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Gftnlen takvim, yıllara tarih yapanlar kadar değil de uırlarm sırtına 
onlann husualyetlerlnl birer yafta gibi yapı§tırmaıta ~alışanlar kadar 
cesur olsaydım, ben de bu yazıya "Safiyet a.~n,, bqhğmı koyacak n 
yurnnık kadar kafamla asrımızın altaıdan girip üstünden çıkacaktmı. Sl
ıe onu: 

"Bir QOCUk nıhu kadar pUrnisyan lekesiz,, 
Kartımı.da utanc.mdaıı kıpkırmızı kesilen yanaldariyle tanıtaea.ktım. 

Fakat benim asırlardan, dünyanuzm Yatını bir kal'Wl ıtbl dlllm dlllm 
ayın.nlardan ödüm kopuyor. Bu yüzden ben •be yalnız yqmım ve yum
ruk kadar ufak bqmun etrafında sezebildiği bir aranıttan bahaedece
flnı. 

Daha dün akfam "Saf hayvandır!,, diye kuzudan nefret edip kusuyu 
yiyecek kadar zeki olan kurdu alkıtladığııu zannetttiiftı bfr it ve maki
ne adamlyle •lnemaya gitmiştik, film beflamadan evvel gazetelerin ço
cuk .. yfalaruu ,enlendlren "Mlkl-Man" lann, peri muallanndan alın· 
llllf, l&flyetin gtlzelllklerlyle dolu, ufak bir fllmlnl seyrettik. Dm yanım
daki it ve makine adamımn bu ~ocuk oyu.ncaklanna •lnlrlenlp "uçma!,, 
diyeceği korkusuna dü~müş ve Mikl-fare'leri kendim oynatıyomıuşum 
gibi •ıkılmaja bqlamıştnn. Fa.kat onun boyu pabu~laımdan küçük MI
ki fareyi bir çocuk hırsıyle takip ettiğini ve: 

- Yarabbi! Nek&dar güzel!. 
Dediğini birkaç defa duyduktan 10nra uflyetln arandığına bir kere 

daha tahit oldum. En büyük huauaiyetl bir çocuk çizgisi kadar bult ve 
ifadeli olu karikatürü sinema perdesinde bile aevmemlz, bize kendlml
ıln değil de hayatm, kltaplann, bizden büyük nlanlann lstedlklerl ıtbl 
)'Ontup, latedlklerl ,ekil verdikleri çocukluk dünyanua hatırlatabUen p
ire: Kuvvetli, bize ~oculduğumu.zun cennetini çlıeblldllderl için p.rk .._ 
natklrlarnıa: büyük, dememiz, bbe hlll l&f bir tarafım.ıs kaldığını müj
deli yen heqeyıl ve herkesi sevmemiz, ılnemada otuz yqmdakl bir ka
dınm bet yqmdakl bir çocuk rfbl içini ~eke ~ke ağlayıfl, ve bir çocuk 
aaflyetlyle gülmesi, ve nihayet genç bir kızm seksen yaşındaki büyük ba
banızın fotoğrafına ha.kıp: 

- Ah e\·lidım ! 

Diye sevgll'lnl lf ade edişinin hoşumuza gitmesi, "öz şiir,, "ös !'Nim,, 
cereyanlan, bütün bunlar bugün hepimize bir hususiyet \'ermiyor mu! 

Bedri Rahmi 

lnglltere kupası 
Bir futbol maçı, çokluk daha iyi oy Bilginlzl yoklayınız 

nlyan takım lehine biter. Fa.kat da
hliyi oynıyan takımm her zaman 
maçı kaza.ııamıyacağı da muhakkak- Sorular 
tır. Hücum hattında çok iyi oynıya.n - Gözün etrafı neden beyudır! 
oyuncularm gol çıkarmak eanılan - Gramofon pllklan neden yapı 
kuvvetlidir. Fakat berbat oynıyan br! 
mUhacimlerin de gol yaptıkları, hatta - Balıklar ne yerler! 

-

maçı takımlarma kazandırdıkları çok _ HllfllfuzuJ nedir! 
luk görülmU,tUr. - Ruer denblnln batka adı var 

lfte dünkü Arsenal ile Şefilt Yu - mıdır! 
naytit arasında oynanan lngiltere ku
pası fin~nde -de Şetilt Areenaıcı.ın -tıç Di•lri ıorulertft •ev•phrrr 

ti defa daha iyi om~ halde maqı-1-0 S - Tuna nehri aeneWc ooaa 
kaybetti. Aı:senaı hücum hattında da akt~na göre deni.u ~aatte ne kada 
orta mUhacım Dreyk berbat oynadı- su döker 1 

r 

ğı halde bir gol yaparak meşhur 1n - . 
gdiltere kupasını Arsenale kazandır- ml~'abi Saatte otu. bet mil) on metro 

ı. 

Kupa gal1pfer1 
İngiltere kupasmı kazanan Arse

n&l takımı ıu oyunculardan tefkil e
dilmişti: 

VU.On 

S - Kur~o' kalem nerede ve " e 
zaman icat edilmiftir 1 

-
t 

ta 
y-
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Malater Sellier Tarifeler Mektepler 

Fr ansız feministi dün Vekil~~ yeniden Önümüzdeki yıl dört 
. . . tenzilat vaptı k I k 

('ehrımıze geldı G~çen ay f~hrimizde hazı~lana~ ortame tep açı aca 
ıl Denv.yolları yuk ve yolcu tarıfelerı 

lktısat Vekaletince tasdik olunarak Gelecek tedris yılında lstanbulun 
Mi Betler Cemiyeti nezdinde bir tebliğ edilmiştir. Vekalet tarifelerde ortamektep ihtiyacının ne ıuretle gi

ıız murahu heyeti azaıından esaslı tetkikatta bulu,,arak yeniden derilebileceği hakkında yapılan tet
ge<;en sene Yıldız ıarayında tenzilat yapmıştır. Bu tenzilata göre, kikat ikmal edilmiştir. Yapılan he

dilen beynelmilel kadınlar kong- Karadeniz mıntakasından doğru kon saplara göre önümüzdeki ders yılın
de Fransız kadınlarını temsil e- şimento ile gönderilecek tütün, elma da lisel~re 2388 ortalara ise altı bin 

Malater Sellier, hilk\lmetimiz ta- ve yumurta için tek ve mmtakasız talebe yeniden yazılacaktır. Bu va

Fran 
olup, 
akte 
resin 
den 
rafı 

Tür 
ndan vaki davete icabet ederek, bir tarife kabul etmiştir. Bu tarifeye ziyet karşısında yeniden birçok orta 
kiyenin muhtelif eehirlerini ıi- göre, yumurtanın lnebolu fiyatı o- mektep açmak lüzumu huıl olmtıf 
t makaadi ile dUn İzmir • Eski- lan büyük sandıklar için 30 ve küçük ise de bütçe itibarile buna imkln ol
r yolu ile· oehrimize gelmiıtir. sandıklar için de 20.liltUnün Samsun madığından yeniden ancak dört or
ariciye Veklleti tarafmdan re- fiyatı olan 270 ve elma için de yine tamektep açılacaktır. Bunlar Kasım
tine bir mihmandar tayin edil- lnebolu fiyatile 200 kuruş. K;\r1tde- paşa. UskUda~:. Beykoz ve Bakırkö
olan Malater Sellier, dUn akşam niz için maktu fiyat olarak kabul o- yUndedir. Kasımpaşada açılacak mek 

yare 
tehi 

H 
!aka 
miı 
Pera Palas otelinde gazetecileri ka- lunmuştur. tep mülga Bahriye Nezareti binasın-
bul ed k 1 IÖ 1 ... ;.+;r· da tesis edilecektir. Diğer üç yerde 

ere ,un an ye .. "".... . lımı·r ı·ımanında tetkikler 
" _ Beynelmilel Kadınlar Birliği _ .. . . açılacak mektepler için yeni binalar 

lk t v k-1 t B F aranmaktadır. Bu dört mektep ihti-greıi mUnasebetile reçen sene tısa e .a e . aş1!1uşa.vın °~ yaca tekabu··1 edemiyecegı-· cihetle di-kon 
Tür 
kit 

. . . . · Der Porten ıle Lıman ışlen umumı 
kiyeyl zıyaret ettığim va • "d" .. R f' M d" Ege va ğer orta mekteplerde de müteaddit .. . . mu uru au ı anyas. un -

guzel memleketıruz hak • purlle Izmire hareket etmişlerdir. şubeler açılacaktır. Orta mektepler-
km da etraflı bir fikir edine - de çift tedrisat usulU bu yıl mevzuu 

rniftim. Bu defa.ki ziyaretim Yeni talimatname CJeldi bahis değilse de ilkmekteplerde bil-me 
den makaat, "Social" ve ''humanita- Gemilerdeki cankurtaran vesaiti hassa bu usulün tatbikı için vasi 

u k h Ik hakkında hazırlanan talimatname li- mikyasta tecrübeler yapılacaktır. llk ire" 
onu 

etütler yaparak, T r a mı mektep muallimlerinden bir kısmı im 
kultu h manlara tebliğ edilmiştir.Bu talimat 

n Yl.J&Ylf tarzını ve r ıa a- 2 h f 1 ı tihana tabi tutularak orta mektep 
ımd 
gö 

nameye göre, 1 ve da a az a yo cu 
a onun b&Jardığı ~leri yakından taşıyan her deniz vuıtası yolcu ge- muallimi tayin edileceklerdir. Bunun 

rmek ve ö~nmektir. misi addedilmektedir. Bu gemilerde için Haziranda yapılacak imtihan i -
Milletler cemiyeti azuı ııfatile her yolcu ic;in simit, hı:ı.lka, cankurta çin fim~den bir kısım liae mezunla

ok aoıyal meaelelere kanfM1' bu ran gömleği gibi tahlisiye va!lıtalan n da dahll olmak Uzere 500 kiti mll-blrç 
lun uyorum. Ve bugUnkU beynelmilel bulundurulması mecburi tutulmakta racaat etmiftir_. __ _ 

ıyeti (ı;ÖZönUne tutarak diyebili • dır. vaz 
rim ki, Türkiye ve Franaa CUınhuri- -----------

eri elele vererek umumi ıulhü te- inhisarlar umum miidiirü yeti 
min edebilmek için çok kıymetli bi- Ankaraya CJİdiyor 
rer vastıa olabilirler. Eauen bu iki 

etin doatıutu ananevfdir. Bu 
akl yolculuğumda bana k&rfı göı 

rilen hUınU kabul ve aamlmt tevec
de bu doıtlufun yeni bir tezahU

mlll 
def 
te 
c\lh 
rU olmu,tur. 

ken 

İnhisarlar umum mUdürii Mithat 
Yen el, yeni bütçe ve kadro i~leri için 
bu hafta içinde Ankara.ya gidecek -
tir. 

Umum müdür, son defa tekaüde 
çıkarılan memurların yerine yeniden 
memur alınması için vekaletle temas 
edecektir. 

Hayvanat enstitüsü 
bu yll açllıyor 

Ünivenitede yeni yapılan Hayva
nat ve Nebatat EnıtltüıUnUn inşaatı 
bitmiştir. Bu enstitüde önümüzdeki 
yıl derslere başlanacaktır. Enstitüye 
lüzumu olan eşya yakında mübayaa 
edilecektir. 

• Tramvay tarife ko 
taııbul tra.m:vayla.rmın il~-1r 
ret tarifelerini tesbit ed...
yon için hazırlıklara baŞ1 dJ, 

Komisyon mayıs b~ID blllil 
ketler baş müfettişi Ibrah 
setinde, Metro hanında to 
tır. _,. 

• Radyoda bir konf ef'llll 
san pazarte8i günü akşaııt1. 
buçukta Çocuk Esirgeme . ~litll 
mma radyodn doktor ibra-:. 
"Sokak çocuğu ve suçlu l':{P.-:-..ı11 
zulu ilmi bir konferans ve ....... __ 

• Avnıpaya gidecek 
Denizyollan idaresi h~~
paya makine milhendisligt 
gönderilecek talebf>ler içiD 
tihana dün öğleden soı::a..+tt: 
ret mektebinde başlan~~ 

Imtihan bugün de ~~ 
sürecek ve neticede ka.Zanl" 
§İ Berline gönderilecektir·_..-

• Minarelerin külih taJllP: 
kaf idaresi tarafından r·....tn~• 
rap olan minare külahl~ 
ne devam edilmektedir. Dilllr 
mideki tamir iş:erl tam 
Minarelerin külahlan :ınaYI' 
kadar ikmal edilmif bul 

• Macariıttandan alın~ il 
lar - Ziraat Vek8.leti hes& 
cari8tandan damızlık koÇ 
edeC€k olan heyet, dUn ak 
presle Macari6tana hareket 

• Musiki saıı'atklrlan 
bir teşebbttstt - 29 nisan 
akşamı saat 21 de Saray s 
musiki san'atklrlan cemiye 
vikile alaturka bir konser 
miştir. Bu konsere lstanbuluıt 
ka saz san'atklrları 25 kişlll) 
kımla i$tira.k edeceklerdir. 

• DUslzJer cemiyeti ...... 
da - Dilsizler cemiyeti rner 
mtsi 9 mayısta Ankara 
bir balo verecektir. Dilsizle: 
bul şubesinde heyeti idare 
arasında son zamanlarda 
anlaşamamazhğı tesblt e~ 
umumt reis SUleyman G6k 
gelmiştir. Tilrkiyeye ayak butığımdan beri. 

dimi ldeta memle! etimde, hatta 
mde tanıyorum. Sizi temin ederim 
Franıızlar Tiirkiyeyl ve TUrkleri 

~olı: aeverlel' ve lnına mu'kabn 

evi 
ld 

~ 
Tü rklerin dahi Franıızlan pek çok 

sev diğine tahit oldum." 
Bundan sonra Boğazlann tahkimi 
kkında verdiğimiz notadan bahse
n Malater Sellier, aynen 9unlan 

Kömür deposu sahiplerine dün yapdan tebüoat 
Depoların bir ay içinde boşaltılm 

ha 
de satışın durdurulması bildirildl ve 
sö ylemiştir: 

rm 
be 
dir 

Meyl Hapgut 
Koplng Robertson Kreysln 

a pe 

- Fransız hük~metinin, Boğazla
tahklmi hakkındaki notaya müs

t bir cevap vermesi gayet tabii -
. Eauen Türkiye h\lk~metinin 

k kıymetli Hariciye Vekili ve dos
m Tevfik RUft\l Aru, memleketi

in bu haklı talebini, bir emri vaki 

C - Kurşun kalem çok e81d za 
manlardanberl kullanılmıttır. Faka 
kUl'JUD kalemin yuvarlak bir tah 
l~lndekl §ekil önce hemen hemen a 
nJ ıamanda lngiltere ve Almanyad 
dü.,Unülmüştür. Yalnız ne zaman 
kimler tarafmdan meydana atıld 

belli değildir. Fakat on altıncı uırd 
çok evvel mevcut olduiu muhakkak 

Kuruc;eşme ahalisi namına eski 1 
düyunu umumiye memurlanndan Sa ! 
lih MUnirin açtığı davanın temyiz saf 
hası evvelce bitmiş, temyiz mahkeme 
ıi davacıya verilecek tazminat için 
tehiri icrayi kabul etmiştir. Ancak, ! 
karan veren mahkemenin depoların 

kapatılması hakkındaki hükmU t~nı- ı 
yizce bozulmamış, depoların faahyet 
ten men'ine dünden itibaren başlan-1 
mıştır. Verilen karara göre, kapatıl~- ı 
cak olan kömür deposu 24 tanedır. 
Dün, <Sğleye kadar altı depoya tebli· ı 
gat yapılmış ve icra memurları tara
fından depolarda ıatılJI icra edilemi
veceği sahiplerine bildirilmiştir. Di • 
ğer ınUtebaki 18 depo aahibine vaıi· . 
yet yarın tebliğ edilecektir. Depola- ·, 
nn kaldınlmuı pek haklı olarak Ku· 
ruc;e,melileri sevindirmiştir. Alaka
darlarm anlattıklarına göre, depola
nn Kuruç8'meden kaldmlması kara 
n güçlükle tatbik edilecektir. ÇUn
kU, hllen liman çok ııkıftk bir halde
dir. Kömür depolarmm limanda veya 
boğazda daha mUnulp bir yere nakli 
mUmkUn olup olmadığı hakkında all 
kadar bir limancı diyor kl: 

Hüyum, Bavden, Dreyk, A. Ceyms, 
Ba.stin 

Final ganimeti 
Arwenalin !utbolcüleri dünkü O - 1 

kazandıkları ma.çta yalnız lngiltere 
kupuıru almakla kalmadılar. Demp
ley ıtadını dolduran doksan bin ae -
ytrcinln ödediği paradan Arsenale iyi 
bir hiaae dilftU. Takımm on bir oyun
cuau da klUplerinden mUkl!at ola -
ra.k yimıl beter İngiliz liruı, birer al
tın madalye ve birer altın .zencir ka • 
andılar. 

Yedi ıene 

,.e 
ığı 

an 
-

tır. 

S - Ehli aalip muharebeleri ha n-
gi aamla nihayetlendi 1 

C - On dördtincli uırda 
8 - Gam~ıı, Mçtn a.ıl• nedw ve 

neyin remridir r 
rl 

da . -o - Gamah hao ook Mlddenbe 
Rlndlat.uda Svutlka laml altın 
mevcuttur. Ve &tefin, alevin, sün 
... nımsldir. 

ki-

tu 
n 
ya 
pa 

pmadan naziklne bir ,ekllde A vru 
ıiyasllerine ve efkln umumiyeye 

a rıetmiftir ki, onu kabul etmemek 
im klnıızdır.,, 

la 
b 
k 

Memleketimizde on rUn kadar ka
cak olan Malater Sellier, dün sa • 
ah Haydarpqa iatuyonwıda eıki 
adml&r birliği reili Lltife Bekir ve 

tı 

m 

Inıiltere futbol tarihinde bir N • 

kor olmak tl.lere ArMnal takımı yedi 
1e11edlr tı.t U.te ya Ingiltere llki pm 
plyonlujunu veya Inıütere kupumı 
kazanmaktadır. 

