnet 
olurken binbqı, evlenirken kayma -
kam, bıldrrcm avlarken ~ otan 
bu adamlarm hem Yıldız aara.ymm 
duvarlarma, hem Afrupanm fikir 
mihraplarma arkalarmr dayıya.rak 
göbeklerinin azametiyle kunılmala -
n, Adnanı kudurtuyordu. Sonra Av
nıpannı bu mihraptan da bir tahta 
perde kadar çürük ~ylerdi: 

[Arkası var] 

• 
RtTKRq 

18: Orkeetra. 10,20: JC!çlk radJe or • \ 
lı:•traaL 20,20: JCoueria deftmı. 21,05: 
Rad10 pi1'eei. n,05: Koro ıroeeert. Z2,55: 
Operetlerden parcalar (Bariton " tenor 
aeelerle. 

BUDAPı:.,TZ 

lSl,20: ltaı,.. • Macarilt.an futbol maçı • 
nm ilı:inci haftaymmı nakil 20.20 : Macar 
prkılan. 21: Radyo pi1e1i. 23.10: Opera 
orkestruL 24,30: Cuband. 

"Seninle olsaydık .. Küçücük bir ku 
ltibede, yoksul bir hayat içinde, fakat 
en küçük kırgınlıklardan uzak, BeV 
gimiz hiç bir zaman tükenmeden 
nerede olursa olsun seninle beraber 
olsaydık .. 

MOSKOVA Şimdi Bana bu satırla n yazarken 
19,tS: Konser. ıo: Piyes. 21,ıs: Arnı muhteşem efyalarla dolu odamdayım 

&zerine verilen lro111er. 22: Almanca. 23,0S Balkı :ıumun kapısı açık ve ~çt:ri rüz 
lnsili&ee. gir kmı karanfillerin kokusunu iti
VARŞOVA ~ or. Otomobilimiz kapıda, biraz son· 

ra bır bahar gezintisine çıkacağız. 
lSl,30: küçük orlı:cstra. 30,2.S: Muhtelif. K ağı ız: Etlenceli netriJ'•t. 22.!0: Koro. Jl,30: OC4m aş da yine bP.r zamanki gi 

Dana muaikiai. 24.30: PWt. bi muhakkak gözleri kapıda, kulak
tan merdivenlerdeki ayak seslerini 
toplayarak beni bekliyor. Fakat mek 

• TEPEBA$1 ANPİ TiYATROSU : tubumu bitirmeden gitmlyeceğim 

::):~~=n:-::u!:h~ :d:BC!i~T:: ve her zamanki gibi şiklyet etmiye
rihi komedi, 4 perde, Her 7cr elli lı:u· ~k. Biraz sonra yanma inince yU • 
ruttur. zUmde gördüğü küc;Uk bir tebesalim 

• FRANSIZ TiYATROSU : Saat ıı de onun bUtUn şiklyetlerini dadaklann 
Prof. Zati Sansıır. Man,..tisma. Sııiri· da susturmaya yeter. Beni öyle sevi· 
tlsına. Paldrlsm " lpnotisma IUllDU'a· yor ki.. Ben bu zengin, yaşlıca adamı 
lan seviyor muyum? Hayır .. Rndece ona 

• ~7iu'fu~m~!~).1n). allşınaya. gahşıyorum. Attık her tiir-
• ELRAMRA ı (Adalar Sarlaaı) •• lU refaha kavu~um, her istediğim 

CSnda Gecem). ayağımda. Fakat n~fi!e bunlardan 
• TURK : CSudet) " (İki G&sUl Bir hiçbiri beni mesut etmeye yetmiyor 

Olunca). 
• SARA y : (Ltlom) " (Polll>erıar). ve ~uşt.nüyorum : Eğer Ftninle bera-
• YILDIZ : (Aıır Yiirindeo Katil) " her •.>ı&aydık ..... 

Clki tcalp Birletinee). Bu mektubu yazan sanşm. ufak te 
• ŞIK : CKıd.m Aa1& UD11tmu) " fek bir kadındı. Son satırlara gelin-

(Nil Sarlı:ısı). ce birdenbire durdu. Kalemi elinden 
• f;/:~ııf~oadez Bu) •• <Vaha! At· bırakıp, yerinden kalkarak balko -
• ltADDtOY aUUYYAı CAek ._... nun açık kapmma doğru yilrildU. E -

ea). vtn önü muntuam t&rhlarla ellalU 
• USKODAR HALE : CA7Ml • Batalrlı güzel, geni' bir bahçe idi. Ve ~kıl 

Daınm Kut) Türk~ aeali •• eözlfi. taşlı ince yollarda saçlarına kır düş 
Davetler, Toplantılar müş, şişmanca esmer bir adam gezi

Tüberküloz Cemiyeti toplantm: Birdenbire Balonun kapım açıldı. 
1dnanm nefetd kaçtı; içeriye eev - ================:=:oc====--========== Tüberlrülos aım!:veti &J'l:ık toıılantıs.mı 

3 haziran çar.-mba rünll aut ıuo da E
tibba odaaında ,..paealr ,,.. bununla üçüncü 
ydm topl&Atıl&rı bitirilmit olac.alı:tır. 

niyordu. Bu genç kadının kocnsı idL 
Halinden sabırsızlıkla onu beklediği 
belliydi. Kadm eli gözleri kederli 
mlnalarla dolu kendini gösterme • 
den onu uzun uzun güzdü. Sonra ba 
kışlarını beyaz kuş kafesi gibi köşk· 
!eri bağrına ba.«Jmış yeşil bahçelere 

medfği biri girdi: Atqenaval Naşit. 
Maliye na.zırma damat olacak diye 

&dnanr birkaç gün 8even Naşit, da
mat olmadığını görünce Adnana eA

kisinden fazla tutuluyordu. Bir fe -
tıket daha: Bu Naşit, meğer Belki
sin amcamnm oğluymuf+- Belkis o
nu yüzünden, o Belkisi Mçmdan öp
tll; Mnr8. Belkllıe çıkışb: 

- Bu nekadar ilim merak? ca • 
mm? Bu güzel havada böyle odaya 
kapanıp kalmak!_ 

Naşit, Belklırl öperken Adnan bo
saldu. iki akrabanın öpü~meeini bl
Je kmkandı. Bqka yere bakarak 
fıem gözlerindeki hasedi göster -
memek, hem bu öpüşmeye bir lau
baliliğin çirkinliğini yükletmek isti -
JOrdu. Adnanı bir başka f e!Aket daha 
bekliyordu: Naşit, şimdi azametli 
g6zlerle Adnana Belkisin yanmda da 
bakacaktı. 

Halbuki Naşft, talebeftine denı ve
ren Adnanı 18.yxk olduğu mevkide 
gören ada.mm fazla ta.bil tavrını ta. -
kmdı. Bu tabiilik azametten daha 
zalimdi. Ve Belki8e matemini unut
turma.k istedi; neşeli lAkırdılar söy
lemeliydi: 

- Bil bakalım Belkls abla, diln 
gece bizde kim vardi? 

Dedi. Belld!ı Naşitten kilçUktü ve 
bu "abla" kelimesi ona zıt tekilde 
fltif attı. Bu kelime bile Adnana bu 
yş.lıda gtızel görtindü. 

Be1kia - Haberim var; konağa 
Sarah Bernard'ı davet etmİfl!linlz. 

Adnan f&ftl. Belkisin hemtfreıd 
öleli ancak bet hafta olduğu halde 
amcaaı Sara Berna.n konağına çağı
nyor, Belkla de bunu ta.bil buluyor
du. Bu ailelerin matemleri iki gün -
Iilktü! Bu duygu!llZluğu dU9UnUr
ken Adnan Nqldin babam Samih 
P a ş ada d u r d u. Bu adamın 
k o W.. ğ ı n d a Kadınlar& çocuk dü
filrten illç Adnanı MacldenJp kar
nmdald fellketten kurtarınıftı; Bu 
"8.k'a ile dolan korkak gözleri Belki
m g&ılerlnden kaçarak Balonun ha
nmnda kayboldu. 