8 - Küba ada.ti M ICltftOtl t>8 

"'"' tarafında" keffedilmiftir, e 

Semiha Rauf tarafından kartılanmış
r. Miaaflrimil d\ln, Vali ve Belediye 

reiai Muhittin UıtUndağı aiyaret et • 
if, öileden aonra mtlHleri rezıni~, 

Ur. BuıUn Tokatliyanda, yarın Emı
önU Halkevi tarafından Perapaluta 

tereflne iki çay atyaf"eti verilecektir. 
ak i D 

Arsenal geçen ıene kupayı alama -
mıştı, fakat ıampiyon olm\lftu. Bu 
Rne ıampiyon olamadı, fakat kupa -
yı aldı. 

'Alelc Ceymı 
Dt1n A.raenalde aol iç oynıyan Alek 

Ceyma takımın 11kl ve tekaüt olma • 
la y&kll.flllll bir futbolcU.Ud\lr. Fut
bol hokktb&ll olan Ceymı rol atmu, 
takat ıol yaptırır bir oyuncu olarak 
tanmmlfW'. 

DUn radyoda maç anlaWırken bU
ttın oyunculann isimleri ıık ıık aöy
lendiği halde Ceyma'in iaıni yalnız Uç 
kere geçti: Dd ıtlHl ıUt çekti, gol ol
madı, bir ,U-1 pu verdi, en fena oy
niyan Dreyk'• bir roı yaptırdı. 

ifıldıılar 
tnıtıtere kupuı &alinin yıldulan 

fW1lardı: 
A.nenalln mUdafii H&pgut (evli ve 

iki çocuk babuı), A.raenalin merkes 
muav~ Robertaon, Araenalin aağ 1.

cıtı Hilyum, Şeftldin kalecisi Smit, 
•erkel muavlııai Ca.Uon, saj içi Bark 
aey. 

i.tmi ..edir r 
492 
f e- r 

C - Bu ada 28 tefrlnlevvtl 1 
de K.rlllt.of Kolomp tarafmdaa ket 
dllmlştir. Kolomp adaya Yuana, dah 
sonra \T elaakez ise Ferdlnanda Is 
lerinl vennişlene de yerlilerin ve 
leıi Küba ismi yanında ötekiler kal 

Malater Sellier ayın 28 inde A.nka
aya hareket edecek ve döntltte Bur 
ayı dılhi atyaret ederek Odeaa yolu a ı 

" - latanbul Umanmda timdiki 
halde kömUr depo etmek için m\lsait 
diğer bir yer yoktur. Bu itibarla, li
manm ileride alacağı vaılyet içinde 
dahi, depolarm ayni yerde bırakılma 
ıı çok mUmkUndUr. Kuruçqme de~ 
tannm kapat9n1ması, limanda yem
den depolar için bir yer ~tmlma.-

im - il • Ruayaya sidecektir. 
rdlk 

la-
nıtmu olmuıttur. 

-:vr 

lrig lıöıeıl 

Dilnkil meıelenln halll 

.,.... 

;· 

~(<; 

"-~ 

Koz k~r. Oyuna (0) treft nı 
b&fl&r. (N-S) büyük ılem yapa 

uile 
cak . 

lar. 

Halli: 
ı - Tretl ruasmı (N) as ile alır. 

Teıekklr 
lkbıcl neti:- yılımuı tebrik eden 

Haber, ;~un· ve Akpm refiklerimi
.. candan tefekkUrlerimlsi bildiririz. 

( $) karo yedilisini verir. ımı icap ettirecektlr. B\ltun bu ara,. 
2 - (N), kör &ltılıamı oynar, (8) tırmalarm mUaalt bir mahal bulun -

vale ile alır. mak ıfbl mtlabet bir netice verebile-
3 - ($), pik umı çeker, (N) bu - cqini ummak imklnıızdır. Depolar, 

nwı U.tüne karo ruumı kaçar. Kuruç8'meden Iatanbul taratma ge-
4 - (S), pik üçlüsUnU oynar, (N) tlrtlemlyeceti gibi, oradan daha uza-

bunu koı ile keaer. la da götürUlemes. Boğum ağız ta-
5 - (N) koz oynar, {S) d&m ile &- rafında bulunacak yer, halkın fazla 

lır. zararını mucip olacak, ayni zamanda 
6 - {S), pik dammı oynar, (N)bu tahmil, tahliye il}lerlnde rötara sebe-

nu da koı ile keler. biyet verecektir. Tahmil ve tahliye-
7 - (N) IOD koZUJlU oynar, {$) deki gecikme, bUtiln kömt1r remileri-

rua ile alır. nln Umanda fazla kalmalarile netice 
8 - (S) koz umı çeker, (0) aon lenecek, bu vaziyet te bUtUn liman 

kozunu verir, (N) de kas kalmadığı hareketlerini haleldar edecektir.,, 
için karo asını kaçar. KömUr depolan şimdiki yerinden 

9 - (S) karo d~ ~eker. kaldınlamasa bile. sahiplerile beledi-
10 - (S) karo val•ını alır. ye arasında yeni hukuki bir vaziyet 
11- (8) karo onluıunu alır. Lah ddU edecektir KömUrcUlerin 
12 - (S) karo dokuzluaunu alır. ı; a ı · .. 
13 _ (S) karo sekizliaini alır. söylediklerine göre, depo yennı ken-

icra memuru, dün 'labah bir k8mUr deposuna tebligat yapa 
dilerine gösteren belediyedir. Depo hangar feklin~· inta etr:t 
sahipleri, burada çalışamıyacaklan - zurludur. Kararm iatihd 
na nazaran ~e belediyeden yer iste ta, Kuruçe,me havasını -
yeceklerdir. dakl ikamet; tehlikeye tıO 

tozlarmm dıfany& intifa!' 
Belediye ne diyor 1 d· Evvelce hazırlanan 

DUn kendiıiyle görUşen muharriri- yapılaca1r hr .... --lar toz:, 
mize al!kadar bir belediyeci 9unlan mlni olamaz. B•· bakm1 ~ 
söylemiftir: tara margizet si!tem ~a ~ 
"- Kuruçe9me kömür depolan lı, muhite zarar vermıy ~ 

derdi, öteden beri düfünlilmektedir. çatıda pencereler açmalı -,J!' 
Haddi zatında bu işin bel~ye ile a- Depolar bir ay ıa,.,. 
llkası yoktur. Anca.k beledıye, feh- b it I lr 
rin yaşayı9ını tanzim ederken bunu Ofa 1 aca 
da derpiş etmek zaruretindedir. Bun lcra dairesinin k'\mtır t. 
dan bir müddet evvel sallhiyettar hiplerine yaptığı teblija 
makamlarm verdikleri karar, bu de- ~lann bi~ ay~; 'na ~ 
polann fimdiki yerlerinden kaldın! - ği merkezınd lr. De~~ 
mıyarak daha modem bir ~kle lfra- yet bir ay za~ında bu~ 
ğını emretmlftlr. Bu teklifin karara ye edecekler, dıtandan 
göre bUtU.n Kuruçe,me kömU.r depo- mal alıp depo edenıl1~.:Mf tan, bUyUk hangarlar halinde olacak satış ta yap~~ac~~: 
tır. Beher bangarm yUuekliği uga- raftan belediyenın ~:dıll 
rt 8 metre bulunacak ve içlerine an- yanarak burada ~ tJD 
cak f metre yUkeekli~de k6mUr yı eden depo aahiplen, u!ıı.dl fi 
ğılabilecektir. 4 metreden fazla k6- yer gösterilmeai hua ~ 
mUr, kimyevi tahlil 1011unda havaga- bUtUn makamlara, bel ~ 
zı ve, binnetice bir nevi garlzonun tısat Veklletine bI rtı~ 
husulUne eebep olur Bu, tehlikelidir Bu mü.racaa~. esba

1
UJUIO ~ 

Maama!ih tesbit edildiği halde yapı- zırlamak ve ıtiraz~t r..~ 
tamıyan b~ han~rlann malzemPlPri tesbit etmek ma SU Of 
kontenjana tlbi olduğu bahaneslle de toplantı yapacaktır· 

2
, 1'6dl fi. 

00 ıah
0

iplerl i•i ihmal ederek halkın faaliyetini durduran ed'
•uıthğmı koruyacak tedbirleri alma- sunun aahibi iştir~,r 
mı,lardır. A vnıpada mevcut k6milr len karara göre i 
de1>0larma göre, buradakileri yalnız lanacaktır 
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No. 114 Ziya ŞAKIR 

Felahı vatan grupu ile yapllan 
müzakereler pek uzun sürmüştü 

gibi acip ve garip maddeler teşkil e
diyor; bunlar da (maateessUf, sad -
raazmın vaziyeti idrak edcek bir ma
hyette ) olmadığını gösteriyordu. 

Dahiliye nazırı Hazım bey, daha a
çık kalpli görünüyor; kendisinin, 
(ruban teşkilatı mililye ile beraber 
olduğunu, ve bu fı&yede çalışacağını) 
söylemekten çekinmiyor; • ...ıcak, (ser 
bestii icraatına müdahale olunmama 
sını istiyordu. 

O sırada, polis müdUrü umumisi 
Nurettin bey ile jandarma wnum ku
mandanı Kemal paşanın tebdili iste
nilmekteydi... Dahiliye nazırı Hazını 
bey bu noktaya da temas ediyor;bun 
larm (tebdiline dair hiçbir kudreti 
olmadığını) itiraf eyliyc.ırdu. 

Bahriye nazın Salih paşaya gelin
ce, bu zat da, Maraş ve havalisinde, 
-kahraman Maraş halkı ile Mustafa 
Kemal paşanın o havaliye gönderdiği 
zevatın gayretleri sayesinde, düş -
mantara tahliye ettirilen - yerlere, 
(hilkiımetçe vazıyet edilmesini, siya
seten mümkün görmüyor.. (Sulh 
murahhaslarımızın bir an evvel da
vet edilmesi son derece matlup ol~u
ğundan, bunun istihsali için, bir vah 
deti tamme gÖ!terilmesi lüzumunu 
ileri sürüyor) du. 

Sadrazam ve nazırlarla felahı va
tan grupu arasındaki bu müzakerat, 
pek uzun ve asabi bir şekilde devam 
etmiş; bu mUnaka.şa neticesinde, 
padişahın vükela heyetine meclisten 
ziyade hlkim olduğu) istidlil edil -
miştl. 

Bti vaziyete vlkıf olan (Mustafa 
Kemal paşa), mebus Rauf beye şif
reli telgrafla au mühim talimatı ver
mişti: 

(Hüklıınetin, meclisi millideki gnı 
pa karşı bir vaz'ı tehdit alması, 
grupun mütesanit bir kuvvei siyasi
ye halinde inkişaf ve tebellür ede -
memesinden) ileri geldiği a.çıkça an
laştlmaktadır. Her şeye tercihen gnı
pun, bu noktai nazardan müdrik 
bir kuvvet murakabe haline getiril -
mesl IUzumunu, tahakkuk ediyor. 
HükUmetin bilahare tatyibi hatır 

maksadiyle sizleri davet etmesi bu
günkü zaafını anlama..sından, ve kuv 
vet yapıncaya kadar oyalayıp vakit 
kazanmak fikrinden münbaistir. HU
kfunete karşı, kat'l bir vaziyet al -
mak zamanı gelmiştir. Sadrazama 
ve dahiliye nazırına açıkça söylemek 
lfızımdır ki; Kuvayi milliye, neticeye 
kadar icrayı faaliyet eyliyecektir. 

Memleketi işgal eden, ve milleti -
mizin esareti mutlakasını istiyen 
düşmanlarımız; Kuvayi milli yenin 
faaliyetini istememekte kendilerini 
haklı bulabilirler. Fakat devlet ve 
milletin tahlisine çalışan bir kuvvei 
milliyenin, kendi hükumetimiz tara
fından hücum ve taarruza duçar ol
ması, §ayanı istiğrap görülmekte -
dlr.) 

den talep etmemelidir. 
(Akbaş cephanesinin bir kısmının 

İngilizlere iadesi hakkındaki mua ve· 
netinizin, kat'iyyen masruf olmama
sını arzu ederdik. Boş bir fişenk ko
vanının bile, İngilizlere iade edilme
mesi daha muvafık olur,fikrindeyiz.) 
(HükUınet; düveli iti18.fiyeye karşı 

böyle sahte cemileler izhariyle hak
kımızda isticlabı merhamete muvaf
fak olacağı; ve bu riyakarane hare
katın, şeraiti sulhiyenin tadiline te
sir edeceği zannını perverde ediyor
sa, kendilerinin gafletine acırız. Hu
lasa, sulhümUzün mevzuubahs oldu
ğu bu mUhim anlarda, kuvayı milli
yeyi zayıf gösterecek her hareke -
tin, mukadderatı milliyemiz Uzerine 
meş'um bir tesir icra edeceği şüp -
hesiz olduğundan, meclisteki rüfeka
ya terettüp eden vazifei murakabede 
azami fedakarlıklar gösterilmelidir.) 

Mustafa Kemal paşa, şu beyanati
le, yalnız (heyeti temsiliye) nin nok
tai nazarını izah etmi§ olmakla kal
mıyor; hükümete de, takip etmesi 
en muvafık olan selamet yolunu gös
termiş oluyordu. Fakat hükumet, bu 
yolda yürüyecek kadar celadet gös
tereceğe benzemiyordu. 

Ayan ve Meb'usan meclislerinde 
Kuvayı milliyenin gayrimeşru oldu -
ğuna dair yüksek sözler deveran e
diyor; alkış sesleri işitiliyor ... Bil -
hassa muhalif gazetelerin kuvayi 
milliye aleyhindeki neşriyatı, bu kuv 
vetle hiçbir alakası olmıyanların bi
le kalplerinde derin yaralar açıyor
du. 

Hükumet bütün bu hallere lakayt 
ve yabancı kalıyor; ecnebi paralari
le ecnebi propagandalarına alenen a
let olanlara, meydanı tamamiyle ge
niş ve serbest bırakıyordu. Bilhas
sa bazı ermenice gazeteler, Türkler 
aleyhinde ateş püskürüyor; Anadolu 
daki mevhum muhabirlerden aldık -
!arı mektuplara atfen, her gün Türk
lere yüzlerce katiller, cinayetler, 
hattı\ katl ninlar isnadından çekin ~ 
miyorlardı. 

Bütün bu rezilane isnatları; Ana
dolunun zavallı matbuatı, ancak bi
rer mektup kağıdı cesametinde olan 
ikişer sayfalık gazeteleriyle redde, 
ve hakikati göstermeye çalışıyordu .. 
Muhalif gazetelerin en büyük hücum 
lan (Bursa) şehri ve vilayeti üze -
rinde tekasüf ediyordu. Bursa, bir 
cinayet yuvası gösteriliyordu. 

Halbuki, Bursada itilaf mümessil 
lerine güvenen birtakım baldırı çıp
lak ermenilerle, damarlarındaki kan 
ve emdikleri süt meçhul olan birta
kım şerirler; muntazam bir prog -
ram dahilinde harekEt ediyorlar; en 
sinsi, en katil ve en şerirane düşü -
nüşlerle kuvayı milliye mensuplarını 
biribirine düşürmek ve parçalamak 
teşebbüslerine girişiyorlardı. 

[Arkası var] 

Serbest sütun 
TAN 

Polis 
Edirnedeki Darülmec-

canin planı 
Edirnede Mimar Hayrettinin 

eserlerinden olan (Darillmecanin) in 
altı köşe mudalla dahilindeki odala
rın planı hakkında Mimar Sedat Çe
tintaşla olan ihtilafımıza son ver
mek gayesile Mimarlar Birliğimizin 
hakemliğine müracaat ederek icap 
eden tetkikatın yapılmasını istemiş
tim. Halbuki Mimar Sedat Çetintaş 
bu münakaşayı yeniden kurcalamı§ 
ve iddiasının tevsiki için de Edirne 
Bayındırlık Direktörünün bir mek
tubunu dercetmiştir. 

Ben sayın direktörün fenni kana
atlerine hürmet etmekle beraber 
Darülmecanin plinı hakkındaki bu 
mütalealarının Sedat Çetintaşla olan 
iddialarımızı halle kafi bulamadım. 
Çünkü burada saym direktörün ne 
bir planına ve ne de !Uzumu olan de
tay ve makta resimlerine tesadüf 
edemedim. Buna mukabil yine Sedat 
Çetintaşın bu mlitaleaların başına 
koyduğu kendi planile karşılaştım! 

Bundan başka saym direktörün 
bu mektubundaki (..... içdeki o
daların bina. içerisindeki duvarları 
harici beden duvarlarına amut inşa 
edilmiş olduğu) kaydının ancak al
tı köşeli mudalla dahilindeki beş 
köşeli odalarda tatbik kabiliyeti o
lup dört köşeli odalarda tatbik ka
biliyeti olmıyacağı da riyazt bir kai
de olarak kabul edileceğine göre bu, 
Sedat Çetintaştan ziyade benim le
hime bir hakikati ortaya koymuş 

oluyor. Bununla beraber Mimarlar 
Birliğimiz henüz fikirlerini bildir -
mediğinden neticeyi bekliyorum. 
Sonra lazımgelen cevabımı verece -
ğim. Münakaşanın kapandığını söy· 
!iyen Sedat Çetintaşm iddiası gibi 
mesele henüz kapanmış :.ıyılmaz. 