Na.oft anlatıyordu: 
- Pafayx nihayet ram ettik. Ka

atnı dün gece yemeğe davet ettir -
dik; konakta Muııaet'nin "Gece" leri· 
llJ okudu. Pqanm halini bilirsin: haf 
t.anm bir gecesinde inceaaz, bir ge-

S P O R 
Finlandiya güresçilerile ilk karsılaşma bugün 

saat 18 de Taksim stadında yapıhyor 

llutane Telefonlan 

Cerrabpa .. llaataDNi 21691 
Gareba baıtaneei Yentbüıce 33017 çevirerk, dU,Unmeye başladı. 
Huem admlaı but&Deli J4UI Bir zamanlar ona herkes saadetin 
ı.,.nep Klmil UstaDeei Uakldar 60171 
Jtadu baetancsi c;..,. UHI parada olduğunu söylemişti ve iş· 
S.,.Oil• ıaker baıtaıı• 43341 t.e o da bu sözlere inanmaya. gayret 
Gtllha.D• 11aau..n• GillbaM acmo ederek zengin bir adam ile evlenmiş 
~~ı:::~6N• ıautaae9A :!: ti. Sevdiği adam şimdi çok uzaklar-
Balnrk6Y Akıt baıtaa• 16 60 da idl Fakat ~ı gen~ kadmm kal-

Oliınpiyat mtlMbakalan arlfe8in· 2 - Birinci mar 31 MaVN 1936 Sar• DearlrJ'ollan lirlred Z!07I bini arsrz bir misafir gibi hiç bir za-
~ .T- 0..let !>emiryollan ~ 4214' 

de ka.rşıl~malar yapmak üzere da· paıar günü ısa.at 18 de yapılacaktır. man bırakıp çekilmiyordu. O: "88.a· 
vet edilen Finlandiya güreşçileri bu 3 - Bilet aat:ışma 30 Ma.yıı 1936 ltfa1J"8 Telefoelan det para ile olur,, diyenlere uyacak 
gün Romanya vapurile şehrim.ize cumartesi sa.at 14 ten itibaren Tak· laıaııbal ltfaı"91 24222 kadar hissiz, fena yürekli bir ka • 
geleceklerdir. alın ıtadyomunda başlanacaktır. hdık07 tttai.,..t 600» dm değildi. Fakat onu t>C;yle ken • 

nk mil&abakalar, 88.at 18 de Tak· 4. - Mütea,kıp maçlar: 2 Haziran ~=~:· ,'::J:::"· hJı&clere. IM2S dinden yaşlı istemediği bir adam ile 
mm stadında yapılacaktır. Milli ta- salı, 4. pel"\lembe, 5 cuma günleri Be,otla ıttai,...t 44640 evlenmeye ee\•diği adAm bilmiyerek 
kım kadro8una aeçilen bütiln gü· akşam saat sekiz buçukta Takaim BüJiilrada. He7MIL Barsu. Kmalı lll• sevketmişti. 
reşçilerimizin Finlandiyalılarla kar- Btadyomunda yapılacaktır. ':...~ l::1~fl'~ ~ Çenç kadm topuklarma inen ipek 
oılatmalarma lınkAn vermek için, 5 - Davetiye yoktur. Biletsiz u.'&hlrğmm e.tekle.rlnl toplayarak 
dört temas yapılacak ve dördünde kapıdan hiç kimAe giremiyecektir. Mftneaat 'ferleri balkondan ayrıldı. Muanm b8.f1Jla o-
de ayn ayn takım çıkarılacaktır. 6 - Bilet Aeleri mUN.bakalarm Deau ,.onan aceatnf Telefoe •ısa turup yine yazmaya baoJadı: 

Bu karşılaşmada 8 sıklet Uzeıin - ba.şlangıcmda kapalı bulunac.aktir. Ak&J (Kıdıtö1 lakeleai> 43732 "Seninle beraber olsaydık .. ,, 
de müaabaka yapılacak ve mUu.ba- 7 - Fiyatlar: Balkon ve ringin Çabü 8rhht Yardım 1'elld1&f.I J<ttemi gelip, gelip tuhaf bir inat 
kalarm yedisi grekoromen, bir tane- etrafmdaki sandalyeler bir lira ve De liep bu kelimeye takılıyordu: "Se 
si aerbeat güre, olacaktır. tribünler 50 kuruotur. ~1 =~•dara imdat otomo- ninle beraber oleaydık" derken ıan-

Bugtınkil mtlaabakada k&?'fll&fln• 8 - Tribünlerle balkonda otur- ""' ki önünde geniş pembe ufuklar açılı 
yapmak Uzere GU..-- Fede-JIVl'\nu mak i8tiyenler caddedeki büyilk ka- ddl imk.a.- yor. kızıl renkli güllerin bir halı gibi 

."'T ·-,T~ • gin ma an bulunmamaaı dolaur. · ·• tarafmdan teabit edilen gü-.o .. 11erf. pıdan, nn etrafmda oturmak is· -ıı n.a.- .r· ışledigi, binbir renkli bahar çiçekle-
~~ d k ı:tı e an olunan bisiklet yanflllan . . k k ınizln wmleri ,un1--ı-: tiyenler e ao ak içindeki yan ka- · ..ana. ~ nnın o usunu tqıyan aerfn meltem 

~c ...:;.,....1rı flml.UÜA geri bırakılmJftır. 1 · ·-56 kilo Pertunen _ Kenan pıclan 6~ ........... erdir. enn estıgi, iyi işlenmiş tablolarda 
61 kilo Lanne - Ahmet (Ankara) 9 - Gazetecilere balkonda yer Voleyf)ol miiıaf)aiaları görülecek kadar güzel bir yolda 8eV-
66 kilo Panta • Yuıuf Aslan aynlmlf olduğundan oraya otıımv-- latanbul voleybol birinciliklerine diği adam ile kendisini yanyana. el 
72 kilo Kokko • Nuri la.n rica olunur. • dün Galataaaray KlUbilnde devam ele beraber yürUrken görüyordu ve 
79 kilo Veckaten • Adnan 10 - -Telle çevrllmif olan mü· edilmlftlr. Birinci k&rfll&fmad& onun için bu cümleyi &k sık tek-
87 kilo Korhonen. • Bilyilk Mua- ubaka aahuma hakemlerden bat- rarlıyordu: 

ta.fa \a hiç kiıme giremiyeeektir. Beykoz gelmediğinden Topkapı "Eğer 11eninle beraber olsaydık 
hükmen galip 8& .. 091ch. Ikinci olarak gil" ğ · t din l"'ll.-lerin 

.Ağırda Jarvinen - Necmi (Anka· Futf)of ltalcem iomlfeıl 3
" Mv ım, e er sen 111 ey ·· ~ ) yapılan Ga.latuar&y - latanbulıpor bu sa.t.ırlarm üzerine hayretle açıl -

ra · Futbol Federasyonundan: ka.rfIJqmıemı üstün bir oyunla Ga- m&l3m, sa.km: "Ben değil sen ~eme 
Serbest~ Ankaralı Habip Müddeti biten hakem komiteal ilç latuaraylılar • - 15, 4- - 15 ka.zan- din, kaçtın!" diye, hiddetle söylen • 

ile 61 kiloda. greko - romen yapan azadan mürekkep olarak yeniden dılar. Fenerytlma.z • EyUp mti8aba- me. ÇünkU yine tekrarlıyorum, eğer 
~ne arumda olaoakbr. Lanne 61 tetkil edllmiftir. Bafkan: Nüzhet kumda kuvvetli bir voleybol takı- sen isteydin kaçmak hiç aklıma ge

loda Finlandiya serbest gi1ı'ef Abbu; asa: Abdullah; Sadi Kanıan m.ma malik olan Fenerytlmulılar lir miydi sanıyonsun? 
,ampi:yonu ve greko - romen Udnci- Komite ilk lçtimamı 1/6/936 pa· 8 - 15, 13 - 15 yaparak ga.llp geldi- Beni dinle. seninle biraz eskiye dö 
ıd bulunmaktadır. zart.esi gttntl 1&at 17,30 da Federu· ı 

Türk Spor Kurumu Olimpiyat yonlar Merkeshıde yapacaktır. er. nelim. Hatırlıyor musun. Bir gün ae· 
Huırlık Komitesinden: ı takımları ninle küçük, )'efil bir krr kahvesinde 