Mimar: Kemal ALTAN 

Uyuyan oğluma 
ününden evvel dünyaya göz açan, 
Göbeği Ömer.ismi Endaç olan; 
Dördü bitirip de beş aya basan ! 
Var mı babası Saffeti tanıyan ! ? 

Bir zamanlar alkolikti her zaman, 
Çanta elde raslanırdı her yolda, 
Cepte fıstık elde fındık mezesi! 
Temiz kalple her görene verirdi! ... 

Yirmi dört yirmi beş otuz altıda 
Onu son İhsan Hilmi peşrevinin 
Ali Şükrü ninnisile uyuttu 
Etsin ona rahmet tanıyanları. 

Saffet OKŞAR 

YENı N ESR •YA T 

SavaJ ve Polis Köpeği 
Bay Cafer Fahri Dikmen yukarı

daki adla kUçUk, fakat çok faydalı 
yeni bir eser çıkarmıştır. Avrupada 
köpek cinslerinin ıslahına ve köpe
ğin hassas sadakatinden istif ad eye 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Biz
de Anadolunun çoban köpekleri ma
rufsa da kurt ve sair köpeklerinin 
polis, harp ve kaçakçılığa karşı mü
cadele işlerindeki yararlıkları henüz 
malfım değildir. 

lki kadın bahçe 
sahibini taşlamışlar 

Erenköyünde oturan Nadir adında 
bir çocuk o civarda bulunan Etemin 
bahçesine girerek erik koparmak is
temiştir. Fakat bahçe sahibi kendisi
ni görerek bahçeden çıkarılmıştır. 
Nadirin annesi Fatma ile Zübeyde 
adındaki kadın çocuğun kovulmasına 
kızmışlar ve bahçeye gitmişlerdir. 
Bahçe sahibi Etemle aralannda ağız 
kavgası başlamış ve bu kavgada Fat 
ma ile ZUbeyde Etemi taş hücumüna 
tutmuşlardır. Atılan taşlardan Ete
min başı yaralandığından hastaneye 
kaldırılmış, kadmlar hakkında tahki 
kata başlnmıştır. 

Kadriye hala hasta 
Şişhane karakolu tramvay kaza -

sında başından ağır yaralanarak Sen 
Jorj hastanesine kaldırılan Kadriye 
geçen hafta hastaneden çıkmıştı.Kad 
riyenin hastalığı henüz geçmemiştir 
Yaralı bir müddet te evinde tedavi 
altında bulundurulacaktır. 

Bir hırsız yakalandı 
Osman isminde bir sabıkalı dün 

gece Zindankapıda Alemdarzadelere 
ait deponun Uzerindeki dam kapısını 
kırarak içeriye girmiş, odadaki çek
meceyi de kırarak 130 lira aşırmış
tır. Osman, kaçarken polis devriyele 
ri tarafından yakalanarak hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Karısını ağır yaraladı 
Kuşdilinde Çukurbostnda kanlı bir 

kavga olmuş, Hüseyin Kemal adında 
biri karısı Hasibeyi Uç yerinden bı
çaklıyarak ağır bir surette yarala
mıştır. Kan koca yedi senedir evli· 
dir. Kemal tevkif edilmiştir. 

Tehlikeli bir yaralama 
Cibalide ŞUkrU ve İbrahim adların

da iki arabacı dün yUk taşımak me
selesinden kavgaya tutuşmuşlardır. 

Kavgada tbrahim bıçakla Şükrüyti 
sol böğüründen tehlikeli surette ya
ralamıştır. Vakaya polis elkoymuş, 
yaralı Şükril ifade vermiyecek bir 
halde hastaneye kaldırılmış, suçlu 
yakalanmıştır. 

Motörde yangın ! 
Bebek açıklarında demirli bulu-

ıuı.u. Auıca lko. ı:ıctc.ı cUıu:: c.ll. u.ıvLOCUH 

ahçısı İbrahim, dün gece motör için
de petrol lambası yakarken lamba e
linden düşerek parlamıştır. bu parla
madan !brahimin elleri ve ytizü yan 
dığından hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu sırada motör de tutuşmuşsa. da 
yetişilerek söndürülmüştür. 

Taşla arkadaıını yaraladı 
Kasımpaşada Yaşar ve Rıza adla

rında yedi yaşlarında iki çocuk so -
kakta biribirilerine taş atrnağa başla 
mışlardır. Bu sırada Rızanın attığı 
büyük bir taş Yaşarın başına gelerek 
ağırca yaralanmsına sebebiyet ver -
miş, yaralı çocuk hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Bir kadın yankesici tutuldu 

Maarif 

Vergi kaçakçıhğı 
hakkında ihbar 
Bazı ecnebi ve ekalliyet mekteple

rinde vergi kaçakçılığı yapıldığı hak
kında bir ihbarda bulunulmuş, tah
kikata başlanılmıştır. 

• Fındıklıda tesis edilen 1nönU 
ilkmektebi önümüzdeki tedris yılın
da tedrisata başlayacaktır. 

• Pariste açılacak beynelmilel re
siır. ve elişi sergisine bizim de iştira
kimiz kararlaşmıştı. Dün Maarif 
MlidUrlUğünde bir komisyon toplan
mış ve serriye gönderilecek resim 
ve elişleri üzerinde tetkikat yapmış
tır. 

• Yeni Maarif Mildür Muavinliği
ne tayin edilt!n lsparta Maarif Mü
dürü Neşet dün vazifesine başlamış
tır. 

• Talebe velilerinin şikayeti üzeri
ne Maarif Vekiletl dün bütün Maa
rif müdürlilklerine gönderdiği bir tez 
kerede talebelere ait nüfus varakala
rmın bi:-er suretlerinin çıkartılıp dos 
yada hıfzedilmesini ve esas hüviyet 
varakalarmm 1'-ı>ndilerine verilmesini 
bildirmiştir. 

• Şar1 vilayetleri kUltUr mUşavir
liğine tayin edilen lstanbul erkek li
sesi direktörü Celal Ferdinin yerine 
eski orta tedrisat genel direktörü Fu
adin tayin eJilmesi kuvvetle muhte
meldir. 

Belediye 

Bina ve arazi 

vergilerinin tahsili 
936 yılında bina vergilerinin ada

lardan gayri btitün İstanbul ve mill
hakatında Hazir• Eyl\ıl, Birincikl
nun ve Mart aylarında, adalarda Tem 
muz ve ~ şrinisanide, ~rui vergile
rinin büttiı. lstar'-· "da Temmuz ve 
Kanunuevvel~-- tr.hsil er -~ği Şe
hir Meclisinde kararlaştınlmıştı. Bu 
karar dün bütün şubelere bildirilmiş 
ve bakayanın Hazirana kadar behe
mehal tahsili lüzumu da ilA.ve olun
muştur. 

• Gürültü ne mUcadele talimatna
mesinin ehemmiyetle tatbikı için be
lediye şubelerine yapılan tamimden 
sonra belediye zabıtası memurlan sa 
bahlnn ve akşamlan geç vakit sokak 
tcu'1G ll.Vlil.ljUl41'~ t.;ap ""'2uu t.urı.~· 

batı almaktadırlar.Diğer taraftan be 
tediye diğer Avrupa şehirierinde bu 
işle nasıl uğraşıldığını tetkik etmek 
tedir. Bu tetkikat bitince Dahiliye 
Vekaletinin tamimi de nazan dikka
te alınarak gü.rültunUn kökünden kal 

26 - 4. 936 

Vilayette 

Hava Kurumu isi' 
devamh yardınl ~ 

Ha va kurur .larına id~ehili. 
nin yardımı hakkında . ~ 
klletinden vilayetlere b~e -p; 
pılmıştır. Hava kuvveti re'# 
kanunu ile gerek devlet, ge ) 
susi mUessese memur1~11 
lar vergi lıaline kon~ldU dJ ~ 
yalnız memur kUtlesı dl~~ 
halk tabakası i.izerinde ç bil P" 
olan • •• H~va K muıı~ 
da da idare . amirleri~in tilt· 
~·aların&. ::ıt·vaç rUlınilş \'Su' 
murlarn. dr"'tlhte ettild"ri dJ 
zifesine ıemur olı.ıa: ~ıar:er 
tılmalarıdr.ki ehemmıv ~t. "' 

• 1 el'" 
ve fırsatta halka ~a_tı :etttil' 
~ularile "1arP1• • .. • getıril~ b• 
yonlan hiç durmadan eın~~ 
"'a halkın ı;eniş ::14ü ~ bU~ 
dımlarmı temin etm'?k içill ıd 
re amirleri gayret g·· -terecebt 

TUrlc Ha va ... unıın u şll ~ 
verimini arttlrm:ık için. ~e ~ 
cak, ida:-e heyetlerinin ıyı 
ne bakılacaktır. ~ 

Liman memurları•'~ 
935 Haziranından itibare!l .,1 

memurlarının maaşlarıııd~r.' 
yüzde ~ lerle teşkil olunan . ~ 
dım sandığına yeni bir şe~ 
si için bir talimatname h er I' 
tadır. Bu sandığa evvelce, lı rP 
ra maaşı nisbetinde yüzde 4 p, 
ile hükumet te bir yardJtn yt ~ 
idi. Yeni sandık teşkilatıııd~ lf 
met daha milsait bir yardıııı 
nacaktır. 

Bir komisyon kur1111 
Elektrik, havagazı istihl~;. 

lef on muhaveresine ynpıJaca~dt tii' 
ye resmi zammından sonts e ıet ~ 
cek bu para ile yapılacak ~ 
kında bir proje ha.zırlamalt ..... .sı 
lediyede bir komisyon kUJ1lll""" 
rarlaştırılmıştır. / 

dırılması için yeni tertiba~ şllt1' 
tır. ~ 

• Dahiliye Vekfıletl hatıl ;:,. 
sırtlarında yük taşımaıarıntıl,,... .il 

• -~ l.U.1.._.._~~. ııo.•-"'' t ~ 
seleyi halletmek için Tica!13 ı,e ~ 
gümrükten ve esnaf mUra~tir. ~' 
sundan birer deleğe iste~ş yoll 
kında belediye de bir koJnl! ~ 
Ianacak ve bu işi Mayıs sotl 
dar halledecektir. 

Bugün SA R A Y sinemasınd9 

1:-101V 
T enor Louiı GRA VEUR ve dilber CAMlLLA ·ııeı 
ile dayanılmaz komik THEO LlNGEN in teI1151 

Ali Rıza paşa kabinesi hakkında
ki fikrini bu suretle apaçık söyliyen 
Mustafa Kemal paşa, siyaset ve harp 
vaziyetini şu suretle izah eylemişti: 

O ı ÖLOM Bay Cafer Fahri Dikmen bu son 
BiR M ESS F güzel eserinde köpeklerden bu yol-

Sabıkalı kadın yankesicilerden Mu 
zaffer, Beyoğluna giden bir tramva
ya binmiş ve yolculardan Aliye adın
daki bir kadının çantasile beraber 
101 lirasını aşırmıştır. Aliye, polise 
müracaat etmiş ve Muzafferin eşka
lini tarif etmiştir. Muzaffer yakala
narak tahkikata başlnmıştır. 

Gönlüm seni istiyor 
(İstanbulun hakimiyeti Osmaniye

de ipkası hakkındaki düveli mUtelffe
noktal nazan nekadar me!!erretle te
lAkki edilmipe, !zmir ve Adana cep
helerinde terki faaliyet edilmesi hu
susundaki talepleri de o kadar mu
cibi hayret oldu. Harbiye nazırına; 
1zmir ve Adananın, hakimiyeti Os -
maniyede kalması temin edilinceye 
kadar terki sillh edllemiyeceğini... 

Ermenilere tarafımızdan bir teca
vüz vaki olmadığını, Fransızlar tara
fından teslih ve teşvik edilen Erme
nilerle bazı hadisat zuhur etmişse, 
bunun mes'uliyetinin Ermeni nasyo
nalistlerine ve onların muharrikleri
ne ait olacağı bildirilmiştir. 
Maraş ve Urf adan ileri gidilmeme

si hakkındaki hükQmetin teklifine 
gelince .. milleti tatmin etmek, ve ku
vayı milliyeyi olduğu yerde durdu
rabilmek için, Franstzlann Adanayı 
derhal tahliyeye başlamalan talep 
olunmalıdır. Aksi halde, Kuvayi mil 
!iyeyi menetmek mUnıkUn değildir. 
Ve bu ateşin Halep ve Surlyeye de 
sirayete başlıyacağı şüphesizdir. O
nun için Adana ve civarmın tahll -
yesinde nekadar istical gösterirlerse; 
kendilerinin o kadar menfaattar o -
lacaklan Fransızlara izah edilmeli • 
dir. 

Anadolu matbuatmm lisanındaki 
§iddetin tahfifi, itilA.f devletlerinin 
mezalim ve tecavlizatına nihayet ver
mekle kabildir. Bu kadar haksızlık
lara, bu kadar zulUmlere, hatt! kat
llmlara karşı feryat eden masum 
bir milleti. iskat etmek zulmünü biz· 

Bahriye miralayı Ha.sanın kızı balı- da yapılacak istifade imk!nlarile 
riye feriği Amiral Ahmedin eşi Safi- beraber köpeklerin yetiştirilmeleri 
ye Hüseyin Elbi'nin, Doktor lskender ve bakımlan hakkında pek kıymet
Ulman, Doktor Şükrü Utman, mü - Ji malftmat vermektedir. Ehemmi -
hendis Harun tnman, Nesime Mu -

Ahenkdar, şilt, hisst ve müesııir filmini görünüz. 
na.veten: Şen bir çeyrek &aa.t: 2 M!KEY YAVS 
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zayi ettim.Yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Uleli Ga
lip bey apartımanı Galip ve Nefise. 

ZAYİ - İstanbul Türk ve Yeni Li
selerden almış olduğum dinleyici 
kağıtlarımı zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur.- Turhan. 
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Clemenceau yas asa ve is basına ge ise ne yapardı ? 

Birbirlerinin işini bozan komiteleri 
tek kumanda kurarC: ~ •• •• •• supurur, 

Fransa /ngilfere ile ita/yadan birini tercih 
vaziyetinde kalsa ita/yayı tercih etmelidir 

............................................. ............ 
"Vü mecmuası,, Clemenceau lşba§mda olsa ne yapardı? Başlığı altında 

bir anket açnuştır. Bu suali ilk olarak Clemenceau'nun yakmlanndan ve 

ontm zaferi kuandığl zaman kablneslnde bulunmuş olan General Mor -
da.Cq'dan sormuştur. Generalin cevabım naklediyoruz: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ô.emenceau'nun emrinde, 1917 teş 

l'inisanisinde "Zafer kabinesini,. filen 
idare etmiş olan General Mordacq 
bir an düşündü, bu an içinde Cle
menceau'nu ruhu sanki onda teces
aüt etti ve söylemeğe başladı: 

- Eğer Clemenceau yaşasa idi, 
• Fransız mHletini hakikatlerle karşı

laştmrdı.Kloroform ile uyutacağına, 
ona hakikati söylerdi.Onun son dü
şüncesi.kitabının son metnini telhis e 
den şu cümleden anlaşılır: "Eğer Al
manya sulhe hazırlanmak ve sulh için 
de yaşamak istiyorsa söylesin ve is -
bat etsin. Bu takdirde kendisile an -
laşmak için Cenevreye ihtiyacımız ol
mıyacaktır. Fakat an'anevi bir aske
ri zihniyet tesirinde "Almanya her 
eeyin fevkinde,, düsturunda ısrar e
decek olursa, ne olursa olsun, onu 
içinde bırakmış olduğumuz korkunç 
harbe tekrar başlıyacağız ! ,, hakikat 
şudur ki, bir tanesi müstesna, bütün 
Avrupa milletleri sulh istemektedir
ler. Evet, hepsi, büyük Rusya da da
hil! Hakikat şudur ki, Avrupanm or
taamda bağlanmak laznngelen bir ku
durmuş kuvvet var. Uluslar Kurumu 
var diyeceksiniz! O, acizdir. Misaklar 
var diyeceksiniz. işte Lokarno. Cle
menceau Lokarno için şöyle diyordu: 

"Cih ,,şümul Lokanıo misakı, bil -
trn dünyanın bütün dün ı ıya karşı 
bütün dünyayı himaye ettiği bir mi
saktır ! .. Almanya, bu kağıt paçavra
ımı istediği zaman yırtacaktır. Daha 
şimdiden "Vilhelmstrasse,, nin gizli 
çekmelerinde her şey hazırlanmıştır.,, 

luğunu tekrar etmek. 
Italya, Badoglio devresinde, Ha -

beş seferini iyi idare etti. Ona, hi -
maye hakkını vermeli. Fas ta bizim 
himayemizde değil mi? Hülasa, ltal
ya, kuvvetinden pek az kaybetmiştir. 
Biz nasıl ilk hatlanmızda müstemle -
ke askerlerini kullanıyorsak, onlar da 
"askeri,, leri kullandılar. ltalya, yal
nız mali cihetten zaiflamıştır. Bu har 
be 10 milyar döktü. Fakat ordusu 
gençtir, ateşlidir. 1918 de, mütareke 
imzalandığı esnadaki plan mucibince 
Alman ordusunu geriden çevirebilir. 
lngiltereye gelince, onun yüksek sı

nıfı bizimledir. Ve hududunun Ren 

Generaller kadrosunu 60, 58, ve 56 
yaşa kadar tahdit ederdi. Halbuki bö 
lüğünü, tanınmış şahsiyetleri koru -
mak için tekaüt yaşı haddi, 68 e ka
dar çıkarılmıştır. Sonra Clemenceau, 
biribirinin fevkinde olup biribirinin 
mesaisini bozan bir sürü yüksek ko
mite ve konseyleri süpürürdü, yeri -
ne, bir tek müşavere ve bir tek ida
re teşkilatı yapardı. Umumi harpte 
bizi kurtaran tek komite olmuştu. Bu 
gün vaziyet nedir biliyor musunuz? 
Mesela harp patladı. Baş kumandan 
Gamelin'in müstemlekelerden derhal 
kıt'alar getirtmeğe ihtiyacı var. Bu -
nun için bahriye nezaretine müraca-

Almanya, bize ikinci bir darbe da
ha wrdu. Mecburi ukerliği teeaüs 
ettikten sonra, Ren mmtakasını as -
kerleştirdi. Size açıkça söyliyelim ki, 
başka tUrlU de yapmasına ihtimal 
yoktU'. Çünkü Almanya Rusyaya hü
cum etmek istiyorsa, garp hudutla
rını açık, müdafaasız ve sırtında hü
cuma hazır Fransız ordusu olduğu 
halde bırakamazdı. Bu mmtakayı 
tahkim etmesi için yapacak çok bir 
feY yok. Zira., en mükemmel tahki -
mat Ren nehridir. O arazide tetki -
katta bulundum, Fransadan bir hü -
cum olduğunu f arzedereek, Ren neh
rini geçmek istiyen kuvvetler, köprü 
başları mUdaf aa halinde ise g~emez 
ler. 

Kendisine "Kaplan" l akabı verilmi• olan Clemenceau, Hindistanda Gwa-
lior ve Bikanir m ihraceleri le Kaplan avında 

Cologne, Dusseldorf gibi yerlerin 
tahkimi ise bu iş için kifidir. Ren, 
Magniot hattı kadar kuvvetli olur. 

- General, "rejimi değiştirmek 
aam nudır ! ,, lslmJI l!IOD kitabmızda 
Almanyanm harbe hazır olmad.ığlDI 
möyltlyoNunmf 

- Hayır. Hazır değildir. lcap et
tiği kadar parası yok. Ne İngiltere, 
ne Amerika ona para vermiyecekler. 
Ordusu hücum için llzrm anlaşma ka 
biliyeüni henüz iktisap etmiş değil
d ir.KAfi miktarda badroeu yok.Umu
mt erkini harbiyesi henüz bu iş için 
ki.fi derecede tanzim edilmiş değil
dir. 

nehri üzerinde olduğuna derin bir su
rette kanidir. İngiltere, Almanyanın 
Fransa ile ltalyaya hücum ettiğini 
görürse derhal harekete geçecektir. 
Donanması, birkaç saat içinde, emri
mizde olacaktır. Ordusu ise, yeniden 
kurulacaktır. 

- Farzedlnlz ki, General, t talya Ue 
lngiltereden birini ittifak etme.k lçln 
intihap lizmıgelirse, hangisini ter -
clh Jizımdır. ! 

- Bu takdirde, tamamen miltt ve 
egoist taraftan bakıl11'8& İtalyayı ter 
cih lazımdır. Kara hudutlarımızı mü
dafaa için lngiltere emrimize iki ve -
ya üç fırka verebiltr, ve deniz saha
sında da Italya ile biz, Fransa ile !ti
mal AfriKası mUnakaleeini temin ede 
biliriz. Şüphesiz bu ittifak, bizimle 
beraber küçük anlaşma ile Polonya -
yı da sürükliyecektir. Zira kuvvet, 
kuvvetlilere gider. Polonya eğer Al
manların kucağına atıldiyse kabahat 
bizimdir. Mareşal Pilsudski, bana da 
bizu.t söylediği gibi, Polonyanm, 1920 
de Varşova ve Niemen zaferlerile 
Fransızlar tarafından kurtanldığı id-

Hava malan da "anl~a,, deni - diasmı asla affetmemiştir. Bu yalan
len esaslı meziyete de malik değildir. dır, Polonyayı, Polonya ord119U, bir 
Hava tefleri ve zabitleri yeni yetiş - Polonya planı ile kurtarmıştır. 
miştir. Almanyanm dört, beş sene - General bundan sonra, 1917 de Cle
den evvel hazır olmıyacağı kanaatin- menceau tarafından .zif içinde efki.
deyim. Halbuki Almanya, tamamen n umumiyenin nasıl kuvvetlendiril -
hazır olmadan harbe girmez. Bu müd diğine geçerek devam etti: 
det esnasında hazırlanmak ta bize dil - Clemenceau ,buna Caillaux ile 
ten bir vazifedir. Fransa için büyük Malvy yi hapse atarak muvaffak ol 
tehlike tecrit edilmektedir. Hitler: du. Az kalsın Briand'i çukura gönde -
1140 milyon Fransıza karşı biz 67 mil recekti. 
yon Almanız,, dediği zaman aldanı- - Clemenceau yapmış olsaydı, bu 
yor. Çünkü biz 100 milyon Fransız gün hücumlarmı kime kartı yapardı. 
varız. Bir eski müstemleke zabi- Sağ cenaha mı! Sol cenaha mıf Ve 
tiyiz. nasıl hareket ederdi? 

Gallieni ve Lyantey'in erkini har- Generalin yUzUnde htlzUn belirdi ve 

at mecburiyetindedir. Bahriye nazı -
n, bugün, pekala, ''bana kalırsa bu -
na lüzum yok!,, diye cevap verebilir. 
Sonra yine baş kumandan Gamelin se 
ferberlik olur olmaz, Mayence'in bom 

Clemenceau ile Oeneral Mordacq 
harpte çephede 

bardıman lüzumuna kanaat getirdi. 
Bunun için hava nazırma müracaatı 
icap eder. O da "bana kalırsa buna lU 
zum yok!,, diyebilir. Bu gülünç ve fe
ci değil mi? 

Hava ve bahriye nazırlan inşaat i
le meşgul olsunlar. Bu, pek güzel. Fa
kat kumanda için, bir tek müdaf aai 
nazırı olmazsa selamet yoktur. 

işte Clemenceau bunu yapardı. 

Tramvay amele ve 
blletçllerlnin müracaati 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Taze bakla 
Baklanın bir.-taraftan şanlı, bir 

taraftan da korkunç bir tarihi var
dır: Şanlı tarafı, büyük Alman he
kimi Virchov'un bizim Çanakkale 
taraflarındaki eski Trova harabele -
rinde, o eski medeniyet zamanından 
kalmış bakla taneleri bulmasıdır. O 
kadar eski bir medeniyete mensup 
olduğunun o kadar büyük bir hekim 
tarafından keşfedilmesi bir sebze için 
az bir şeref midir? Zaten daha ön -
ceden de, Tevratta Tanrının "ye!,, 
dediği ekmeğin içinde Pol ununun 
da bakla unu olduğunu iddia eden
ler ona bir şeref vermek istemişler
di. 

Bakla tarihinin korkunç tarafına 
gelince, bu da ruhların tenasüh et
tiğine inanan eski zaman kavimleri
nin, bir insan ölüp de başka bir şe
kilde tekrar dirilmesine kadar ruhu
nun bakla tanesi içinde saklandığını 
iddia etmeleridir. Bundan dolayı es
ki H i n t 1 i 1 e r , e s k i Mı
sırlılar ve onlara uyan eski Yunan
lılarla Romalılar " Ruh kurusu " 
sandıklan bakladan pek çekinirler 
ve onu yemek istemezlerdi. Baklanın 
fal bakmak için kıymetli bir vasıta 
sayılması da bundandır. Eski Hin -
distanda "ruh kurusu.. sayılan bak
la orada fal açmaya alet olmuş ve 
Hindistandan bütün dünyaya dağı -
lan çingeneler onu her tarafa yay -
mışlardır. 

Tarihi her ne olursa olsun, taze 
bakla bu mevsimin en iyi sebzesi, 
kurusu da bütün yılın en iyi sebzele
rinden biridir. 

Tazesinin içinde yüzde 12 sudan 
sonra, 23 albüminli maddeler, 55 id
rokat"bonlu madde, 1 yağ, 2,5 maden 
6,5 da sellüloz vardır. Bakla pişiri
lirken ona biraz şeker karıştırılması 
şekerinin öteki sebzelerdekinden da
ha az olmasmdan ileri gelir. Fakat 
baklanın albümini mercimekteki ka
dar olduğundan o da en kuvvetli gı
dalardan bir sayılan mercimek ka
dar kuvvetli demektir. 

Bizde adet taze baklayı yağla pi
şirerek ve üzerine yoğurt dökerek 
veme.ktir. Eakat bazı ;:nemle.ketlerde 
onu yemekten önce iştah açmak için 
çiğ çiğ, yalnız tuza batırarak yerler. 
Kuru baklanın ezmesi, hele zeytin -
yağlı olduğu vakit, her memlekette 
makbul bir yemektir. Bütün dünya
da boğazlarına meraklıların en meş
huru olan - Brillat Savarin kuru 
baklanın zeytinyağlı ezmesine "Tan
rılar yemeği" adını vermiş ve gene 
bütün dünyada zevk sahibi olanların 
hepsi onun bu sözünü beğenmişler • 
dir. 
Baklanın sade yemek kitaplarında 

değil, hekim kitaplarında da mühim 
yeri vardır. Bizim büyük Türk heki
mi İbni Sina akciğerlerden gelen ka
na karşı baklayı ilaç diye yedirirdi. 

1 
Ondan önce büyük Acem hekimi Razi 
böbreklerde toplanan kum ve taşla
ra karşı baklayı tavsiye etmişti: 

Onlardan örnek alan başka he -
kimler baklayı türlü türlü hastalık-

: lara karşı sağlık vermeğe kalkışmış 
tarsa da hepsinin sözleri unutulmuş 
yalnız Razinin tavsiyesi bu yirminci 
asrın başmda bile adeta yeniden mo
da olmuştu. Parisin en meşhur he
kimlerinden A. Robin daha 1913 yı
lında böbrek iltihabına karşı bakla 
çiçeği suyunu içirirdi. 

Lokman BEKiM 

Bugün çocuklar için 
müsamereler veriliyor 

biyelerinin reisliğini yaptım. Bizim, Franaanm iç politikasına ait ve sağ 
oda sevkülceyşçilerimizin askeri kuv cenah aleyhine tenkitlerden sonra de
vetlerimizden müstemleke kuvvetleri- di ki : 
nı ayınnalarma, veya deniz aşm kar - Eğer Clemenceau olsaydı, mlll~ 
deşleriınizin ı enkleri batka olduğu ti, cümhuriyetçi ve vatanperver tan
lçin onlara hakaret etmelerine karşı zimat lüzumuna ikna ederdi. Ona iki 
protesto ederim. Fakat Senegallileri- senelik mecburi himıeti kabul ettirir
mlzi, Siyahilerimizi, sillhendazlan- di. Milll müdafaa için llzımgelen ted
mızı Fransaya getirebilmek için de - birleri kabul ettirir, Fran81Z halkı, 
nizlerin serbest olması lazımdır. Yal - her ,eyden evvel, hava hücumlarma 
nız başımıza bunu temin e<lemcyiz. bi- karşı korumağa çalışırdı. Sonra, hu
ze İtalya ile !ngilere de lazımdır.Bu dutlara, istihkamlara koyacağı adam
itibarla iki hal çs.ree ı değil, bir tek lan, mebuslanmızın ve ayan azalan
hal ç1<resi vardır: Fransız - Jngiliz - mızın müdahalelerine rağmen, geri 
Beltika - ltalya ittifak blokunu kur - çekip, başka yerlere koymak salabi -
malt ve her §eyden evvel ltalya dost- yetini ele alırdı. 1917 de olduğu gibi, 

Tramvay vatman ve '"biletçilerin -
den mühim bir kısmı aralarında bir 
mazbata yapmışlar ve bunun birer su 
reüni Nafıa Veklletine, Nafıa şirket 
ler bqmUf ettişJiğine ve belediyeye 
vermişlerdir. Amele bu mazbataların 
da Şifhane faciasından sonra kendi
lerinden alınan cezaların mikdar iti
barile çoğaltıldığını, aynca lüzumlu 
lüzumsuz sebeplerden ceza kesildiği
ni, mesai saatı haricinde ve bir insan 
vücudünün tahammül edemiyeceği 

şartlar dairesinde çalıştırılmakta ol
duklarını yazmakta ve bu şikayetle-

Çocuk haftasının üçüncü günU de 
neşe içinde geçmiştir. Halkevi tara
fından dün sabah Ferah tiyatrosun
da Fatih ve civan mektep çocuklan
nm eğlenceli bir gün geçirmeleri için 
bir müsamere verilmiştir. Diğer semt 
terde de ilk mektep çocuklan mual
limlerinin nezareti altında muhtelü 
sinemalara gitmişlerdir. lstanbul ka
zaları dahilinde bugün de pazar oldu 
ğundan birçok mıntakalarda çocuk 
eğlenceleri yapılacaktır. Aynca Aat 
15 de Anneler Birliğinin tertip ettiği 
müsamere, bugün Dağcılık klübü sa
lonunda verilecektir. Birlik azaların
dan birçoğu ilkmektep idarelerile te
masa gelerek müsamerede buluna
cak fakir çocukların isimlerini tesbit 
etmişlerdir. 

rini bazı misallerle tevsik eylemekte
dirler. Bu hallere bir nihayet veril
mesi için icap eden teşebbüslerde bu
lunulması rica edilmektedir. 

HERGUN BiR ROPORTA.J 

Meyva fiatlarında g 
görünür bir pahahhk 

Oünün en kalabalık bir saatinde pazarda alı' ver!f -
Geç kaımıştım. Evden portakal 45 ten 35 kuru§& inmege 

ısmarladıklarını hatırladım. Fakat - Tart Uç kilo! de<Jiııl-
bu saatte, hiçbir gezgin satıcı yok- Bir eczacı kalfası da, 
tu. Ismarladıkları portakalı bir · · d h" 1. b' ilicl 

d 
.. kkA d 1 w k.a razısın e ze ır ı ır manav u anm an a maga rar . . . 

verdim. Korka korka dükkana doğ- kadar ıtına ıle tartardı. 
ru yürüdüm. Manav dükkanında Terazinin kefeleri, öyle 
beni gırtlaklryacaklar değildi. Orada mişti ki, kefelerden bit 
boğuntuya geleceğimi bildiğim için küçük bir buğday tanesi 
korkuyordum. olsa mıı,vazene bozulacsJdS-

Altmı§lık manavın ferik elması o' k"l l yUz bit 
gibi kıpkırmızı yanakları vardı: ~ 1 0 e maya . ~ 

- Ne arıyon bayım? diye seslen- verdıkten sonra, kendiJO 
di. fiflik hissetmedim ddlfl' 

Çekinerek küfelerden birine ııo

kuldum: 
- Portakal alacaktım ama ... 
- Amması da ne? .. lşte portakal: 

Seç seç al. .. 
Yenecek cinsten, oldukça ince ka

buklu bir portakalı elime alarak fi
yat 80rdum. 

Halbuki, ayni cinsten portakalın, 
hatta biraz daha irilerini, birkaç 
gün evvel, sokak satıcısından beşer 
kuruşa almıştım. 

- Sen ne söylUyorsun yahu! .. de
dim, Yafa portakalı mı bunlar! .. 

- Yafa kaç para eder ki.. Tadına 
bak ta öyle al ... 

Kocaman pençesile, portakallar
dan bir tanesini soyup elime verdi. 
Mübarek yemişin bütün gösterişi, 

sırtına giydiği san elbisede ımış 

meğerse!... Soyulunca, incecik vü
cudu meydana çıktı. Hem de ne 
pelteleşmiş bir vücut ... 

- Şimdi sen bunun olacağını söy
le de alalım ... 

- On iki buçuk dedik a! .. 
Portakalda tenzilat yapmayınca, 

elmalara yanaştım: 

- Kaça elma? .. 
- Boy boy elma var. Hangisin-

den istiyon? 
- Gümüşhane olsun.-
- Kırk beş! ..• 
Memleketimin coğrafyasını, bir 

ortamektep talebesi kadar bilme
sem, Gümüşhaneyi TUrk smırlarmın 
dışansmda sanacağım. 

Yerinde 10 kuruşa satılan elmanın 
Gümilşhaneden lstanbula gelincce, 
hangi esrarlı nefesle Ufürülerek 
böyle birdenbire havalandığına, ge
lin de hep beraber p.şalım ..• 

Hele, neyse ki, manav elmada, 
küçük bir ric'at hareketi yaparak, 

söylemiş olurum. 
Dünyanın en bol yeınif 

bir diyarında, elmanın bU 
halı oluşuna, kolay kol•>' 
mez. Fakat bu pahalılığıılr 
ğil, zorla vücuda getiriııoif 

Bir manav dükklnındı 
hazırlan ıyor 

halılık olduğunu da unu 

Gezgin satıcı, ayni eııxıa1' 
nihayet yirmi kurup~ 
manav, bu paranın ataiJ 
mislini istemek için k .- _.6 
hak bulabiliyor? lote Jllll""""t:: 
dadır. 

Pazarda meyve alıt Vlrltl 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi l 

Son günlerde yağ fiyatlarında düş 
künlUk başgöstermektedir. Trabzon 
yağlarmm kilosu toptan olarak 80 
kuruşa kadar düşmüştür. Halbuki 
bundan bir ay evvel Trabzon yağları 
110 kuruşa kadar yükselmişti. Her 
tarafta olduğu gibi Trabzonda da ha 
valar iyi geçmiştir. Bu yüzden köy
lerde hayvanların beslenmesi daha 
müsait şeraite tabi olmuştur. Alman 
haberlere göre, bu sene Trabzon ta
raflarında bol tereyağı elde edilece
ği anlaşılmaktadır. Bu haberler şim
diden fiyatlar üzerine tesir etmi~tir. 
Bir ay sonra piyasaya kokulu taze 
mayıs yağları gelecektir. Yağ tacir
leri piyasaya yeni mallar arzedilme
den evvel, ellerindeki eski malları pi
yasaya vermektedirler. Bu malların 
ekserisi buzhane mallarıdır. Diğer ta 
raftan alman haberlere göre, Kars 
taraflarmda da bol yağ elde edilecek 
tir. Bütün bu haberlere göre, bu se
ne İstanbul piyasasında geçen sene
ye nisbetle ucuz yağ yiyeceğimiz an
laşılıyor. 