Ol, 1 f 
L it I I llıfilef yorıılorı teirar ben kalbi göğsünde aenin sevginle 

mp ya aom eı a • teltlr edlldl Şeref ve Kadıtl5y atac!mda :va· kanatlanmı, tecrübe8lı bir genç kız. 
fef)lfğf T. S. K. 9-4.--buı ..,., __ , ...,_,,_,et pılmuı icap eden B talandan ınti- sen beni çılgınca aevdiğlni söyllyen 

un.an OQ~.,... ~ aabüı&larmm pzetelere g&ıderilen her aözUne Tannm gibi inandığım 
Finlandiya gi1refçllerlle yapıla· Aj&nJıtmdan: tebll#lerde yapılan yanhflık ytızün. birlclk adam ••• (Zaten bu inanma de-

cak rüret mUu.bü:alan için fU Belediye Seyrt\Hfer Mtldürlüğil - den bir kıamı yapılamam1'tlr· Ya.1- tu midir ki beni senden böyle ka· 
program hurrl&nmifbr: niln biaiklet y&nflarmm B&at do- 11D Betilrt&f lltadmda Anadolu ile çrrdt.) O gün ikimiz yanyana otur· 

1 - 30 Maym cumartelli ıtınU kuzda bltfrilmeelni bildirmeal veba Eyüp B taımnlan k&rfll&f!!Uf ve. a:r· mu, nlklh memurunun lSnfine çıka 
maç yoktur. Ba&tte tae vanaların bitirilmesine fır mfıra berabere kalmıolardır. cağımız günlerin yakla~ığmı 86vinç 

le (konuşuyorauk. Zengın olmadı 

için ben ne vakitten beri senin bir 
kendini toplamanı, yuvamızı hazır 
yacak kadar küçük bir para biıi 
memlzl beklemiştim. Etrafımdaki! 
rin: "Ah budala birkaç yıl sonra 
ka kanıp refah arayarak pcşiman 
lacaksm,, diye, beni kandırmak is 
melerine hiç te aldırmıyordum. Se 
öyle deli gibi seviyor ve bunun k 
şılığmı sende o kadar derin buluyo 
dum ki ... Şimdi gözlerini yine ha~T 
le açıp: "Bu sevgim yalan mıydı 1 
diye, sormak istediğini görür gibi 
yi.m. Belki o gün aramızda şimdi 
nin çoktan unuttuğun küçük bir va 
ka geçseydi ben de buna inanacak 
tım. Bak, o vakayı da sana anlata 
ynn. Hani seninle biribirimize tıı0 
muş, başbaşa verm1ş konuşurken ö 
nümilzdeki masaya doğru iki kişin· 
geldiğini görmUştük. Biribirine dar 
gın gibi sert sert bakarak yUrüy 
genç bir kadın ile erkek onlar önü 
müze oturmuş, bizim rahatımızı ka 
çıran dik bir sesle kavga etmeye ba 
lamışlardı. Kan koca oldukları bell 
idi ve biribirlerine aldıkları vaziye 
tıpkı iki düşman gibiydi. Sen onla 
kulağımızı tırmalayan dik seslerin 
den sinirlendiğimi anlamıstın, kolu 
dan tutarak "Haydi yavrum. dalı 
öteye başka bir masaya gidelim., 
diye, ayağa kalktın ve yavaş ya 
oradan ayrılırken gayri ihtivarl sa 
na sokuldum, icim emnivetle dol 
kulağına fıeıldadım: · 

- Ne garip kan koca değil mi 
gilim, biz seninle hiç böyle olab· · 

• • '? 
mıvız ... 

o zaman sen gülümseyerek vnzn. 
me ~lip yavaşça cevap verdin: 

- Onlar kimbilir kaç senelik ka 
koca yavrucuğum, hiç bize benzeye 
bilirler mi! .. 

Birdenbire benim yerimde sanıtl
dığırru, gözlerimden uğradığım şq 
kmlığı farkederek, hemen bo' bulu· 
nup kırdığın potu anladın galiba ... 
Bahsi değiştirip beni gilldUrece'k şey 
ler anlatmaya başladın. O gUn göz· 
lerln her zamankinden fazla bir ate! 
le gözlerime sevgini boşalttt. Fa : 
kat neye yarar Bevgilim. Mn bir ke
re o eözleri bana sövlemiştln, farkm 
da olmıyarak evlendikten sonra l5nÜ· 
müze açılacak yollan bana evvelden 
göstermiş oluyordun. Niçin bunu 
yaptın. niçin ? 

O günden sonra bir daha sana gö 
rünmedim, senden kaçtım. Gelsem 
ve birleşsen neye yarardı ki.. nihaye 
biz de sonunda biribirinden bıkm.1', 
iki düşman kadar geçimsiz kan ko
calardan olnuyaca.kmıydık? Sen bu· 
nu bana açıkça söylememiş miydin? 
lı,te o günden beri aşkm ya.lan, aaa· 
detin parada olduğuna kendimi inan 
dırmaya çalışJVorum. Kalbimi sen • 
den kopanr gibi çekerek uzaklara 
kaçtım. Ne yapayım o güzel a~kın 
birkaç sene kinde ölmesi belki beni 
de öldürebilirdi. 

Şimdi kendi kendime senin de be
ni. belki seni sevdiğim gibi blitlin öm
rünce sevebileceğini düşünüp, hillyala 
ra kapılıyor, seni karşımda görür gf 
bi olarak mırıldanıyorum: "ah senin 
le beraber olsaydık... ve bu s5zlerle 
elleri biribirinden hiç aynlmıyacak, 
yürekleri kopmaz bağlarla birlblrine 
geçmiş ""lesut bir çift halinde canla.
nıyor. Belki biz de böyle olabilirdik 

diye. Yanzyorum. Fa.kat sonrı fikri· 
mi dC'ğiştirmek güç olmuyor. Çün
kü aşk senin ve birçoklannm da dil· 
,undUğil gibiyse, "eğer seninle bera
ber olsaydık ... ., şimdiye kadar blribl
rimizden çoktan bıkmış olacaktık 
değil mi sevgilim? .. 

Bayan SAFiYE 
PANORAMA 

Bahf;esinde 
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Şehi.r terbiyesi 
[Başı 1 incide] 

tlzih:nl. arzani çizgiler. uzaktan gö
ze çarpabilir. 

Sonra her caddede bir yaya kaldı
nmı vardır. Bu kaldmmlar, bütün 
şehirlilerin ihtiyacını temin edecek 
derecede geniştir. 

Birçok yerlerde yayalar l~in, oto
mobiller için, a.rabalar için, hatta bi
sikletli veya atlılar için hususi yollar 
yapılmı tar. 

Halbuki J tan bul böyle mi ya! En 
kabadayı caddesi parkedendir ve bu 
en kabadayı caddesinde yaya kaJdı
nmı ihtiyacı temin etmekten çok u • 
ıaktır. 

Şimdi öğrendiğimize göre, beledi -
ye bu cadde!er üzerine, san bir çizgi 
çizecek ve karşıdan karşıya J:t>Çmek 
ancak bu çizgi hizasından kabil ola -
caknuş! .•. 

Fakat şurasına dikkat etmek li.
mııdır ki, bu san çizgili yerlerin çok 
kısa bir umanda çamurla'.'.lnülemma 
olmıyacağmı bize kim temin edebi
lir?. 

Her şeyden kat'mazar, ı.ehirlinin 
böyle birdenbire bir emrh-a"kne kar
!Şılaşma..~ı ve herkesin ,·aziyetl tamamı 
le öğrenmeden ak<Jine hareket eden
lerden 50 lira ceza alınması son de
rece şayanı hayrettir. 
ımhaklka bu tedbirlerin, kazalann 

öniine geçme.k itibarile büyük bir te
•iri \'ardır. Fakat bu arada bir~ok 
ıehirlilmn de hiç yok yere mağdur 
olma.lan imkan dahilindedir. 
Eğer şehrin intizamını temln et

mek hıtiyorsak, evvela şehirliye şe
hirde yürüyiişün şeklini öğretmek. 
,.e ondan ~onra hunu bir nJzam halin-
de tatbik etmek gerektir. 

Bundan üç dört ay evvel, sokaklan 
muntau.ın, &llfaJt olan Anverste bir 
•'siikün haftası,1 yapılmıştır. Bu !l\Ü

ki'ın haftasını temin etmek i~in şeh
rin polis n belediye kuvvetleri 
tak\iye edilmiştir. Orada da her '"'°' 
tenllen yerde karşıdan karşıya geç
mek menolunmu~, otomobillerin klıik
Mn «:almalan y888.k edilmiştir. Bu 
hafta eıma."mda polis ve belediye sü
küna riayet etmiyen binleroe adam 
yakalamış, fakat hadiseyi tespit et
mekle iktifa ederek bunlan cezalan -
drnnamıştır. 

Bu ''hafta,, bir defa daha tekrar e
dUmiş n ondan sonra gürültü yap
mamak, isteıtlen yerde karşıdan kar
ııya geçmemek, beldenin nlzanllan a
rasına konmuştur. 