Zeytinyağ fiatleri 
Zeytinyağ fiyatlarındaki gevşek

lik te devam ediyor. Ekstra yağların 
kilosu 57 kuruşa kadar düsmüştür. 
Halbuki bir hafta evvel, ekstra yağ
ların kilosu 65 kuruşa kadar yüksel
misti. Alakadarlar fiyatların yüksel
me'sine sebep olarak yeni sene mah
sulünün az olacağı söyleniyordu. Ti
caret borsasının yaptığı tahkikata 
göre, bu haber henüz teeyyüt etme
miştir. Evvelce de yazdığımız gibi, 
fiyatların dtismesine bir sebep te, hti 
kftmetin kab~lü muvakkat suretile 
dışarıdan ham zeytin ithaline müsaa
de edeceği hakkında çıkan bir haber 
den ileri gelmektedir. 

Üzüm fiatlerinde 
düşüklükler var 

Ege mıntakası üzüm piyasaı son 
hafta içinde de eski durumunu mu -
hafaza etmiştir. Fiatlarda bazı düşük 
lükler kaydedilmiştir. Yalnız Ingilte
re ile olan işler evvelki haftalara na
z~ n son hafta içinde inkişaf etme
ğ :ı.şlamışt.ır. Paskalya bitmek üze
re olduğundan önümüzdeki haftalar 
içinde alıcı ülkelerden yeni siparişler 
geleceği tahmin edilmektedir. Son fi
atlar şöyledir: 

No. Son hafta 

7 9 -9,25 
8 9,5~9,75 
9 10 -10,50 
10 12 -12,50 
11 Fiat yoktur. 
12 Fiat yoktur. 

Uztim ihraç başlangıcı olan 16 A· 
ğusU:>s 1935 ten 11.4.936 akşamına 
kadar lzmir limanından ihraç edi -
len üzüm miktarı aşağıda gösteril -
miştir: 

Ülkeler 

:Almanya 
Amerika 
Avusturya. 
Arjantin 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Çin 
Danimarka. 
Da.nzig 
Estonya 

No. 4 

Bu sene (ton) 

38.017 
104 

950,8 

2.937,6 
16,6 

771,1 
3,6 

122,0 
12,4 

120,8 

Ademle Havva 
Btirhan CAHiD 

Babamın niyeti onu benimle evlen
dirınekli. Daha evvelki tatillerde bir 
kere daha beni lzmire yollamıştı. 
Her halde maksadı bu olacak. Belki 
amcam da öyle düşünUyordu. Olabi
lir ama nedense Meral ile yıldızımız 
barışmadı. Ben akraba kızıdır diye 
ona ağır davrandım. Bana öyle geli
yordu ki fazla sokulsam saygısızlık 
edeceğim. 

Onun belki de benim bu çekinişim
den neş'esi kaçtı.Mağrur bir kızdı.Ve 
şüphe yok güzeldi de ... Benim gibi 
onun da musikiye hevesi vardı. Be
raber birçok parçalar çalardık. Fa
kat dediğim gibi bir türlü açılama
dık. anlaşamadık. Aile çocuğu ol
maktan çıkamadık. Bir ay sonra da 
mektepler açıldı. Ben lstanbula dön
düm. 

Bundan sonra galiba benim !s
tanbuldaki kepazeliklerim l:ı;mire ka· 
dar gitmiş olacak, amcamın benden 
limitli kestiğini. Merali lzmirin çok 
lyi gençlerinden birine nişanladığını 
ltaber aldık. !çim biraz sızladı ama 

Buğday, arpa, mısır 

Piyasaya buğday gel~yor v~ 
fiatler CJİttikçe düşüyor 

Istanbul buğday piyasasının genel J luk devı.m etmektedir. Fiatlar son 
gidişi geçen hafta olduğu gibi gev- hafta 3,75 3,875 kuruştur. 
şektir. Fiatlarda yeniden düşüklük • Ege mıntakasında arpa piyasası; 

ler kaydedilmiştir. Yeni rekoltenin arzedilen malların miktarına tabi o -
çok iyi olacağı anlaşılmaktadır. 1935 larak kararsızdır. Son hafta. fiatları, 
rekoltesinin tahminlerden yüksek ol- 4,25 kuruştur. 
masmın ve en dar zaman sayılan son Mersin ınmtakasındB.: ~n hafta i 
günlerde her taraftan mal gelmesi - çinde Adana borsasına ilk arpa malı 
nin piyasanın son vaziyetine tesir 'ilUlü getirilmiş ve törenle kilosu 31,21 
yaptığı bildirilmektedir. Son fiatla.r Jmruştan satılmıştır. Yeni mahsulün 
şöyledir: çok bereketli olacağı ve bilhassa Kon 

Beyazlar 6,875-7,25 kuruş ya havalisinde bereketli yağmurlar 
Kızılcalar 6,25 -6,50 ,, yaği:hğı haber verilmektedir. 
Sertler 6,12 -6,25 ,, Dış piyasalarda: Londra borsasın-
Ege mmtakasında da buğday piya- da arpa fiatları şöyledir: 

sası son hafta içinde dahi gevşek geç Kaliforniya arpaları 2416 şilin, Lap 
miş ve fiatlarda yeniden düşüklük - lata arpaları 16/ 6 şilindir. 
ter kaydedilmiştir. Elde mevcut stok
ların ve piyasaya fazla mal arzedil -
mekte olmasının bu durumu meyda
na getirildiği söylenmektedir. Son fi. 
atlar: 
Uşak yumuak 7-7,3125 kuruş 

Yerli 7-7 ,, 
Mersin mıntakası buğday piyasa -

sında son hafta içinde önemli bir de
ğişiklik kaydedilmemiştir. Fiatlar 
5,25 - 5 ,65 kuruş arasındadır. 

Dış piyasalarda: Liverpol borsa.sın 
da buğday fiatlan: resimleri satıcı
ya ait olmak ve depo dışında teslim 
edilmek üzere lngiliz libre.si olarak 
şöyledir: 

Mayıs teslimi 
Temmuz teslimi 
tık Teş. 
dir. 

Arpa piyasası 

6.21/4 Şilin 
6.31/2 " 

6.3 5/ 8 şilin-

Istanbul arpa piyasasında durgun-
-- -

Fenlandiya 13,9 
Filistin 53,3 
Fransa 877,8 
Hicaz 0,6 
Hindistan 57,l 
Hollanda 7.679,7 
{ngi.ltere 12.934,6 
Italya. 1.914,8 
Isveç 97,7 
Isviçre 288,8 
ispanya 0,7 
Kap 1,0 
Kanada. 21,6 
Kolombo 3,8 
Lehistan 388,2 
Mısır 335,9 
Macaristan 394,4 
Mançuri 
Norveç 754,1 
Romanya 
Suriye 2,5 
Uruguay 
Yugoslavya 28,1 

Yekftn 68.904,5 

Dış piyasalarda: Almanya kuru ü
züm piyasalarında son hafta içinde 
kayda değer yenilikler görülmemiş
tir. Fiatlar da gec:;en haftaki seviye
lerini muhafaza etmişlerdir. Son fi. 
atlar 100 kilo başına cif Ham.burg ol
mak üzere türk lirası hesabiyle şöy
ledir: 
No. 7 Ekstrissima Karaburun 15,00 
,, 8 Kiup ,, 15,25 
,, 9 Auslese ,, 15,50 
,, 10 Nec Plus Ultra 18,00 
,, 11 Ekselsior 19,50 

çok sürmedi. O sırada Kadıköyünde 
bir kızla yeni tanışmıştım. Cıva gibi 
bir kızdı. Beni avuttu. Unutuver -
dim. 

Meralin niş~nlanması beni neden 
sızlattığını sonra anladım. Nekadar 
olsa amca kızı. Sonra gururunu ye
nemediğim bir kız. Bu kadar yakm 
bir mahlukun bir başkasına bağlan
ması erkekliğime dokunmuş olacak. 
Her ne hal ise sonradan bir tatsızlık 
olmaktansa bu şekilde onun da mes
ut olması işime geldi. 

Nişanlandığı genci, lzmire ikinci 
gidişimde tanıdım. Çok terbiyeli, 
nazik ve yakışıklı bir sporcu. lyi bir 
ailenin çocuğu. Doğrusu Merale la
yık. Onlarla arkadaşlığım çok iyi 
geçti. 

Yalnız babamın beni lzmire sür
gün etmesindeki sebebi amcam bil
diği için önceleri beni pek boş bırak
mak istemediler. Hergün bir toplan
tı, bir eğlence, bir çiftlik gezintisi 
haz1rlıyorlardı. 

Benim gibi bir gecede iki Uç k~,
kün bahçe duvarını aşan bir genç 
için bu aile gezintileri pek karın do
yurur şeyler değildi. 

Bir hafta böyle geçti. Bir gün da.
yanamadım. Sabah erken fırladım. 

Bornovada ecnebi aileler pek çok 

Mısır piyasası 
İstanbul mısır piyasası: Roman -

yada.n getirtilip Karadeniz havalisine 
gönderilen mısırların satılması hak
kında ilgililerce mahalline henüz e -
mir verilmemiş olduğu için son hafta 
içinde 15 arpa kadar yükselmiştir. 

Son fiatlar 5,25 kuruştur. 

Piyasanın gid~i, memlekete ithal 
olunan Romanya mısırlarının satışı
na bağlı bir durum arzetmektedir. 

Mersin mıntakasında mısrı piya • 
sasında yeniden bir değişiklik görül
memiştir. Mıntakanın muhtelif yerle
rindeki fiatlar 3,5 - 5 kuruştur. 

Dış piyasalarda: Liverpol borsa • 
smda mısir fiatlan, cif Laplata re -
simleri s~trciya ait olmak üzere be -
her İngiliz libresi başına şöyledir: 
Mayıs teslimi 17,41/ 2 şilindir. 

Pamuk yetiştiren bir 
nahiye merkezi 

Balıkesir, (Tan) - Pamukçu kö
yü, eskiden kamun iken 935 yılı ic:;in 
de ilimize yakınlığı itibariyle lağ -
vedilerek köy haline çevrilmiştir. 
Köyün halkı çalışkandır. Arazisi 
mahsuldar olan bu bölgede çok gü
zel pamuk istihsal edilmektedir. Kö
yün yolları muntazam ve tertemiz -
dir. Halkı munis ve herkes üzerinde 
sempatilerini uyandırmaktadırlar. 

Köy kanunu köylerimizde harfiy
yen tatbik edilmekte ve daimi teftiş
lerle kontrol edilmektedir. 

Köyün bUtçesi 2000 liradan fazla
dır. Köy 300 evli olup güzel ve ma
arif vekaletince kabul edilmiş plana 
uygun olarak da ilkmektebi vardır. 
Üç öğretmeni ve 130 öğrenicisi var
dır. Köy muhtarının ve köylünün yar 
dımiyle mektebe su da getirtilmiş -
tir. 
Pamukçıı köyü kooperatifi ile bu

gün bütün üyelerinin iştirakiyle bir 
toplantı yapmış ve bu toplantıda ko
operatif işleri görüşülmüştür. Yeni 
idare heyeti seçilmiş ve başkanlığa 
Abdi Delibaş getirilmiştir. 

1470 sayılı ziraat kredi kooperatif
leri hakkındaki kanun statü hüktim 
lerine uyulması toplulukla· karar al
tına alınmış ve 2 nci bir toplantıda 
bir yıl içinde yapılacak işler berkiti
lerek pllnço kir ve zarar hesapları 
onaylanmıştır. 

Bunlar arasında tenis, av, spor me
raklıları da var. 
Amcamın köşkünden biraz ilerde, 

İngiliz ailelerin bir tenis kortları 
var. Geçerken baktım. !çerisi kuş 
kafesi gibi. Cıvıl cIVIl genç kızlar. 

Bizimkiler pek vahşi insanlar. Bu
runlarının dibinde böyle bir alem 
var da haberleri yok. Meralin nişan
Iıtu da ne biçim sporcu ... Sporun fa
zileti asıl böyle yerlerde kendini gös
terir. Bizim Fenerbahçe stadı ökse 
gibidir: Etrafta nekadar dem çeken, 
kanat çırpan cicili bicili kuş varsa 
tenis kortuna düşerler. 
Akşam sofrada bu tenis kortun

dan bahsettim. Bizim genç enişte: 
- Orada oynamak için kllibe gir

mek lazım.dır. htersen seni yazdı
rayım. 

- Derhal! 
Sözünde durdu. O çtlncll gün ben 

de onlara karı3m13tnn. Ecnebi ka -
dmlan, içlerinde yerli levantenler de 
var. Benim !stanbulun meşhur bir 
klübUnden olduğumu anlayınca ara
ya adeta bir rekabet girdi. Hepsi 
benimle maç yapmak istiyorlardı. 

Böyle fırsatlar kaçırılır mı? Bu
rada yerli olsam neler yapacağım. 
Miufirlik.pllnlarımı bozuyor. Amca 
ma. karşı saygısızlık etmekten çeki-
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Para Borsası 

Satı t Al ıt 

Sterlin 622.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız frangı 164.-
20 Belçika frangı 80.-

622.-
126.-
167.-
83.-

Çocuğundan ve kocasından kOfdl 
en bf 

şününüz. Zaten nişanlanır~rıııii 20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 192.-
Florin 82.50 

Avusturya tilin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.SO 
Penco 21.-
Leva 23.-
Yen 32.-
tııveı: kuronu 31.-
Altm 965.-
Banknot 240.-

Çekler 
Paris üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 

Mark 
İsvec kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

23.-
820.-

92.-
15.-
52.-

198.-
84.-
2'4-
32.-
24.-
23-
23.-
34-
33.-

967.-
241.-

1206.-
622.-

0,79,37,50 
10.08.70 

4.69.90 
2,43,92 

64.37 18 
1,17 .10 

19 .:3.1 0 
4.23.40 
1,97,62 
3 ,~ •? 

5.81 92 

lş Bankası Mü Kupon kesik 82 -
,1 N 9 90 
l. ı. H, ,., !·ne r. 
Anadolu % 60 24,SO 

., %LOO J-
Şırketıha vrıv~ 'ı -
Tramvay ı -
Bomonti Nektar 8,75 
Terkos Kupon kesik · 1.25 
Reii ' 
Aslan Çimento · O 65 
Merkez Bankası 5,25 
Osmanlı Bankası ~6.-
Sark Merkez Eczane~ 4.45 

Türk Borcu İ 
,. " II 
.. .. III 

İstikrazı dahili 

24. 17.!ıO 
23 05 
23,15 
99.-

Erganı A B C K kesik 
Sıva. Erzurum ı ı<upoo •~sılı 

n 

M•srr Tahvilleri 
1886 1 

95.
J\ -

Q!ı .-

ı903 n 90 50 91 ~o 
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İngiltereden gelen 

şekerler piyasaya ç:ktı 
Hükumetin kararile tngiltereden 

getirilen şekerler piyasaya çıkarıl -
mıştır. Bu malların fiyatları yerli 
şekerlerden biraz pahalıdır. Bundan 
başka Bulgaristandan gelen göçmen 
lerin getirdikleri şekcı ler de bugün
lerde piyasaya çıkarılmıştır. Fakat 
Bulgar şekeıleri biraz esmer ve ru
tubetli olduğu için, piyasada yerli 
şekerlere rekabet edememektedir. 

Limon ucuzladı 
Son günlerde limon fiyatları ucuz

lamıştır. Bunun sebebi hükumetin 
limona fa:>:la miktarda kontenjan 
ayırmasından ileri gelmektedir. 

lrlanda ve elm~lar 
Türkofis tarafından verilen malfı -

mata göre, 15 temmuza kadar lrlan
daya gönderilecek el'llalardan güm -
rük resmi alınmıyacaktır. 

Tekirdağından Ferdi imzasiyle: 
"Üç yıl evvel dostlarımdan birisi· 

nin tavsiyesiyle dul bir kadınla ev
lenmiştim. Hayat bana zehir olmak
la beraber belki benim acılarımı a
zaltır, ve kadmın hırçınltğını giderir 
ümidiyle bir evl<it sahibi oldıım. Şim 
di ik' yaşma gelen bu çocuk da ~ıe o
nu uslandırdı, ne bana teselli verebil
di. Aksine, evfo içindeki ahenksizlik 
çocuğun sinirlerini de bozdu. Karım, 
lstanbul<la doğmuş, büyümüş, orada 
danslara alı§mış, ilk kocasının serve
ti ve lcikaydisi yüzünden birtakım eğ 
lence yerlerine dadanmış olduğu için 
benimle burada rahat edemedi. Vç 
sene bu hayatı ba.şıma kaktı. En so~ 
mmda çocuğunu da. beni de bırakıp 
kaçtı. Vç aydır ona her türlü müra
caatta bulımdum. Fayda vermedi. 
Çocuk anasını arıyor. Beni şaşırtan 
da bı(dur. Bu kadından ayrılıp baş -
ka birisiyle evlensem çocuğumun 
üvey ana elinde hırpalanacağından 
korlcuyomm. Anasını gene çocıığıı -
ııım yanına getirmek için ne yapa -
ynnr,, 

Her vasıtaya . başvurduğunuzu ya
zıyorsunuz. O halde yapılacak ne 
kalmıştır? Hem iki yaşındaki çocu-
7-unu - söyledi~iniz sebepler yüzün
den - bırakıp kaçan kadından hayır 
mı gelir sanıyorsunuz? .. Sizinle ara
sında bahsetti/tiniz kadar manasız 
bir ayrılık değil de çok daha kuvvet 
li, esaslı bir anlaşamamazlık olsa bi
le çocuğunun hatırı için katlanacak, 
~abredecekti. Üç ay, küçücük çocu
-'"'ıınu görmemeye aramamaya katla
mı n ana .. Bu acıklı maceraya adalet 
kapısında bir nihayet veriniz. Üvey 
ana e 1 i n d e ~ o c u ğ u n u -
z un h ı r p a l a n m a s ı n a ge
lince, bundan sonra kenrlisiyle hayat 
0rtaklığı edece~iniz kadını seçerken 
çok uyanık olursanız, ne siz, ne ço -
ru~ınuz hırpalantr. Kadın esasında 
mfü•fil~tir. Bu şefkatten mahrum o
larak doğmuş, yahut bir takım fena 
te~::ıdüflerle cil0sinc.Jcn cıkarılmış ol
r1adıkça her çocuğa şefkat gösterir. 

* l:<isinin arasında •• 
Haydarpaşadan Ne. Ha. imzasiy

le: 
"Geçen sene bir mecliste genç bir 

J;ı zfo. tanıştık; sevişir gibi olduk. A
ilcnıin ve onım anasmın anlaşrrıasile 
ni~aıılandık. Halbı~ki ben ondan ev -
vel ve scnelerdeııberi bana birçok 
hıtSuslarda iyilik eden, beni hakika
ten seven bir kadınla manen bağlı 
idim. Bıı kadınla evlenmem mümkün 
olmamakla beraber, ontı bırakmak 
da benim için son derece elim bir şey 
olacağını biliyorum. Ni.şanl1m olan 
kız ise .son derece has.~as ve hasta -
lıklıdır. Onun da iizülmesini istenıi
yorıwı. ikisinin arasında ne yapaca
?ını şa.1ınm~ bir vaziyetteyim, ne 
temsi ye edersiuiz 1,, 

Kendisine birtakım manevi borç
larla ve hatıralarla bağlı olduğunuz 
kadının bir gün sizin zevceniz olma
sı imkanı yoksa ona bağlı olmak· 
ta ka !arak kendinizi de, onu da meç
hul bir akibete sürüklemiş olmuyor 
musunuz? Belki bu kadın baska bi
risine de aittir.O halde bu akıbetin 
ne kadar tehlikeli olabileceğini de dil 

niyorum. maçları sıklaştırmakta gecikmediler. 
Hemen bir hafta içinde Bornova- Kimse benim daha lisenin son sı-

nın bütün sporcu ailelerile tanıştım . .,.f ı~ı,..~P"'i olduğuma ihtimal ver
Bu bir haftalık egzersiz mahsulünü miyordu. Boyumun uzunluğu, spor 
verdi. tlk olarak bir Yahudi kızı yapmanın vücuduma verdiği sert • 
ile dostluğu tenis kortu dışarısına l lik ve çeviklik, terliyen bıyıklarım 
çıkardım. Onunla bir akşam Karşı- beni daha ziyade olgun bir delikanlı 
yakaya kadar bir gezinti yaptık . gösteriyor. Bunun için çok zaman 
Böyle dostluklarda pratik olmağa liseli olduğumu söylemiyorum. 
alıştığım için derhal cephe planlan- Zaten bir yılım kaldı. 
nı yerine getirıneğe başladım. Kızın lzmirde Fulya ile başlıyan mace-
ismi galiba Fulya idi.. Çiçeğini de rannı hududu genişledi ve pek tabii 
pek severim zaten. Baharın ilk çi- olarak ta hemen etrafa dal, budak 
çeğidir. Hoş Bornova baştanbaşa bir saldı. 
fulya tarlası ya.. Benim gibi artık Bir akşam yemekte amcam lafı 
sıkılma, utanma çağını vakitsiz ge- döntip dolaştırıp lzmirin eğlence yer 
çiren genç için fulya değil, yonca lerine getirdi. Sonra birdenbire: 
tarlası olsa yine keyiflidir. Fakat _ Bizim Bornovalılar çok ağır
fulya fzmirdeki avcılığımın ilk başlı insanlardır, dedi. Balo ,oyun. 
mahsulil oldu. Kadınların bir huyu eğlence ne olursa olsun aralarında 
var. Biribirinin elinden erkek kap- yaparlar. Yabancılarla temas etmez
ına.yı keyifli buluyorlar. Erkekler ler. Şayet aralarına bir münasebetsiz 
i~in de böyledi:__Ya ... İtiraf e~e.~iv~i karışırsa hemen derlenir, toparlanır
bır başka erkegın yanında gordugu- tar. Bu sayedP Bornova kibarlığını 
müz kadın bize, olduğundan daha muhafaza· etmiştir. 
güzel görünür. Hele o kadın Uınit Amcam ne demek istiyordu. 
verici bir vaziyette ise onu başkası- Meralin vlizüne baktım. Gülme-
nm elinden kapmakta vahşi bir zevk nıek için dudaklarını ısırıyordu. Yen
duyanz. · gem zaten böyle şeylerin farkında 

Fulya ile dostluğumuzun bir te- değildir. Enişte bey balıkçıl gibi ka
nis partisi arkadaşlığından ileri git- fasını göğsüne sokmuş önüne bakı
tiğini görenler benimle yaptıkları yor. 

bu endişeleri gözönüne getı r{~ 
ğunuza da şüphe yoktur.~ 
sonra gene onunla konuşı;?tlet 
vam etmeniz sizde tereddU ~ 
dırıyor. Yapacağın~ ~ey, b~ 
imkansızlıkları, ve onu.nde 'lll-'°1 
ğunuz çaresizliği yazara~ ~1' 
duğunuzu anlatmak ve bır ~· 
görmemektir. O zama~ 11 ~ sevmeğe, belki de teselhY~ 
ye ihtiyacı yüzünden b bir~ 
görünen bu genç kıza taıe 
vermeye başla~ınız. 

• 
Çocuğun rııkı . 

!zmitten H. Özer UnzaSi~ 
"Ciiz'i bir aylık sahibi, 6" ~ 

memurum. Bu maaşla he~ I 
veriyorum, hem genç zeıı bi' 
mı geçindiriyorum. AradlJ ·1:1' 
etmeye mecbur olurken, re/1 e~ 
zat muhabbetinden bahsede~~ 
kide bir gözleri ya§atarak ··~· 
hibi olmak istediğini söylll ~ 
kaç kere onu yalnız başttıtl ı 
hüngilr ağlarken göriiy0f1l1;~~ 
si>ıe vaziyeti anlattım: "J ~l.J 
da rızkını verir.',, diyerek r ~ 
lemek bile istemiyor. Bil M 

1 ~ 
me de gitmektedir. Accıb~ ~~-" 
ten sonunu dü.şünmeden 1J1r '36 pr 
hibi olsam rızkını nas'll oı _, 
edebilir miyim1,, ~!j 
Zamanımızda çocuk ba ~~ 

kolay bir şey değildir. 00 ~ 
maz bitip tükenmiyen eıı ~~ 
masraflan olduğu gibi, bu. il"'". 
de artar. Hastalığım, sağlı~~ 
ba katmak lazımdır. Ma.ddl ıı~ 
sızlıklar yüzünden bir h~st&bit tıf ıJ 
cuğu kaybetmek bir ana ile . t'. 
yı ölünceye kadar muztar1Jıııı 
Allah çocuğun rızkını havıı.1ş ~ mez, gene sizin elinizle fftı ID 
şıp fazla kazanmanızla te~ 
cektir. Eğer buna multt t}'P' 
şimdiden teşebbüs ediniz ..,edtf!. 
bunları karınıza anlataral< ~~t ~ıır 
geni<Jletmek, ondan sonra e. 1'· ,.. 
hibi olmak kararınızı bildir1.~. 
teselli olacak ve bekliyecclttı 

* Bir din ayrılığı .1ıe Beyazıttan H. O. M. imzııı~ 
"Hayata yeni atıldım. -ye 0~ 

ewel bir ermeni kızı ile t ~ 
Günler geçtikçe alcikamıZ "tJİ'..) 
şimdi biribfrimizin sarsılma" ~ 
ile sevdiğimize eminiz. Evleııt r':ıı· 
liğimiz hakkında. kime tıe ~o 1 
menfi cevaplar alıyoruz. ll~e~ 
ğinı l}ey, ancak ve ancak btf 1"1"'. 
miz hakkrnda en makııl tıe efl 
lık gösteren fikirleriııi::d~r.,, ·ıti! 

Kendi dininde ve kendı nı1.~ 
de olmıyanlarla evlenip babtıiııd' 
lanlar, hatta çocuk meselel_e~,r 
tam bir ahenk içinde yaşıya. b~ 
sik değildir. Biribirini her ştf 
anlamış, evlenmekten başkll ç ne 
lamamış olanlar için kanun· ~11ıı .. ~ 
miyet ses çıkarmaz. Size J:cS. fi>".. 
türlü kolaylığı gösteriyor· lel;ıı-. 
din bahislerinde, çocuk mese ~, 
de, aile münasebetlerinde de ~ r 
den anlaşmış olmanızı, her ~fi 
ceden inceye görüşmenizi ts. 
deriz. 

~ır1" 
Amcam her halde bir şeY d % 

tu. Bu taş değil koca ka)1l ~ıf 
her halde benim için yu'l8;~,ı ~ 

Acaba şikayet mi oldu .. tııtİ 
nuştuğum kadınlardan ~ıÇ ~.~· 
dargın değilim ki! HepSl ~ıı• 11"' • 
Zaten kavga etmek, kıslt1111 6JU~. 
ranlan göstermek adeti!Jl ııoŞI;. 
Böyle yapan kadmlarda.ll ?s.odıl 
marn. Her halde bir dedi" ıl' 
cak! d~e 

En sinirime dokunan d• ~- ;,. 
dur. Ben eğlenınişim, b~f (:;sl 11'' 
başkası eğlenmiş bana ıı~ ·~~ 
lelim lstanbulda da birk•ç~.,t&l' 
şıma geldi. Tanımadığl[l'l ~,. 
benim için lakırdı ettikle~ _:~ 
feşmekan hanımla göril!JJl ~1' 
rine dolayıp aklımdan bUe ;.J• 
fikirleri benim hesabon• e ~~· 
dıklarmı işittim. de · ~· 

Bereket kızmak tabiıı.ti~ıd 
tur. Fakat aıncamm o al< . f.. 
nalı sözleri iştahımı kaçırd1ııdt• 1çtı 

Böyle çapkınlıklar ıı t dJ • 
nill rahatı ile olur. tşint aıP,~ 
madem. ver elini tst~nbıl ~1ıcılv--:ıw 

Uç gün sonra tzmırd~ in iStBl 
söyliyerek amcamdan ~ . .._ıaı "rfl r 1.rr---
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Fransada • Taymisin bir makalesi 
Kral taraftarları hapse Boğazların tahkiminde Türkiyeİlin 

mahkum oldu yerden göğe kadar hakkı var 
Paris, 25 (A.A.) - Onuncu ceza 

mahkemesi, kral taraftarlarından 
Courtois'i üç ay ve Andurand'ı on beş 
gün hapse mahkum etmiş ve bu ce • 
zaları tecil etmemiştir. 

Mahkılmiyetlerinin sebebi, Akade • 
mi azasından Jak Benvil'in cenaze 
merasiminde Leon Blum'a taarruzda 
bulunmuş olmalarıdır. 

Hatırlarda olduğu veçhile o gün 
Leon Blum'un binmiş olduğu otomo
bil mumaileyhi evine götürmekte iken 
Saint Jermen bulvarında inzibatı te
min ile meşgul olan Action Française 
Azalarına tesadüf etmiştir. 

Kral taraftarları. Leon Blum'u ta
nımışlar, otomobilinin camlarmr ktr
mışlar, içinde bulunan mebuslardan 
Monnet ile karısmr ve bilhassa Leon 
Blum'u dövnıfü;lerdir. Leon Blum, 
başmnıın oldukça ağır surette yara -
lanmıştır. 

~anakkal~de Saat kulesi meydanı karlı bir günde 

Fransada seçim 
bugün başhyor 
Paris, 25 (Tan) - Fransada bu -

gün seçim başlıyacak ve 3 mayısa ka
dar devam edecektir. 618 mebusluk 

'fimes gazetesi bo~azlara dair yaz
dığı bi.r mal<alede diyor ki: 

Türkiyenin Boğazların tahkimi i
çin yaptığı talebe verilen cevaplar 
şüphesiz Türkiye için şayanı mem
nuniyettir, ve Ankaranın bu hususta 
'likayet etmesi ic;in hiçbir sebep yok 
tur. Her tarafta teslim ediliyor ki 

için şimdiye kadar 4815 namzet gös- Türkiyenin müteaddit def'alar izhar 
terilmiştir. Intihabatm çok heyecan - etmiş olduğu ''ecihle ilk fırsatta Bo
lı safhalar arzedeceği şimdiden parti 
ler tarafından yapılan propagandalar 1azlar meselesini ileri sürmeye hak-
dan anlaşılmaktadır. kı vardır. Ayni zamanda bu mesele-

Dün akşam Başvekil Alber Saro nin halli ü;in kullanmış olduğu u
radyoda bir seçim nutku vermiş, ve sul taleplerinin her tarafta bilsnli· 
bütün Fransızları sükunet ve soğuk ·niyetle telakki edilmesini temin et· 
~.anWıkla rey vermeğe davet etmiş · mektedir. Eden Avam Kamarasında 
ır · !ngilterenin Türk notasına cevabım 

verdiği zaman bütün saylavlarm o
Avusturya Hc::ıymver· nu tastik etmiş oldukları aşikardır. 
leri gizli bi~ r~~,ıantı 

yapt•lar 

Avam Kamarası İngiliz kabinesi gi
bi Türkiyenin müzakere teklifini ka
bul etti ve gösterdi ki Türkiyenin 
iddia etmiş olduğu veçihle "beynel

Londra, 25 (Tanı - Viyanadan milel muahedelere sadakatı ve bu 
muahedelerin bir tarflı ihlal edile
miyeceğine kıymetli bir delil olan 
müzakere teklifi " İngiltere tara
fından memnuniyetle karşılanmıştır. 
Bazı diktatörlilklerin son günlerde 

bildirildiğine göre, "Haymver,, ismile 
tavsif edilen Avusturyalı faşistler bu
gün, Başvekil muavini prens Ştarem
bergin riyaseti altında gizli bir kon -
r ·e aktetmişlerdir. Kongrenin müza- pervasızca faaliyeti karşısında Tür
keratı hakkrnda hiçbir haber sızma -
ması için sıkı tedbirler alınmıştır. Fa
kat toplantıda A vusturyadaki asker· 
Lk ve Habsburg meselesinin konuşul 
duğu söylenmektedir. 

kiyenin her cihct~e doğru olan b u 
hareketi ınuahedelerin bir taraflı ih
lal hastalığının yayılmasmm önüne 
geçmeye yardım edecektir. 

Mamafih bütün bunlar müzakere-

!erden evvel netice üzerinde miiessir 
olmak i~in söyleniyor zanedilmesin 
Boğazlardan istifade eden bütün dev 
letlerin nazarı dikkate almaları icap 
eden sade kendi şahsi menfaatleri 
değildir. ayni zamanda umumun men 
faatı vardır. Onun ic;in 1923 Boğaz
lar anla!'-1m::ı~mm de.ği~mesi zamana 
miltevakkıftır, ve sabırlı olmak ge
rektir. 

Alakadar bazı devletler Türk nok 
tai nazarını şimdiden tasvip etmiş 
'))duklarını göstermişlerdir. Esasen 
Türklerin 1923 durumunun değişmiş 
1lduğuna ve bu değişikliğin Türki
venin Boğazlar hakkında giriştiği 

taahhütleri gtiç ve tehlikeli kıldığı
na dair iddiasına karşı sert edile
bilecek sebep bulmak güçtür. Boğaz
lar anlaşması imzalandığı zaman 
A vrupadaki siyasal eereyan silah· 
sızlanmağa ve A vrupa.yı muahe· 
deler ve kanun esası üzerinde teşki
latlandırmağa doğru akıyordu. Hü
cum karşısında Boğazların müdafaa 
sı Büyük Britanya, Fransa, İtalya 
ve Japonya tarafından garanti edil
mişti. 

Havada, karada ve denizde silah • 
lanmaya ve taarruza. mani olmak için 
a.ktedilmiş arsıulusal taahhütlere iti
madı olmıyan bir dünya kafŞısmda 
Türkiye 1923 te verilen teminattan 
şüpheleniyorsa bu şüphesi için onu 
kimse suçlu tutamaz. 

tAusro~;ni yeni bir 
nutuk söyledi 

Mısır Krah Fuat öldü 

Roma, 25 (Tan) - Mussolini bu -
gün yeni kurulacak olan ''Aprilia,, i
simli asri kasabanın temel atma mü
nasebetiyle yapılan merasimde ha • 
zır bulunarak, halkın coşkun teza • 
hüratı içinde bir nutuk söylemiş ve 
lta!yan .zaferlerini takdirle yadetmiş 
tir. 

Eafran:n ı:osta ve 
nakliyatı düzeldi 

Bafra, (Tan) - Bafra postası 

haftada ancak bir iki gün gidip gel
mekte ve bu şekil memleketin ticari 
va7.iyetine uygun gelmemekte idi. 

Bu husustaki neşriyatımız naza
rı dikkate alınarak posta umum mü
diirlüğü posta nakliyatını haftada 
beş güne çıkarmıştır. 