Kanaatimizce ~okaklanndaki inti
zam \'e temi.ilik itibarile Anvers -
ten h e r h a ı d e daha iyi oJ
nuyan İ4'ta.nbulda da evveli. böyle bir
kaç tecrübe haftası yapmak ve on
dan !ronra -eğer Ji.zmısa.- ceza keııJmek 
ve bunun da her halde 50 Ura gibi 
~k pahalı bir ceza olmama.4Jma 
dJkkat eylemek daha muvafıktır •• 

Yoksa, hergün birkaç defa 50 lira 
ya mahkfun edllmlyen • bir şehirliyi 
ucak parmakla gösterebiliriz. 

TAN 

lran Elçisinin 
mühim beyanatı 

[Başı 1 incide] 

müsait bir şekilde karşılanmış ve 
prensip itibarile kabul olunmuştur. 
Bu işi neticelendirmek ve resmi 
konuşmalara zemin haıırlamak için 
Ankarada hükumetiniz erklnile te
maslarda bulundum. 

Transit işini idare etmek ıçın 

Türk • İran milli bankalarının işti
rakile bir şirket kurulması meeele
ai de konuşmalar esnasında tetkik 
edilecektir. Ancak tran tuccarlan
nın istediği yegane şey, transit Uc
retlerinin mUmkUn olduğu kadar 
ucuz yapılmasıdır. 

Gerek Türk, gerekse İran Hükft
metleri yol inşaatı hususunda büylik 
faaliyet göstermektedirler. Tebriz -
den Türk hududuna kadar yeni yap 
mış olduğumuz yol, Marend'den ve 
Hoy'dan geçtiği halde, evvelce kul
lanılmakta olan yola nazaran 72 
kilometro daha kısalmıştır. Diğer 
taraftan, Trabzondan İran hududu
na kadar uzanan yolu da Türk Hü
kfı.meti inşa ettirmektedir. Böyle -
Jikle, kısa bir zamanda, iki dost 
memleket muntazam yollarla bi
ribirine bağlanm:ı., olacaktır. 

Irak ve İran arasındaki hudut 
fhtil8.fı henUz halledilmemiş ise de, 
meselenin Milletler Cemiyetine tev
diinden vazgeçilmiştir. Aramızda 
bir hal çaresi bulacağımızı Umit 
ediyorum. Ancak bu ihtilifın hal
linden sonradrr ki, Türkiye - İran • 
frak - Afganistan arasında bir dört 
ler paktı kurmak meeelesi tetkik ve 
müzakere edilebilecektir." 

Halil Fahimt bu beyanatından 
eonra, BUy\lk önderimizden ilhaın 
alarak S. M. Şahın !randa yapmIJ 
olduğu modernizasyon inktlabından 
kadınlara verilen serbestiden bah -
Betmiş, bu serbestinin halk tarafm-

Yalova köylerinin Poliste 

bayındırlık işleri Kıskançlık yüzünden bir 
İiçebay, yeni yıl faaliyeti 
etrafında izahat verıyor 
Yalova, (Tan) - Dçebay, muhte

li! işler hakkında fU izahatı vermiş
tir: 

"- Belediye on bin lira sarfede
rek bir bina satınalmıştır. önünde
ki köhne dükkanlar yıktırılarak park 
haline ifrağ edilecektir. Kaza dahi
lindeki çiçek bahçeleri gUzelleşüril
miş, hükumet bahçesinde güzel bir 
park vücuda getirilmiştir. Uç bin U
ra sarfile bir hal binası inşa edil
mek üzere temel. atılmıştır. Ayrıca, 

40.otobüs alacak büyüklükte bir ga
raj inşa edilmektedir. Hal sahilde 
olduğu için, ağaçtan örmeler yapıl
maktadır. nerde iskele meyc!anm -
daki rıhtımla birleştirilecektir. İske
le meydanındaki türbe halini andı
ran bahçenin demir parmaklıkları 

kaldırılmış, duvarları yıktırılarak 

güzel bir şekle ifrağ edilmiştir. 
Köy yolları inşaatı devam etmek

tedir. Yeni yapılardan sonra, bütün 
köylere çok yağmurlu havalarda bile 
otomobille gidip gelmek mümkün o
la bilecektir. Çınarcık nahiyesi yolu, 
haziranda ikmal edilecektir. Kılınç 

nahiyesine bağlı köy yolları da Ka
ramUrsel şosesine bağlanmaktadır. 

Merkez köylerinin yollan da ikmal 
edilmek üzeredir. 

. 
adam metresini öldürdü 

Katil, saklamak istediği tabancadan çıkan kurşun 

ile yaralanarak öldü, tahkikat devam ediyor 

Cinayetin işlendiği evin önUnde biriken kaJabahk 

Dün Tophanede bir cinayet ol- gın olarak eve gelen iki sevgili, er
muş, Sezai isminde birisi kıskançlık kenden odalarına çekilerek yatmış
yüzünden metresi Muhsineyi öl- lardır. Sezai, sabaha karşı saat 5 
dürmüş, kendisi de kazaen yarala- sularında Muhsineyi uyandırmış, 
narak ölmüştür. Hadisenin tafsil&.- ondan iş hayatından çekileceğine 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Koo
peratifinden: 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin. beş tip 
üzerine yaptıracağı 15 O evin münakasası birkaç güne ka
dar ilan edilecektir. Aşağıdaki şartlara göre bu inşaatla a
lakadar olabilecek müteahhitler şimdiden Ankara Em
lak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler. 

1 - İnşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup mu
vakkat teminat 40 bin liradır. 

2 - Evvelce en az 300 bin liralık bina inşaatı yapmış 
olduğunu ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidan bu
lunduğunu mübeyyin vesika ibrazı lazımdır. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlar1 

Cinsi 

Salça 
Pirinç unu 
Nişasta 

Kuru UzUm 
Kuru kayısı 
Makama 

Miktan 
Kilo 

500 
1800 
600 

2000 
600 

1800 ) 
) 

Şehriye 1000 ) 

Muhammin 
bedeli Lira 

100 
450 
99 

350 
372 

840 

İlk teminat 
Lira K. 

ihale günU 

7 50 
33 75 
6 50 

26 25 
27 90 

12-6~936 cuma saat 15 de .. 
,, .. " .. " 

,, 
H • ,, 

63 50 .. c 

Kuru bamya 50 45 3 50 
Sod 2500 .. .. ,. 

a 125 950 ,. " ,, 

Kılıç nahiyesinde bütün ihtiyacı tı şudur: dainr söz alma.k istemiştir. Kısa bir 
karşıhyacak kagir bir hükumet ko- Tophanede Hoca Ali sokağında münakaşadan sonra kadın teklifi 
nağı meydana getirilmiş, Laledere- iki numaralı evin orta katında Se- reddetmiş ve Sezai, muvazenesini 
de köy konağı yapılmıştır. zai ve metresi Muhsine Leyla otur- kaybederek sakladığı tabancası ile 

Gureba hastanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak 
olan yuka~da cins ve miktarı yazılı 9 kalem erzak ayn ay
rı açık eksıltmeye konmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün 
ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasınde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Levazım 
kaleminde görülebilir. İsteklilerin teminat akçelerile bir
likte ihale saatine kadar gelmeleri (2866) 

Koru köyünde inşa edilecek mek- maktadır. Muhsine 25 yaşlarında- ateş etmiştir. Çıkan kurşunlardan Ş . 
tep binasına ait hazırlıklar bitiril _ ikisi kadının beynine isabet etmiş, ark Demıryollara Türk Ankaranın kızılca 

dır. Kocasından üç sene evvel a.y- derhal ölümüne sebep olmuştur. • 
mek üzeredir. Safran köyünde çit 1 Anonım Şirketı' h 
evler içerisinde yaşryan elli ailenin ~ mıştır: Güzelce bir kadındır. lki Silah sesi üzerine evin içindeki amamı 
evleri yıktınlacaktır. Bunun yerine e 5ocugu vardır. Bunlardan bü- diğer kiracılar telaşla yukan kata ikinci davetname Çamlık, yeşillik, mükemmel suyu 
mükemmel köy evleri inşası takar- yügü babasının, yedi yaşındaki Ve- frrlamışlardır. Ayak seslerini du- ve havası, her türU1 yel ve l!IIZiya fay• 
rür etmiştir. Çınarcık köylüleri ha- dat ta kendisinin yanındadır. Sezai yan ve kapının omuzlandığını gören Birinci İlan da. veren hamamları açılmıştır. Te-
rap vaziyette bulunan Çınarcık jan- de Uç sene evvel karısından ayrıl - Sezai, tabancayı saklamak isterken miz yatacak yerlerimiz vardır. 
darma karakolunu yeniden inşa et- ?1ıştır. Kırk yaşlarındadır. Muhsine sili'ih ateş almış, çıkan kurşun bey- 30 Mayıs 1936 tarihinde fevkala- -------------
mek üzere faaliyete girişmişlerdir. ilse i~i sene evvbc.ı .tanışmışlardır. nine saplandığı için derhal ölmüş - dhe ol~rak to~lanmağa davet edilen İstanbul Uçünctl icra memurlu· 

ezaı, muayyen ır ış sahibi olma- tür. Hadise hakkında tahkikata eyeti umumıye için ticaret kanunu- ğundan: 
Yalova köyleri, muhit ve topra - dığı için güçlükle geçinmektedirler. başlanmıştır. nun 386 ıncı maddesinde gösterilen Mahcuz ve paraya. ,..•vrilmel!line 

ğm verim kabiliyetine göre muhte- Muhsine, zorluğu ortadan kaldır- ekseriyet hasıl olmadığından Mecli- ~ 
l
'f k 1 1 tı B 1 1 karar verilen şal ve saire açık ar. 
ı ısım ara ayrı mış r. u yer er- nıak için kendisi de iş bularak ça- ki sabıkah tutuldu si İdare, Şark Demiryolları Türk A-

d bö
. k ·ı·k b v 1 k ık tirma suretile 8-6-936 perşembe gü-

e ce çı ı , agcı ı , meyvacı ı . Iışmak istemiş, Sezainin reddetme- İsmail ve Vehbi adlarında ı'kı' sa- nonim Şirketi. h.isscdarlarmı 3 tem. - u 
zeytincilik ve tütüncülüğün teşviki · - " lgılı k h ı rd h muz 1936 tarıhınde lstanbulda Sır n· saat 
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buçukta çarşıda. belediye 

sıne ragmen ~a a ve e e a- bıkalı dolandınc.ı Sirkecide Hocapaşa k .d k. "d" . t b' d .. w - müzayede mahallinde saWacağmda.ıı 
kararlaşmıştır. Bunun için de mer- nendeliğe başlamıştır. Bu yüzden civarında Tahir adında bir adamın ö- ecı e ı mu urıye ız:asm a ogle- taliplerin mahallinde bulunacak me-
kezde yetiştirilen mtitehassıslar köy aralarında geçimsizlik başlamıştır. nüne çıkarak yere za f t k t' den evvel saat 11 de aşagıda tafsuatı 
lere gönderilmektedir. Köylüler, bu M h r a ma sure ı- .. t .1 . . .. muruna müracaatleri ilin olunur. 

u sinenin, yeni mesleği dolayı- le dolandıncılıt yaparlarken polis ta gos. erı en aynı ruznamenın muzake- (23384:) 
na karşı biiyük bir alaka göstermiş- sile tanıdığı erkeklerle gezmesi, on- rafmdan cUrmU m h t har d _ resıne tekrar ~~vet eder. -------------.ı. 
ter, kaza merkezindeki fidanlığın larla beraber dolaşması Sezaiyi büs- kalanmışlardır. eş u m e ya R~eJ Müzakerat: . . ~: İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
tevsii, her türlü meyva aşısına elve- bütün çileden çıkarmış, aradaki ge- lmtıyaz mukavelenamesının mud- Mahkemesinden: 
rişli bağ çubuğu yetiştirilmesini is- çimsizliği arttırmıştır. Bu vaziyet Taıla yaralamıclar detinden evvel feshine mütedair hü-
t 

· 1 rd" B ~ k" t taraf d ·ki 1 tebli Enıa İşnaider tarafından Beyog~lu 
ernış e ır. unun için, kazada 30 karşısında, Muhsine de ayrılma Ayvansarayda Hakkı ve Aziz adla- uıne ın. ~ va 0 an g 

dönümlUk arazinin fidanlık haline yollarını aramağa başlamıştır. rmda iki çocuk kavga etmi ler Aziz hak~ında Meclısı idare rapo.ru. Parmakkapı Yeni yol 4 No. da Av· 
gelmesi temin edilmiştir. Ak kö- Nihayet, evvelki akşam yı'ne dar- t 1 H kkı b d şl • Ticaret kanununun 385 ncı madde- riliya Pansiyonunda kocuı !sak Fa
~n~ ~~M~~~~tiril~~===============~=a==a==yı==~=ın=an==y=ar=a=a~m~~=tı=~~m~~ce W~uın ~~rl~raci~~~~ılan~~~ 
~~P1:~a;ı:ı,dı~l:i~~~~~ktı!:.~ ElJlllllllJllllllllJJJJIJllJJIJJIJIJJJJIJJJJIJIJJIJJIJIJIJlllJIJIJlllllJllllllfHlei ~~~i~~~!~~~~a~a~~b~~:~~e:i~~ :ı::ıai:!.!n::~~~:u:~h~!1:!~;:: 

Bir Japon treni 

bombalandı 

~ Tu·· rk Hava Kurumu eu··yu·· k i ~ede bakıl~aks~m mali~ .olduğu bile teb4ğ edilemiyerek iade edildi· EE = ı.ısse senedı adedınce reY. ıstimal e- ğinden tarihi ilandan itibaren bira~ = = debileceklerdir. zarfında 36-542 Nra altındaki da.va· = !!! tirak edecek hisSedarlann nihayet zumu tebliğ yerine geçmek üzere ilb 
= (9)0 na w IA [M @ @ $ lUJ = İşbu fevkalade umumi içtimaa iş- ya mUddeaaleyhin cevap vermesi lü-

$ :5 25 haziran 1936 tarihine kadar his- olunur. (23385) 
Tientsin 30, (A.A.) - Japonlara : = selerini tevdi etmeleri lAzımdır: --------------

karşı her türlü nümayiş icrasına - ş· d" ii T"' ki d lstanb ld dinde·, 
mani olmak için alınan bütün ted - Si ım ıye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir E dekiuşi~:tfn -;erkezin:; a Sirkeci- laviçrede - Bal'de: Bank KO!JlMlo 
birlere rağmen, Tientsin ile Tangku - -arasındaki şimendifer köprüsüne 5! 2 el ke,lde 11 • Haziran • 938 dad.r. § ~~ısturyacüı .- Viyanada 0e:9ter- siyal dö Bal, 
bu gece bomba atılmıştır. Bunun· 5 B •• •• k . k . = reıchısch~ Credı - Anstalt - Wıener KrediGe~Su'~ı·sB.aZ, 8t-Gal ~ Zwth'teİ. 
neticesi olarak, Çinli demiryolu = u y U 1 r a m 1 y e = Ba;~v~~:z; _ B , 
memurlarile müstahdemleri Japon 5 = e p ruxelles de Namur 30 Mayıs 1936 tarihinde iQj:ima& 
otoriteleri tarafından sıkı bir ta- = 3 o 000 L • d S sokagı~?a 4~ numarada Sosyete Je- davet edilen fevkalade heyeti umu• 
rassut altında bulundurulmakta • § 1 ra 1 r e neral do BelJı~ §Ubesine (eski Outre- miye için yatınlmış olan hil!lae ııe-
dırı _ • - mer Bankası), netleri depolan ve verilen eallhiyet-

ar. - = F ,J~ p · · = - ransa-w.• - anste Bulvar Dezı- nameler işbu içtima. için de muteber-
J aponlarm idd'ialanna göre, ~ui- 55 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramİ· 5 talyen, 16 numarada Bank Nasyonal dir. 

kastin vukubulduğu esnada bu lföp- 3 yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... a pur lö Komers e Lendüstri; §ARK DEM!RYOLLARI TORK 
rünün üzerinden asker dolu bir - - Hoi.andada - Anısterdamda "TE- ANONİM ŞİRKETİ 
tren geçmekte idi. Erzak dolu bir ;:iJllllllllllJllllllJIJIJllllJlllJllJIJIJIJlfllJllJJIJIJllllllllllllllllJllllll Jll(i; 1XER1A dö Mattos,, biraderler nez· Meclisi İdaresi. 
vagon harap olmuş, birçok beygir ----------~------~·~---------------------~~~~---------------~---~---.....:;~~------~~~~~------------~~~----------------------------~_:_ 
yaralanm19 ve tren artık yoluna de
vam edememiştir. İnsanca tllefat 
yoktur. Japon zabitleri tahkikat 
açmışlardır. 