Ev sevgisi, 
Yurt sevgisi ! 

L Başı 1 incide] 
dan biri bu aile ve ev bağını dalına 
daha zi:rade perçinlemeğe çalışmak 
olmalıdır. Çünkü bizce, bu sahada en 
na.çiz bir teşebbüsün bile pek eok fay
dalı olabileceği son tecrübemizle de 
canlı tablolar halinde meyda.na çlk • 
nu~br. 

Demek istl~·oruz ki, yüzlerce ve 
yüzlerce Türk .kadmı, yarının ev ve 
aile kuracak temelkri, hu~i.in, mek -
te,ıerde, en ~iizide ellP-rde, yarınki 

daha bü~iik Türkiyeyi lmrmak için 
hümmalı bir faaliyetle ve geceli gün
düzlü çahşıyorlar. Yannki vatanın ne 
olacağım görmek için, hiç uzağa git
meğe hacet yok, bu mekteplerde bu • 
gün hazırlanan kuvvetli nüvelere 
bakmak kafi gelf"hllir. HUceyreler 
çok kuvvetlidir, viicut ta elbette ki, 
daha çok kuvvetli olacaktır. 

:\lekteplerin yenJ Türk nesillerine 
ö~retti'ti şaşmaz düstur, şimdi şu -
dur: Ev ,.e aile sev~isl, millet ve va
... sev~inln beşiğidir!. 

Ali Naci KARACAN 

ihtillt göstermiş ve hasta mühim 
mikdarda ka.n zayi etmiştir. 1922den 
beri Mısır kralı olan Kral Fuad 76 
yaşındadn. 

Kahire, 25 (A.A.) - Reuter Ajan
sının haber aldığına göre, elyevm tn
gilterede bulunan Veliahd Faruk, ba 

basının halindeki vahamet dola.yısi· 
le henüz Mısıra dönmeğe davet olun 
manuştır. Kral Hanedanı mensupla
rından biri bu sabah Veliahtla tele· 
fonla görüşerek babasının sıhhi vazi
yetinin ağırlaştığını bildirmiştir. 

Kan lcay&ediyor 
Kahire, 25 (A.A.) - Kralın ahva

li sıhhiyesine dair olarak, altı dokto
run imza.sile neşredilen son raporda, 
seyllnı dem'in uyuşturucu ilaçlarm 
tesirile gece yarısına doğru durduğu 
ve bir daha tekrar etmediği bildiril
mektedir. Kral Fuat geceyi nisbeten 
sükftn içinde geçirmiştir. Gerek ağ
zındaki nekrez ve gerek derecei ha· 

Başı 1 incide 

raret seyrını muhafaza etmektedir. 
Lakin kralda taabı umumi müşahe
de edilmekte ve kanın deveranındaki 
tezebzüp gitgide vahim bir şekil al
maktadır. 

Niyabet meclisi 
Kahire, 25 (A.A.) - Siyasi mah

feller, Kral Fuadin hastalığının veha 
met kesbetmesi dolayısile niyabet 
meclisinin kurulması llzım olduğu 
fikrindedirler. Meclisin, Prens Meh • 
met Ali, eski Başvekil Nesim Paşa, 
ve Mısırın Paris elçisi Fahri Paşadan 
mürekkep olacağı sanılıyor. 

Prens Faruk ~ağrıldı . 
Kahire, 25 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra Kral Fuade yapılan kan 
verme ameliyesi yapıldıktan sonra 
ahvali sıhhiyesi biraz iyileşmiş ise de 
vahim olmakta berdevamdır. Veli • 
aht Prens Faruk'un tayyare ile Ka
hireye gelmesinin isteneceği şayiala
rı dolaşmaktadır. 

Urfa, (Tan)' - Belediyece yaptınlan yeni sinemada tasarnıf ve yeril 
mallan ha.k.kwda uzun bil' konferans verilmiş ve toplantıya beş yüzden 
fazla vatandq iştirak etmiştir. 
~ukankl resim.de toplantıda bulunanlardan bir kısmı &:örülmektedir. 

Ankaradaki maç 

Anadolu Çankayayı 
2 · 1 mağlup etti 

Ankara, 25 (A.A.) - !ki maç yap 
mak üzere şehrimize gelmiş olan A
nadolu takımı bugün ikinci müsaba
smı Çankaya takımiyle yaptı, Çanka 
ya tstanbulda Fenerbahçeye karşı 
mağlfıp olmakla beraber güzel bir o
yun çıkarmış, bir takım olduğu için 
bugün Ancıdoluya karşı sahadan ga
lip ayrılacağı umumiyetle zannedil -
mekte idi. Hava güzel bir futbol ha· 
vası, kapalı fakat yağın ursuz. Buna 
rağmen tribünlerde maalesef ~ok az 
kalabalık var. Takımlar saat 16,30da 
sahaya q1kt1kları vakit Çankayanrn 
hasta bulunan beklerinden mahnım 
olduğu gôrüldii. Anadolu maıum· kad 
rosunu muhafaza ediyordu. Oyun 
Çankayalıların süratli bir akınlariy
le başladı. tık beş on dakika iki tara
fın süratli bir oyuna azmetmiş olduk 
larmı gösteriyordu. 

Çankaya daha ziyade sağdan ilerli
yor bilhassa forvet hattı güzel pasla
riyle nazarı dikkati celbediyordu. Bi
rinci devre baştan sona kadar iki ta • 
rafın mütekabil akınlariyle geçti. A
nadolu geçen günkü oyununa naza • 
ran daha sUratli bir oyun çıkarıyor
du. Çankaya da bu sırada parlak bir 
mevkide bulunan Ankara futbollinü 
hakkiyle müdafaa edebilmek için can 
la başla çalışıyordu. Ve paslarında 
kombinezonlarda muvaffak olmakla 
beraber gol çıkaramıyordu. Devre iki 
tarafın tatlı, zevkli bir didişmesi için 
de sayısız olarak nihayet buldu. 

!kinci devre iki tarafın daha sürat 
1i akmlariyle başladı. Burada. Ane.do-
1 u biraz daha hakim gibi görünüyor -
ve Ustüste yaptığı hücumlar esnasın 
da gol vaziyetleri çıkartıyordu. UçUn 
cü dakikada sağdan ani bir Anadolu 
hücumu ve 25 yardadan çekilen bir 
şilt ... Kaleci bunu karşılamak üzere i
lerlerken yere düştü top ta yanından 
yavaş yavaş geçerek kale ağlarına ta 
kıldı. 

Bu gol Anadolu takımına taze bir 
kuvvet vermiş gibi İstanbulluların 
tazyiklerini artırmış oldu. .Bir çey
rek saat kadar yeşil beyazlılar sağ
dan, soldan ve ortada n sıkı tehlikeli 
hücumlar yaptılar. Sol açıkları Zeki 
bu esnada bilhassa kendini gösteri
yordu. Çankaya bu tazyikten kendi
ni kurtardıkça mukabil sıkı hücum
larda bulunuyor, fakat bir semere 
elde edemiyordu. Nihayet 20 inci da 
kikada. Nevzatın sıkı bir şütU kale 
direğine çarparak geri geldi ve sol 
insayt ikinci bir şiltle bunu Anado
lu kalesine soktu. 

Bir bire olan vaziyet oyunda da 
bir tevazün husule getirmiş gibi idi. 

Fakat arası çok geçmeden Ana
dolulular bir ikinci sayı daha çı
kardılar bu andan itibaren oyun çok 
heyecanlı ve fakat biraz sert bir şe
kil aldı. Sonuna doğru hakem saha
dan Anadolunun sağ insaydı livayı 
çıkardığı için İstanbullular dört da
kika kadar on kişi oynadılar. Buna 
rağm.en yorulmuş bir halde bulunan 
Çankaya üzerinde nisbt bir hakimi
yet tesis ederek Ankara kalesini e
pi sıkıştırdılar. Fakat vaziyet de
~şmedi. Ve Anadolu 2 - 1 galip ola
rak sahadan ayrıldı. 

Yarın ayni sahada Beşiktaş takı
mı Ankara Gücü ile oynıyacaktır. 

Hafriyat sahası 
·genisletiliyor 

Süngü süngüye harp 

Ras Nasibu İtalyanla 

şiddetle karşı koyuy 

Ciondar civarında hendeğe dü~eh bir kamyon 

[Başı 1 incide] ihtimal takriben şehrin 
söyleniyor. Mavi Nil bu mevkide Tsa yuka.nsmdan gidiyordu· gıı 
na gölünden çıkarak akmaya başlar. nin bir takım fotoğrafla! 
Gojam mmtakasında Italyanlar he- ması çok muhtemeldir. 
men hemen hiç bir mukavemet gör· imparatoru arıyorlOf 
meksi.zin ilerlemektedirler. 

Londra, 25 (Tan) -
Süngü süngüye harp muhabirinin verdiği Jllal. d 

Londra, 25 (A.A.) - Somaliden Aşiangi gölü muharebeSı!!r 
gelen haberlere göre, Naaibunun as- Imparatordan hiç bir b& red' 
kerleri büyük bir kahramanlıkla. ha.r- m.ıştır. Şimdiki halde ne 
betmekte,L mevzilerine sikı sıkı tutu maltı.m değildir. 
narak her İtalyan taarruzuna bir mu Reuter'in verdiği hsbere 
kabil taarruzla. cevap vermektedir • İtalyan tayyaresi bugilıı sP 
ler. MUteaddit kanlı süngU hlicum.la- disababa üzerinde yarJJll s 
n ol~uş ve İtalyanlar silahça çok tur. 
faik bulunmalarına rağmen merkez- Tayyarelerden biri çok 
de alll)ak pek cüz'i ilerileyebilmişler- de kalmıu fakat diğeri fe" 

11 dir. &ına mukabil iki cenahlarda. şid çaktan uçmuştur, hele telS 
11 detli -ir tayyare bombardımanından nunun üzerinden geçerJteıı 

ve topçu ateşinden sonra İtalyanlar d 
tifa 30 metreden fazla mahsus bir terekki göstermişlerdir. b s 

t tayyareye bir kar el sil& . talyan kollarından biri Sassabanehi ~ 
muhasara ve hücum ederken motör- henüz teeyyUd etmiyen ~ 
lü diğer kol Fafan nehri üzerinde ve göre, tayyare de mitra~~ ii 'il 
Sassabanehin elli kilometre şimali bele etmiştir. Hiçbir ol rt 
garbitinde kain Daggahmedoya va • yoktur. Tayyareciler taY~ 
sıl ollp'orlardı. ,Qgaden cephesinde nmı ve İmparatorun sars~tel 
ttalyaıı hattı şimdi bir hilal şeklinde- ediyora benziyorlardı. 'fa~..ıı 
dir ve müstahkem Habeş mevzileri mal istikametinde uzakl t 
çevrilınek tehlikesine maruz bulun • Habeş mahafili bu uçuşla~ 
maktadır. Eğer bu hilalin iki uçlan larm Imparatonın Adisab~ 
kapanırsa Nasibu ordusu da ihata e- civarına dön döndüğünil 
dilmiş olacaktır. Binaenaleyh Nasi • lar manasını vermektedir· 
bunun böyle bir ihataya uğramamak I flf' 
için geri çekilmesi bekleniyor. Muha mparatorlçe Cibll 
rebenin başladığı 24 Nisan sabahın- gitti ? " 
danberi her iki taraf ta daha. şimdi- Londra, 25. (Tan)' -
den binlerce ölti ve yaralı vermiş bu- gelen bir telgrafa göre, J,ı .
lunmaktadır. Muharebeye kırk İtal - civarında bazı Habeş rUe~ .ıt 
yan bombardıman tayyaresi iştirak tutuşmuşlardır ve bir şayi'r 
etmekte ve Habeş kuvvetlerini bom- de lmparatoriçe CibutiYe df1• 
ba ve mitralyöz ateşine tutmaktadır. etmek üzere hazırlanmakta 
Bu tayyarelerden bir çoğuna isabet- Diğer taraftan gene dJf 
ter olmuş ve tayyarecilerden bir kıs- bildirildiğine göre Ha~ 
mı da yaralanmıştır. Fakat hiç bir bakanı ve ticaret bakaııl 
tayyare Habeş hatları gerisine düş - gelmişlerdir. •M 
memiştir. 1ır Tsana gölü mıntalio•···...ı 
Necaıi nerede ? "3rer.ı 

Roma, 25 (A.A.) - Dessie'den ge- Roma, 25. (A.A.) - sın! ti 
l h be 1 rd N . . a.kib tin doglio 195 numerolu re ~ol°' 
en a r e e ecaşının e e de diyor ki : " Bir ttaly~ 

dair bir gtiııa sarahat yoktur • Tsana gölü mmtakasmın JŞ~ 
Adisababada, hiçbir "ey deği~e • mal etmiştir. Gondardan bııfl ~ 

miştir. NaZirlar, imparator ııamma i l b 1 r· ce~r 
işleri idare etmeğe deva.m etmekte - m ş 0 an u ko ' gö un 

ha.smda kain bulunan :SS. 
dirler. gris'e vasil olmuştur. __ ,.,_ 

Haile Sellssie'nin oğlu Prens Asfa 5P" .• 
Aoussen lehine tahtından feragat et- Somali cephesinde . dl 

mmtaka.8Illda dtindenbet1 
miş olduğu haberi tekzip edilmekte • şiddetle devam etmektedit•" 
~ -~ 
Adlsa&a&a üzerinde Tanklar, aslcerler G t>blY 

Sultanahmette Arasta sokağında _ Roma, 25 (A.A.) - ıı ~ 
ki hafriyata dün de devam edilmiş- ltafyan tayyareleri puru içinde tank, kaınYo~e ~ 
tir. Hafriyatın planını çizmekte olan Adisababa, 25. (A.A.) - İki 1- olduğu halde Genovadall 'il 
müzeler idaresi, pllnm kat'i şeklini talyan bombardıman tayyare!li, bu hastahane gemisi de. t-~~O O' 
tesbit etmiştir. Profesör Bakster bu sabah. sa.at 8,30 ile 9,30 arasında A- kam müfrezeleriyle .ıcw-..11li~ 
seneki hafriyat hakkında dün bir mu disababa. üzerinden uçmuşlardır. tebatı olduğu halde ~ır 
harririmize şu izahatı vermiştir: Bunlardan birisi çok alçaktan ve giln hareket etm.i§tlr. 

"- HenUz hafriyatın başlangıcın- ıf11' 
dayız. Bu seneki hafriyat mmtakası, ~lll lllllJllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl,, 11 
geçen senekinden daha geniştir. Ve ==- ru·· rk Hava Kurumu eu··"iJr hafriyat mıntakası ikiye ayrılmıştır. 1 
Birisi Ayasofya camünin arkasına -

~~::nBi~~~~k:ı~~!!a~~ı:~~~ug:~:: § ~ Da w & ~ @ © ~ f1 n 
de çıkarmrştr1• Bu mozayiklerin de- e D li o l!P. tır 
vamnıı bekliyoruz. lki glindilr ayni = 
mmtakada çalışıyoruz. Toprak derin E (111Ş 
olduğu için tahminen sekiz metre ::; Şimdiye kadar binlerce kiş iyi zengin et 
ltazmak mecburiyetinde kalacağız ve. = Yeni tertip pllnını görünii~· 
kemerlerin tamamen altına inmek $ 
mecburiyetindeyiz. Bu yUzden bu § 1 el ketlde 11 • Mayı• • 988 dadır· 
mm taka hr "-iyatmm neticesini an • _ B . . . . k . k . e 
cak 15 Mayısa doğru alabileceğiz. He = U y U 1 r a m 1 y 
nllz kazma işiyle meşgulllz. Diğer !: 
hafriyat :·~ri ise a_ !Jr depolarma gi- §§=- 2 5 .OOO Lı· rad 1 r . 
den yolP' t yukarı kısmıdır. Buradaki p 

hafriyat p · yenidir. Ve bir tecrübe z:= . _...d 
mahiye'"indedir. Bur?daki araştırma- S Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık İ~ 
larımızdan ne netice alınacağı biline- =- yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır··· 
mez. Her: lde birşeyler bulacağımı-
zı umit ederim... fillllllJllJlllJUllJIJJlllllllllllllllUUlllllLllJllllfilllUJJUlll 



~6-4-936 
y ER DE G 1ŞT1 RM E ıııı•ıııı•ıııı~ 

f"ö~~-REşiT SAMi BERKER i 
:: idrar yolları haıtalıklan Müteha11ııı ~ 
~ Beyoğlu tstiklal caddesi Mis sokağı kö§Cbaşmda Vakıf apartunan : 

1- ikinci kat. daire 7 ye taşmnıı~tır. •ıııı•ıııı•ııııl 
ıııı•ıııı•ırıı• 3061 

Ankara VilGyetinden: 
• 

1 - Vilayet çiftcilerine dağıtılmak üzere satın ~lma
cak 32 dane iki demirli pulluk ve 35 dane üç demirlı san
dıklı ekici pulluğun 7-5-936 perşembe günü saat 15 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _Pullukların tutarı 3850 liradır. . . .. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Zıraat Dırektor-

lüğünde görülebilir. 
4 _ !stekli1erin pullukların yüzde .7.5 .~u~.3:~~ olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe dırekt?rlug;ı ~ez-
. tırılmış makbuz ve teklif mektublarıle bırlıkte 

nesıne ya . ,. · .. E ·· · 
eksiltme günü saat 14 de Vılayet Daımı ncum~~~e 
gelmeleri. (862) (2165) 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlü· 

ğünden: 

K.1 Yu"n Mensucat, 9014 K. Demir eşya, 2361 
238 ıo t ·· 1912K K Pamuk mensücat, 258 K. pek mensucat, . 