Göring yakında 

Peıteye gidiyor 
Viya.na, 30 (Tan) - Almanyanm 

hava nazın Göring pek yakında Ma
car Başvekili General GömböşU ziya
ret edecek ve oradan Yugoslavyaya 
geçerek bir mUddet Dalmaçya sahil
lerinde ikamet edecektir. 

Macar Başvekili 'epeyce zamandan· 
beri hasta yatmaktadır. 

dan büylik eevinçle karşılandığını 
söyliyerek, lran dilini yabancı keli
melerden temizlemek maksadile bir 
"Ferhangistan" m (akademi) ku • 
rulmuş olduğunu ilA.ve etmiştir: 
"- Bu iki dost millet, iki büyük 

tetin önderliği eayesinde çok yük
sek mevkilere eritmiş bulunuyor. 
Buna şükretmeli ve şeflerimizin da
ha uzun müddet ba.,ımızda bulun • 
roalannı temenni etmeliyiz." 

r>oı.t lran elçisi bir iki giİne ka
dar Ankaraya dönecek ve tekrar 
şehrimize gelerek yaz mevsimini 
Tarabyada geçirecektir. 

• 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Galata şubesi mükelleflıerinden aşağıda ismi, adresi ve vergi senelerile vergi miktarları yazılı eşhasın gös

terdikleri adreste bulunamama.lan hasebile namlarına tarholunan vergi ihbarnamesinin tebliğine imkan gö
l'Ülememiş olduğundan Hukuk UsulüMahkcmeleri kanununa tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
alunur. 

Adı !şi 

İ{ostaki Paskal Şekerci 
t.lordo Kohen Niko Şi§eci 
l{alinikos ve §ürekB.sı Mefruşatçı 
~itat Komisyoncu 
İhsan Sabit Tütün komisyonu 
l{ütahya Çini İşleri T. A. Ş. . 
~üttehit Elektrik A. Ş. 
İtimat Kollektif Şr. 
Güstavlode 
.\lımet Refik. 

Mühendis 
Sigorta Dellalı 

Adresi 

~~----R.~----~~-

Y enicruni 15 
Kürekçiler 17 
Yenicami 26 
Yıldız han 1 
Gümüşlü han 13 
Voyvoda cad. 21 
Jeneral han 34 
J eneral ban 78-80 
Agopyan han 
Agopyan han 4 

A.dapazan Madenleri T. A. Ş. Agopyan han 6 
~Şükrü Tütün Cemaat han 6-7 

ı:tene. G. Dö Andirya 
Server Hayrettin 
~ena.hem Halfan 

~il Kiramola 
Jozef Lakinyot 
lsak Algazi 
~enli Behiç 

l>oı Jütsi 
liacı zade Mesut 
J. Buş 
Orhan 

Komisyon 
~vuka.t 

Muamele 
muakkkibi 

Mukriz 
Komisyon 

Gazeteci 
Müteahhit 

Komisyon 
Tütün 

Komisyon 
Komisyon 

Hürriyet han 11 
Yakut han 8 
Etem Bey han 5 

Gülkamanto han 19 
Gülkamanto han 11 
Eski Posta han 12 
Singer han l1 

Sineson han 4 
Perşembe pazar 25-27 
Eskina.zi 12 
ESkinazi 

lıak Algazi Gazeteci Eski Posta han 12 
t>. J. Koh en Mahdumları Müınes-

sil sigorta komis.Çalığan han 
~e A. Dandırya Komisyon Hürriyet han 11 

eyseJ Kemal Türk Payıevi Çitori han 9 
ll Hırant Mamul gazetesi Kürekçiler 8 
~ermine Agopyan Hurdacı Mahmudiye 63 

ompani Öropcn Dötaba Jeneral han 

~Uri Kocataş su deposu Fernıeneciler 102 
~hri MUteahhit Mehmet Ali Paşa han 60 
lııehmet Necip Emlak komis. Yakut han 7 
~ebi meşrubat ithalat Şr. Zülfüaııız 19-21 
' Kemalettin Kumaşçı Y enicaıni 5 
~im Kemal Müteahhit Yıldız han 8 
~lınger Müteahhit Sigorta han kat 6 

~yı kimyevıye ve tıbbiye T.A.Ş. Yıldız han 5 
'Cllllail Sıtkı A vu.kat llyadi han 6 

~nonima Sigorta Şr. 
~Orlurl gazetesi 
·~at Şark vapuru 
~rnitri Mika. .Makarnacı 
"1\i Saffet Tütün ticareti 
~Orgi Kasabidis Şapka ve Si-

per Jevazımı 
~ki Aridokli Komisyon 
>~taki .Aridokli Komisyon 
"l:Jlap Şarap 

Sigorta han 
Gümrük sokak 10 
Küçük Rıhtım Han 
Topçular 72 
Karaköy Palas 13-14 
Yüksek Kaldırım 114 

Havyar han ,, 1 
Ha vya.r han 27 
Ömer Abit han 12 

~iı Bohor ve Şeriki 

~,cı zade Hasan 

Ticaret ve Abit han 9 
Komisyon 
Mübayaacı Abit han 12 

~il 
~kinazi Mikroni Zahire komis. Abit han 18-19 

~et Süreyya Tütün Ticareti Kara Mustafa 99 

~ zade biraderler Vapurcu Merkez Rıhtım han 4 
~rj Mekomaki Komisyoncu Kara Mustafa 118-1 
~an Mukbil Ticaret komis. Aleksiyadi han 21 
\~ ve Kemal İnşaat müteahhidi Hızır oğlu han 13 
~1kolaki Vasilaki Kpsele Gümrük 17 
~.~er Misis Komisyon Mader han 8 
b~ Berlice Çanko Komisyon Mader han 9 
~ 1lllitri llisati Vapur dellalı Fosfor han 5 
~l>ahi H. Fehmi Emlak ko-Ada han 16 
~ misyonu 

e}i zade lhsan Acente 
~asra Kömür Şirketi T. A. Ş. 
~et Visalcttin Müteahhit 

~tnik Sinıonyan 
bı~Onia 

Hasan Paşa han 12 , 
Merkez Rıhtım han 23 
Gümrük ada han 15 

Y. Cami Yeni han 24 

Y. Cami Perşembe 6 

Yılı 

932 
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MUSTAHDEMtN 

Tarh 
No. 

8 
97 
35 

101 
287 
302 
330 
340 
353 
356 

365 
391 

402 
418 
431 

462 
463 
475 
483 

520 
526 
532 
536 

557 

559 
563 
572 
573 
576 
577 

585 
590 
599 
604 
627-1 
632 
653 

114 
17b 

309 
458 
486 
24 
ıoı 

130 

234 
235 

301 

377 

380 

383 

433 

484 
187 
518 
527 
572 
675 
676 
781 
812 

849 
843 
858 

655 

656 

c. v. 
No. 

17-62 
16-54 
20-39 
21-8 
20-40 
20-44 
18-47 
21-1 
20-35 
21-10 

20-37 
19-93 

18-52 
21-4 
7-84 

18-53 
7-86 

16-39 
21-9 

7-87 
21-13 

7-89 
20-57 

16,40 

20-45 
18-56 
6-39 

20-41 
14-12 
20-60 

16-51 
20,36 
21-14 
20-34 
20-61 
20-59 
20-62 

21-12 
21-15 

18-88 
12-22 
16-58 
20-55 
19-87 
16-45 

19-89 
19-90 

21-5 

21-3 

19-76 

21-7 

21-11 

20-56 
20-58 
17-68 
19-19 
20-52 
18-30 
19-91 
19-59 
19-94 

17-78 
21-16 
20-63 

20-65 

20-66 

"Adı lşi Adresi Yılı C. V. KazançMisil Buh- Uç 
ran Ms. 

Vergisi 

76,14 
189,00 
144,00 

60,00 
60,00 

300,00 
3350,00 
240,00 
144,00 
144,00 

180,00 
10,00 

36,00 
48,00 
96,00 

120,00 
156,00 
270,00 
216,00 

138,00 
44,00 

222.00 
84,00 

120,00 

174,00 
36,00 

158,40 
24,00 
60,00 
40,00 

60,00 
70,00 
42,00 

480,00 
24,00 
70,00 

550,00 

240,00 
244,00 

97,68 
360,00 
360,00 
110,22 

36t00 
49,00 

240,00 
84,00 
96,00 

240,00 

12,00 

144,00 

72,00 

600,00 
240,00 

36,00 
370,00 

87,00 
60,00 
30,00 

144,00 
60,00 

6,00 
550,00 

41,60 

60,00 

60,00 

Zammı 

37,80 
144,00 
60,00 
60,00 

300,00 
670,00 
240,00 
144,00 
144,00 ) 
115,20 ) 
180,00 
Hakkı-

huzur 
7,20 

48,00 
96,00 

24,00 
156,00 

54,00 
216,00 ) 
172,00 ) 
138,00 

44,00 
222,00 
84,00 ) 
67,00 ) 
24,00 

34,80 
7,20 

31,68 
24,00 
12,00 
Hakkı 

huzur 
12.00 
70,00 

8,40 
480,00 

4,80 
14,00 

550,00 
222,00 
240,00 
144,00 ) 
115,20 ) 

72,00 
72,00 
l,80 

36,00 
9,80 

48,00 
16,80 
96J>O } 
76,80 ) 

240,00 

2,40 

144,00 
115,20 

72,00 
57,60 

600,00 
48,00 

7,20 
370,00 

17,50 
12,00 
30,00 

144,00 
60,00 

6,00 
1100,00 

41,60 ) 
33,28 ) 
60,00 ) 
48,00 ) 
60,00 
48,00 

Milva- Uç Ye
zene Ms. kim 

~----
~ 'l'tngıryan Hurda Mahmudiye 60 932 20-6 2,10 2,10 o o o o 4,20 

Sttkı ve Şürekası Yüksek Kaldı- " 19-27 27,95 27,95 33,58 100,74 27,12 81,36 298,70 
rım 01-93 

~tasya.dis Pisaltis Tuhafiyeci Topçular 25 ,, 19-29 20.16 20,16 8,76 26,28 25,92 77,76 179,04 
~ ~eligranidis Sayacı Karantina S. 2-4 ,, 20-4 77 K. 77 O O O O 1,54 
~ıl Triyandafilidis Komis. Manukyan han 3 ,, 20-12 7,00 7,00 O O 9,28 27,84 51,12 

~-ı-----~---------E-1b_i_sc_c_i~T-op_ç_u_1ar~-53~----"---2-o-_1_4 __ 1_s_,so~1-6_,s_o __ o~~-o~-1-1_,1_6_3_3_,4_8 __ 7_8_,2_4_ 

Yurd lcjin !.!•ıııı••ıırı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı 

Türk ırkı hakkında tetkikler - ~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı § 
Cumhuriyet prensipinin ilmi doğru- i abone teklifnamesi kuponu 1 
Juğu - yeni yazı - yurd korumasında § No T 'h 31/ 5/ 936 
bilginin aldığı ehemmiyet • nüfus 1 arı : 1 ·-

soy adı 

1 

A~, baba adı ı 
.-----. 
Doğduğu yer ve yıl 

İkametgah 

11 
Adresi 

ı ~ Maluliyeti var 
mıdır, var ise ne
resinden mallıl-
d.. ., ur . 

1 

1 

lı Başlangıcı : 

Sonu: 

-
1 

1 
--1 

1 

1 --= 1 

1 
= = 
1 

1 
i 
1 

1 
= = 1 

----·-=·;;;.;.,~· --------.-.;;.,-" ---·- .-....- ------..... ---- --------------------~ 1 Bu kupona dcrccdilccck yazılar gayet okunaklı yazdmı:ı olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüsha -
smda yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 
ya karşı 1000 ı: alık igortah abone kuruşluk 

1 

1 

1 
yazılmak istiyorum. Abonema.n bede- pul ve = 
11 gönderilmiştir. Si~orta muamelesi- lmza 1 

ı oin yapılmasını dilerim. = 
;ı•ıııı•ıııı••ıııı •ıııı•ı ııı •ıııı•ıı ıı •ııı ı•ıııı•ıııı •ırıı•ııır•ıırı•ı'-

adaptation bahsidir. İstanbul Babıali, 

1 
ikbal kitabevi, 50 kuruş. ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI l 

Dr . .Mustafa Hakkı Akansel --------------------------
Anafartalar caddesi, 103, Ankara 

ZA Y1 - 1933 senesi, Amasya or
ta okulundan aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Sıdıka 

Hepsine 719 lira 60 kuruş kıymet tahmin olunan Düşkünler evi için 
lazım olan 9 kalem muhtelif cins alat edevatı tıbbiye ile çocuk terazileri 
ve bir mikroskop ve bir otÔskop ve iki süt sağma aleti açık eksiltmeye 
konmuştur. Şartnamesi ve listesi Levazım müdürlüğünde görülür. Ek
siltmeye girmek istiyenler 54 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 15 haziran 936 pazartesi günü saat 15 te Daimi En
cümende bulunmalıdır. (2981) 

1 

1 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

1152 

1308 

3845 

1446 

1702 

J584 

3132 

ı'OOl 

,,)081 

3150 

3155 

::.188 

3210 

Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve his. Hisseye gör'"' 
muhammen K 

Bilyükada Yalı f~. Laz oğlu ve Kos
tantin Y. Türk oğlu ve 

36 metre kuyulu ar-
sanın 542592-663552 220 açık 

Mehmetcik E. ve Y. 9-11 his. artırma 

Büyükada Yalı Topuz 

Bi.iyükada Cami Güzeller 

Üsküdar .Murad Reis Yenimahalle 

Silivrikapı Hancı Karagöz Silivrikapı cad. 

Galata Şeyh Suvar 

Küçükpazar Rüstempaşa 

Bostancı 

Boyacı köy 

Koca Mustafapaşa Ara
bacı Bayazzıt 

~imşir 

Balkapanı ca.d. 

Çatal çeşme 

E. Üçüncü 
Y. Seyyah 
E. Tekke 
Y. Seyfullah Ef. 

Unkflpanı Haraççı 'Kara Fener cad. 
Mehmet 

Kuzguncuk 

Kumkapı Nişancı Mehmet 
Paşa 

Simitçi 

E. Nişancı cad, 
Y. Türk eli 

E. 3 Mü. Ada 
42 Parsel 9 
E.10 Y.12 

E. ve Y. 10-12 
mahallen 12-14 

E. 65-67-69 
Y. 79-81-83-
83/1 mahal
len 110-112-

114 
E. 9-9 Mil. 

Y. 17-19 
E. ve Y. 2 

E. 16 Mü. 
54 Harita 

E. 20 
Y. 26 

E. 1-6 
Y. 1-1/1- 16-16/ 1 

32 metre arsanın 3-8 
his. 
Ahşap hane ve. bara
kanın 432-640 his. 
30,50 metre arsa 

30 

320 

50 

" 

" 
" 

Bahçesi olan Fırın 5750 Kapalı 
ve ahır ve odalar zarf 

51 metre arsa 612 açık 
artırma 

Kagir dükkanın 1-2 1880 Kapalı 
his. zarf 
155 metre arsa 220 açık 

69 metre arsanın 1-2 
his. 
Kagir ahır ve odala
rın ve kuyusu olan 
8291 DY ·re bostanın 
3-30 his. 

40 

450 

artırma 

" 

ti 

E. 19 Y. 31 Kagir dükkanın 1-2 

hissesinin 36,S.64 
hissesinin 2-7 his. 

E. 35 Y. 37 Ahşap hanenin 70 -
1287 his. 

E. ve Y. 1 ma- Ahşap dükkan ve üs
hallen 35-37 tünde odaların 91-

576 his. 

150 " 
30 .. 

130 ,, 
Üsküdar S~lamsız Yeni- Fıçıcı E. 60-60 Mü. Ahşap iki hane ve 
mahalle Y. 42-44 bahçenin 6-12 his. 500 ,, 

iukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır."lhaleleri 17-6-936 tarihine tesadüf 
•den çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

~tanbul Jandarma satınalma komisyonundan ·-------------------
~ı1nacak Mıktar ve cinsi Beheri Tahmin bedeli !Ik teminat Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Lira Ku. Lira Ku. 
2100 00 157 50 
2800 00 209 00 

~0,ooo Çift 25 No. nalça 
O,ooo Kilo kabara çivi 

3 
28 

6 00 Kilo 18 N o. bakır çi~i 3 S 
75 Kilo balmumu 90 

beher çifti Üç kuruş 
" kilosu Yirmi ~e

kiz kuruş. 
., Kilosu otuz beş kuruş. 21 O 
,, Kilosu doksan kuruş. 65 

00 
50 

ıs 75 
5 06 

5175 50 387 31 
~ 1 - Yukarda cins, mıktar, tahmin bedelleri ve m'1vakkat teminatları yazılı dört 

lem kundura malzemesi kapalı zarf eksilt mesile satın alınacaktır. 
~ 2 - Eksiltme Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasında oturan Jandarma Sa

alrna komisyonunda 6-6-936 Cumartesi günü saat On birde yapılacaktır. 
~ 3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya bir kaç cinsinin ay· 
il~rı isteklilere ihaleside caizdir. İstekliler gart kağıdını her~ün Komisyonda 

Tarh No. 