H~rdavat eşyası, 3015 K. pamuk, 15.94 K. Kına, 4128 K. 
K" w l827 K. Bir adet otomobıl, 1846 K. kurşun, 

5 
;:~tK. Çam tahtasından Gaz sandığı, 6 3 9 2 K. ~o: fıçı, 

7 5 7 
K. eğilmiş ve renkli Sandalyenm Satış .. ılanları 

s t gazetesinin 2050 S. ve 18-4-936 G. nushası_?
d~~~~~~ni günde başkaca küçük satışlarda bulundugu 

ilan olunur. (2222) 

1 JSTANBUL BELED1YES1 iLANLARI 

Be 
0 
~lunda Galatasaray lisesinin yanındaki Kartal sokağında Haftanı~ 

pe~m~, Cuma ve Cumartesi günleri Çiçek pa.zan kunılınasına Umumı 
meclisce karar verilmiştir. tıan olunur. (B.) (2268). 

Kocaeli Valiliğinden: 
İdarei Hususiye ve köyler birliği için alınacak bir a

det Ekskavatör makinesi kapalı: zarf usulile • eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi Mayısın 5 inci Salı günü saat 15 de 
Vilayet Makamında yapılacaktır. Muhammen bedeli 
( 1700 O) muvakkat teminatı ( 12 7 5) liradir. . . 

!steklilerin arttırma ve eksiltme kanunundakı tarıfat 
dairesinde teminat mektubta:ı. ile Ticaret o?ası kayı.t ~e
sikalarmı teklif mektubları ıçıne koyar~k. ıhal~. tarıhıne 
kadar Vilayet Makamına ve şart~~me~ıı;ı go?11:ek ve 

f ·ı ... t almak isteyenlerin de her gun Vılayet bırlık ka-
ta sı a ) 2919 
lemine müracaatları. (2042 

iım.;ta!Iil&ll-111 
Nafıa vekaleti Sular umum 
Müdürlüğünden: 

. . d cuma günü saat 15 de Ankarada 
~ l 5-5-936 tarıhın e 1 u M"d"' l" - ·· Odasında "' . b. asında Su ar . u ur ugu 
Nafıa Vekaletı 1!1 nda 549983 lira 63 kuruş keşif 

k 'itme Komısyonu . . . . k 1 su e sı . 1 .. hat ve inşaat ışlerının gen a an 
bedelli Bursa ovası ıs t le eksiltmeye konulmuştur. 
kısmı kapalı zarf. u~u ıyrtname ve inşaat projeleriyle bu-

Mukavele. P~~jesı, ş~k 27 lira 50 kuruş mukabilinde 
.. t fern dıger evra . k . 

na mu e Müdürlüğünden verılece tır. 
Sular Umum . 25749 lira 34 kuruştur. 
Muvakka~ temı~at kt lannı ve 2490 sayılı kanunda 
!steklilerın teklıf m~ u:u işin keşif bedeli miktarında 

yazılı vesikalarla befra _erlerini yalnız başına veya şeriki 
b akın Na ıa ış · 1 b' · d' ... · veya una Y .. d' de muvaffakıyet e ıtır ıgıne 

ile birlikte teah.hut e ıp ş olduğuna dair, eksiltme gü-
fe bu kabil işlerı . ba~.a~:Vel müracaat edilmek suretiyle 
nünden en az s~kız gun.. hasıran bu işe mahsus olmak 

V k "'l tınden mun .. .. 
Nafıa e a e . ikalarrm 15-5-936 cuma gunu 
. 1 k ehlıyet ves U M"d"' tizere a maca f Vekaleti Sular mum u ur-
saat 14 te kadar ~~ .. ıaırndır. (837) (2085) 
lüğüne vennelerı az 2966 

- . . tflls Memurluğun 
İstanbul tıuncı d Kadrinin tek· 

dan : MUflis Mehme mUzakere-
1. k rdatonun 
ıf ettiği kon u 1 1 alacaklı-
. b be 1 rden do ay .. 

111 azi se P. e. rcfkleri 'karar u· 
lar ekseriyetını ve 

1 
rtesi gu"nü 

936 paza . 
ıerine 25 Mayıs er·· bilitUJltK ,ı-
'9altt ona. t.Alik edıl 'fal 
te~ ilA.n olıınur· <224 

Adalar Sulh .Mahkemesinden : 

Burğaz adasında Demir sokağında 

12 No. ıu Evde 12·9-935 tarihinde 

ölen Nikolaki kızı ve Mihalaki kansı 
Yünan tabasından Diyamando'~ı~ 
menkul ve ğayrimenkul emvahm 
Manyo, Atina ve l{ornelyaya terk 
eylediğine dair Beyoğ!u 6 mcı ~oter
liğince tanzim ettirdıği 3~ Aguat~ 
935 tarihli vasiyetnamcnı~ ten!ızı 
istenilmi§tir. Mezkur ~asıyetnam~ 
27.4.935 tarihine mlisadıf paznrteflı 
saat 11 de açılacaktır. ttirazi olan
ların bir ay içinde §İfae~ ~eya ~h· 
riren bildirmeleri muktezıdır. Mud· 
deti mezkfırenin . mururundan so~ı:ı 

ku bulacak itiruların nazarı ıtı· :1rA altnmayaca~ı ilan olunur. 
C2246S) 

TAN il 

"T A N " ın büyük bir içtimai yardım teşebbüsü 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone'' kayde

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

sigorta ettiriyoruz 
TAN 
Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 

olan C ANADOLU J temin etmektedir 
(Tan) m bliJ1lk 1.-;timat yardım teşebhUsUnll teşkil eclen (OKUYUCU

l,ARINI JGORTA ETl'IRr.IEK) fikrimiz, teşebbüslın eiddl~et \'e elwm· 
mlyetlne uygun bir intizamla başanJabllmek için, ADDI ADIM l'ATHIK 
EDiLECEKTiR. 

ilk adrm, 1 l\layıs 936 Cuma giinlimlen ltlhart>n gazelrmize (SIGOR
TALI ARONE) yllZllncak olan okuyurularımızm sigorta edilme.si.} le atı
lacaktır. 

ikinci adını (Sigortah peruktnde satış) ohwııktır. Bıınun tatbiki için 
hazırlıklar içindeyiz. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şurlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığma göre senelik tutan 

5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı aboneler, 
yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira tediye ede
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayrı kayıt 
ve külfetle mukayyet tutuJmıyacaklardır. 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmüJ etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığrmız kazalara karşı ve abonenin 
devamı müddetince tarafımızdan SirkPrine Pn~tahane 
karşısında Kmacıyan Hanmda kain ANADOLU Sigorta 
Şirketine sigorta ettirilecektir. 

Bu sigorta ettirmek muamelesi gayet basit bir şekilde 
ve şu suretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortalı abone kuponum• 

doldurarak abone parasile b'"' ~ber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine kend=rinin Ana
dolu Sigorta Şir:ketine sirıQda etit; .. ;ı,.. nine dair 
olan vesikası idare tarafından adresine gön-

derilecektir. Bu sigorta vesikasının kariimizi ne 
şerait dahilinde ve hangi Ge it kazalara karşı 
sigorta ettiğini hulasaten aşağıya yazıyoruz: 

Kariimiz han9i k(tz lara ftcrşı 
sigortah olacaktır? 

Sigortalrnm Tiirkiye Ciimhuriycti hudutları içcrsinde kendi irndcsind~ 
olmıyarak maruz kalnbileceği: 

a - Vesaiti nakliye kaznlarından mütevellit bedeni arıza ve ö!iiin, 

b - Yıldırım isabeti ve hareketi arzdan mütcvellıt bcdenı arıza \'C 

ölUmj 
c - Havagazi tesiriyle boğulma, 

d - Hayvanat ısırmasından mütevellit kuduz neti cesi öIUm: hadisele· 
rine karşı sigorta edilecektir. 

Abonemizin gerek mesleki ,·e. gere~r.ıe hususi ha,l atında uğrı~·abıleeeği 
diğer kazalar bu igortaya dahıl değıldir. 

Sigortalı abonemiz yukarda yazdığımız kazalardan 

bir~ neticesinde hemen veyahut bu kazanın doğrudan 
d?gruya tesiri mutlakile bir sene zarfında öldüğü tak
dırde evrakı müapiteyi hamil kanuni varislerine mezkur 
e'!rak ve vesaikin Anadolu Sigorta Şirketine tevdiini ta
kıp eden 30 gün İçerisinde tazminat olarak 1.000 lira 
ödenir. 

Sigorta edeceğimiz okuyucularımızm 15 yaşından kü
çük ve 70 yaşmdan büyük olmamaları şarttır. Bundan 
başka sigortah kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul-

1eri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkını tama· 
men muhafaza edecektir. 

mize siaortab abone •ıa~'lt:~bilecekRerdir. 

Adı. baba adı 

~ny adı 

Doğdwhı yer \'e yı l 

·~ı ve glkü 

\dH'Sİ 

Bedeni bir tıaka t
i ığı vnr mıdır, \'Ot 

""' nrd i ı " 

Nı•kndar zaman 

için abone ulduğu 

"'azeteıinin 1000 liralık sigor 
1'bone kuponu 

Tarih. 26 14/ 193"' 

Bı kupona derccdılecck y zılaı gayet okunaklı yaıılmış olmalıdır 

t~tanhulda Tıın ~au•te~ı si~ort a "en bine. 
Gtt.ıi'trni:r.hı 2:{ ııisun W8G niiı.hıuıında Jıızılı ı;.aı11ıır dalrt>simlr lrnza\ a 

k:ır:;ıı 1000 liralık !oti~ortalı abanı• ) azılmnli IMti) orum. Al><ını•~ .. ; "J 
~onderilmi tir. Sigorta muanwlt·~inin ,\ nrlllmasını dilf'riın. 

imza: 

' , • • r ,.: :- ~ .. . ~ • .• • 



'2 TAN 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip· rtevralji • Baş ve Diş Ağrlları • Artritizm • Romatizma 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara alınız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

KUMBARA DESTEKTİR 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No. 

806 

1172 

1178 
1450 

1501 

2272 

2317 

3220 

3552 

3619 

5721 

6307 

8035 

8100 

Semti ve mahallesi 

Yeniköy 

Beyoğlu Hüse~inağa 

Kurtuluş 

Üsküdar Selami Ali 

BUyUkdere 

Bakırköy Zeytinlik 

Kuzguncuk 

Galatp.saray Hacı 
Mimi 
Eminönü Ahi Çelebi 

Bakırköy Cevizlik 

Eminönil Ahi Çelebi 

Kasım paşa 

Eyyühum Ahmed 
BüyUkdere 

Bakırköy Cevizlik 

Sokağı 

E. Köybaşı arkası 
Y. Hekim 
Yenişehir 

Tulumbacı 

Selamsız 

E. tskanavi 
Y. Haoet 

EmlAk No. 

E. 8 Mil. 
y 1 

E. 81 
Y. 73 

9 
E.199 
Y.201 
E. 1-27 

Y. 23 

Cinsi ve His. 

Arsa.nm 2/ 3 His. 

181 metre arsa 

Hisseya göre 
muhammen K. 

80 Açık 

arttırma 

362 " 

Hanenin 4/ U2 His. 46 
Kagir dükkan ve 280 
hanenin 2/ 4 His. 

" 

54 metre arsa 110 

E. Denize giden 49 279 metre arsa 570 .. 
yol mahallen 69-71 
Y. Odabaşı No. iki hane 

E. Arnavut 
Y. Bozacı 
Sultan odalan 
çık.mazı 

Limon iskelesi 
ve Tuczular 

arasında 

E. 1 

E. 22 
Y. 20 
E. 63 
Y. 63-26 

81 metre arsanın . - 90 
" 9/ 10 His. 

45 metre arsa 550 

Üstünde iki kat oda- 2120 Kapalı 
ları olan kigir mağzanın zarf 
84 77709 İ59719680 His. 

E. Yeniyol 
Y. Çekirge 

E. ve yeni 12 126 metre arsa 
mahallen 20 No. 

130 Açık 

arttırma 

lu hanenin yanında 
Limon iskelesi E. ve Y. 32 

Cami Şerif 

BüyUkdere Cad. 

E. Kiliseler 
Cad. Şekerci 
Y. Moda sokağı 

E. 44-44 Mtt. 
Y. 51-53 

E.322-324 
Y.312 

E. 24-26 
mahallen 10 

Üstünde odaları 800 ,, 
olan kagir mağazanın 
98/720 His. 
73 metre arsa 

Ahşap hane ve dük
kanın 3/ 4 His. 
110 metre arsa 

75 ,, 

3085 Kapalı 
zarf 

550 Açık 

arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa 'çıkarılmıştır. İhaleleri 13-5-936 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba güJIU saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 

ASIPI N KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur 

ismine Dikkat 

--· Dr. nısAN SAMl--• 
GONOKOK ASiSi 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar§ı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo. 

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

ADEMi 
iKTiDARA 

2629 

Tafsilat : Galata P.K. 1255 Horm.obin 

Buz Makinaları 
Saatte 5 kilodan 200 kiloya 

kadar buz yapan makinalara 
derhal lüzumu olanlar, Galata, 
Voyvoda caddesinde 7 4 numara
da "BUZlŞ" müessesesine mü
racaat etsinler. 

3066 

OSMANLI BANKASI 
ı lan 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu daireleri Bahar bay
ramı münasebetile 1 Mayıs 1936 ta
rihinde kapalı bulunacaktır. 

Doktor - Operatör • 

MUKADDER 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassıs 
Kadıköy, Rıhtım cad. Nemlizade 

sokak No. 52 Tel. 60788 
2824 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müessir ilac 

SVECIA 
markalı 

Süt Makinalarımız 
Hem ucuz, hem sağ
lam olmakla beraber 

bir de fazladan 
lkramiyelidir. 
İzahat isteyiniz. 

.... 
2777 

:TürK.:f/l!NJfJO LTD. $Ti. 
ISTANIUL, GALATA, PER$EMBI! PAZARI et 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayi satılına
sına karar verilen Pastahane eşyası 
ve muhtelif reçeller 29-4-936 çar~ 
şamba günü saat 10 dan 11 re ka
dar Harbiye Mektebi karşısında An

kara Pastahanesinde ve (Beyaz kar
yola, komodin, Gaz Sobası; Kıristal 
aynalı somaki mermerli Lavman, Ay 
na vesair ev eşyası ayni günde saat 
11,30 dan 13 çe kadar Kurtuluş da 
Sandalcı sokak 30 No. lu hane ön
lerinde hazır bulunacak memur ta
rafından açık arttırma suretiyle sa
tılacağı ilan olunur. (22423) 

ile 

Li 
Güzelliği 
yaratan, 
tama mi 
bir iksir 

Şu güzel çehreyi . 
tan güne§, şüph~ 
dişleridir.Lakin o 
can veren de, § ·• .ff.: 

" RADYOLIN '' ,,,. ,,,. 
Siz de ayni giize 
edebilirsiniz. F~ 

nun için ş.ıırt 
iki defa 

BADYOti 
Dişlerinizi fırçalamald 

Tabiatin bahşettiği 
kıymetlendirir. Esıner, ,jJJ 
sarışın her tene tevafulı 
gane kremdir. Latif kO 
vimli bir hava yaratır· 
leke, sivilce, çil ve b 
k!milen giderir. Gençlik. ıl 
ni haiz yumuşak ve ce.Jll 
yaratır. .Jıl. 

KREM BALSAMlli ~~ 
Gece için penbe ~M 

KREM BALSAM1N ~ 
Gündüz için beyas 

KREM BALSA.l\flN ACI _ı.f 
Gece için beyaz reP:, 

KREM BALSAMIN ACI 
GilndUZ içtn beyaJ 

Bütün tanmm11 ıtriyat .,_ ..» 
ıliliiiliiiiili ye mağazalarında .,ı.ır 1 

INGILIZ KANZUK ECZANESI Beyoğlu - lstanbul 

62 inci Ziraat makineıerl 
cenubi şarki 

BRESLAV Sergisi 7 ııı 10 .-ı!,~ 
iHRACAT MALL~~ 

her nevi ziraat makine alat ve ede 
Zürrai ve sünai müesseseler alit ye 

tı - Gübrecilik senayii - Kuvvet ~;ti 
leri - Bilumum makine - !ş aıe ~ 
Yük ve insan nakil arabaları - Jı(et 
arabalar - Su nakil vasıtaları -:!J 
vi sıhhi tesisat - İtfaiye maki fi 
Elektroteknik - Radyo levazıına~'"° 
yo - İnşaat malzemesi - l'~ ~ 

vazımatı. ..1' 
ITHALA T : Her nevi mevadı ibtidaiye - Zürrai ~: 

ve mahsulat. . ~ 
Almanyada Türk siparişlet'I 

Bütün seyahat bürolarında ucuz seyahat biletleri· 
Müracaat mahalli : Natta Milli Seyahat AcenttJ.!f 1 

GALATASARAY • lSTANBl1~ 
Mufassal malfımat için Breslauer Messe - Und AusstellungsP°' : 
chaft. Breslau 16. Müracaat edilmelidir. 

TAN 
Basımevinin Bastığı KitaPJ,9' 

~a ~!· Kitabın tami ~ 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

25 
40 
50 
15 
75 
75 
75 
so 
so 
50 

75 
50 

Gönülden Gönüle 
Muvaffakiyet 

M.~'9' 
Gasson tercumesı M uaJlill' 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yolları 
Kendini Tanır mıaın l 
Tali Sensin 
Müşküllerle Mücadele 

İdeal Bilro 
Yeni Müşteri Bulmak 
Askeri Mektepler içil> 
Yeni Kıraat Kitabı 
Bcı Mürebbi 

Sanatı 

• 
,, 
,, 

" ,, 
• -.. ,, 
" " .. 