-101 
59 
60 
61 
62 

Mahallesi 

G. Hasan Paşa 
K. Paşa 
K. Paşa 

K. Paşa 
K.Paşa 

Sokağı No. su Sanatı !smi 

Değirmen 
Uzun yol 
Uzun yol 
Bayram yeri 
Aynalı Çeşme Emin camii 

10 
10 
11 

cad. Çatık kaş 53 

Müdür Suavi 
Müteahhit Ali 
Müteahhit Ali 

•• Sadık 

" 
A. Hulusi 

Senesi Vergisi 

931-933 
932 
932 
932 
932 

1594,00 
0011.96 
0294,50 

11,12 
2,80 

~ukarda isim ve adresleri yazılı mükellefler göstermiş oldukları ticaretgah ve ikametgah adreslerinde 
bulunamadıklarından kendilerine tebligat yapılamamış olduğundan hukuk usulü mahkemeleri kanunu hüküm
lerine istinaden ve tebligat makamına kaim olmak Uzere keyfiyet ol~n olunur. 

- -- - - --- -
görebilırler. · 

4 - İ" .. ekliler isteyecekleri kalemlere aid ilk teminat makbu.zlarını veya Banka 
kefalet mektubunu ve diğer vesikalarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona vermiş buJu .. -nahd ırlar. ( 2 7 86) 3796 
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f. 
I 

' 

Daimi 

• •• ,# 

ı ) 

Sergimizi 

' 

~ 1936 modeii D. K. W pedallı 
~ otomatik kapısı ile mücehhezdir. 

~ Yeni rotatif D. K. W. Super - six 
makinasile mücehhezdir. 

0 
~ ofO 70 Cereyan tasarruf edilir. 
~ . 

DKW 
Müessesesi, Ticarethane ve evler iCjin bu senenin yeni 
gelen buz dolaplarını takdim eder. 1936 modeli muhtelif 
büyüklükte dolaplar ve ViTRi"LER ile Dondurma Şerbet 
ve su makinaları gelmiştir. 

Ziyaret Ediniz 
Beyoğlu, istiklal Caddesi, tfo. 28 • Telefon: 43849 - Telgraf: istanbul D E K A W E 

iZMiR: SATIŞ YERi PENNETTi VE PAR.ENTi 2307 

. .. . •. " ' .·. .. i r, 

Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

PANO Rn:::::..,M A 
Ac;ILDI 

Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ve snn'atkii.rlarmı din
liyeceksiniz. Telefon: 41065. 

BAYAN 

Saz heyeti 
Keman: Cevdet 
Kemençe: Sotiri 
Piyano: Feyzi. 
Udi: Mısırlı Ibrahim 
Kllrnet: Şeref 

Artistler: 
Bayan Muzaffer 
Bayan Dürdane 
Bayan Süzan 
Bayan Afitab 
Bayan Fahriye 

Okuyucu 'ar 
Bay Yaşar 
Bay Hamid 
Solist Mustafa 

Sevimli san'atkar Bestekar Tanburf Selahaddin 
3970 

Saç dokülmesı ve kepeklerden 
kurtulmak ıçın en mticssır ılac 

33US 

KOÇUK iLANLAR 1 

120 lira senede kira getiren Kadı-

' 
~ TACETTfN GÜRTAN 1 

~ BüYüK MOBiLYA MAGAZASI 

Bir 
defa 
gelip 
görü
nüz. 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKI 
AÇILDI 

3709 

Altm yaldızlı köşkleri ve letaf etile şöhret bulan bahçemizde her &k

pm memleketim.izin en yüksek musiki Ban'atklrlan icrayı ahenk 

BAY AN ARANIYO~ 
Bir müessesede çalışmak, Frarı· 
sızca, Almanca ve lngilizceYe 
aşina, bu lisanları yazabileJl 
genç bir Türk bayanı aranıyor· 
Arzu edenlerin mektupla postl 
K. 176 İstanbul, MT. K. rumuıi· 
le müracaatları. 

Cild Güzelliği 

----------· köyilmle Yeldeğinneninde Tepe so- MUDURIYET kağmda bir hane 1000 liraya saWık- .. ____________________ ... 

edecektir. Her pazar caz vardır. Telefon : 41992 

~~ .. ~'1#Krem Balsamin 
Tabiattn baheettili gtlzellifi 

laymetlendinr. Esmer, kumral 
aarqm ber tene tevafuk eden ye
glne kremdir. Latif kokustle ee
vimll bir bava yaratır. Cilttekı 

leke, eivilce, çil ve bunı9ukluklan 
klmllen giderir. Gençlik taraveti
ni ba1z yumup.k ve cazip bir ten 
yaratır. 

om BAL8AlllN YAOU 
Gece için penbe reııkU 

DBll B.t.LSAJllN YAG8J2 
OOndOa lçln beyaz renkli 

DEM BALSAJllN ACI BADEM 
Gece ldn beyaz renkli 

DEM BAL&UDN ACI BADDI 
Gtlndlla için beyu renkli 

BOttın tanmmlf ıtriyat ve tulıatl· 

ye mafualarmda vardır. 
DfOILIZ UNZtJK fX1llNE8I Beyofla • htanbal 

Tarsus Belediyesinden: 

tu-. Mahalle bekçisi Şevkiye müra-
caat. 

mı 

Modern Alman San'atı 
ve Alman Tezyinab San'atlan 

SE RGiS i 
Iatanbul'da Fındıklı'da 

BUzel San'atlar Ytıksek Okulun
da 30 Mayıı'dan • 8 Haziran'a 

kadar açık bulunacaktır. 
3881 

300 lira aylık ücretle Belediye Mühendisliği açıktır. ZAYl . 
Tal. Ianlann tikl" di 1 ·· .... · " 1-A - Adapazan Tllrk Ticaret 

ınhisarlar Umum MldOrlüOünden: f verir. 

~--------~~------~----~----~~~----~- VENOSKREMl: • ne bellenen bir clld diln~ -İdaremize aid kullanılmış Stüdebaker marka kapalı ravetıi güzelliğidir. 
bir otomolııi 2 - VI - 936 tarihine rastlayan Salı günü VENÜS RUJU: 
saat 1 O da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin Otomobili Kullanan bir dudaktan çık&ll 
görmek için Cibalide nakliyat Şubemize ve pazarlık için kelime bir ateg damlası gibi 
de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 pvenme para- olur. 

lariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Be~lunda t.anmml§ ~~ 
Müdürlüğündeki Alım Satını Komisyonuna müracaat- ~ka, Şark Merkez, ltrıyat 

hafıye mağaaalarmda satılır. 
lan. (2938) 1965 Deposu: EVLiYA ZADE NO 

50.000 Tabaka Tampon •n.ıer kiiıdı 
150 Top battal çizgili kiğrt 
7 50 top "2" No. çizgili kiğıt 

Yukarda cins ve miktarlan yazılı kırtasiye pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartname ve nümu
neleri cönnek üzere hergün ve pazarlık için de 12-6-936 
cuma günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme paralarile bir
likte Kabata~ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alını 
Komisyonuna müracaatlan (2905) 

DiN EREN, Kimya, Ecza, 
Itriyat ticarethanesi, lıstaııbul 
çekapı. 

ıp o tas ı p oma ornegı ve saır resmı lül- Bankuı lıstanbul ıubeaindekl 919 
irtlariyle beraber 29 Haziran 936 &iinüne kadar Beledi- sayılı cari hesabımda kullandıfmı ==============-===========================-= 
yemize müracaat etmeleri ilin olunur. ( 2 8 5 3) mUhrUmtı zayi ettiın. HWmıü yoktur. Sahibi: Şllkıtl MEJ.te - Umu.mı Netriyatı idare eden: s. saı.tv 

• S888 ömer Guetecllik ve Matbaacılık T. A. Ş. - BuıldJtı yer: TAN Matbaam 


