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Yugosltlflgada 
Yeni Hükumet 

Avrupa lllk~lerinin herhallci birin· 
ae çıkan bir kabine krizi, o ülkenin 
.ı,...ı bayattaki önemine göre, ayni 
samanda büyük veya küçük ölçüde 
anıulu-1 bir kris teklini abr. Geçen 
ay çıkan Franaıs kabine krizi böyle 
otmuttu. Franea'da bir bükOmet ku· 
ruJuncıya kadar aranılasal münuebet· 
Jer olduğu yerde sayıp dururdu. 

Florya plAjınaa Atattlrk'Un ikameti için yapdmtdda olan deniz azerlndekl kf:S9k0n mimar Seyfi Arkan taraflndan vDc'-'de getirilen maketi 

Atatürk t:toryada 
Yqoalavya'daki hüld\met krizi de 

bizi yeni bir arsıulusal kriz laqum. 
da bırakmıştır. Y evtiç hükumeti is
tifa edip, Stoyadinoviç bükllmeti it 
bqına geçinciJre kadar Roma konfe
ranunm toplanmaama semini hasır
lamak için ltalya ile Yugoslavya ara· 
9D1da yapılan temaslar durdu. Bled· 
de toplanacek olan bir konferana ıeri 
kaldı. BUkrq'teld-KGçiik Aatant eko
nomik konseyi de ~ kısa 
keed. Ytınl Yuıc*la,,,a hBkUmetl 
Jmru1madılrp. itler yirlmeie bqla· ..... 

Büyük önder dün de şehre arrna§an ettikleri Flor· 
yadaki bayırıdırlık çahşmalar1nı tetkik buyur.du'~r 

Yu1091a.,a'dald JEabiDe krizi Bq
babll Y eniç'ill ~ekilip yerine Bafba· 

ıo. oyadlnovic'tn ğdmesi kadar ba· 

muna iafe. ~ H•.,..dar1iidatar· 
1iliin aaa edildlll Silllen bclar ıe
ri P.tifdr. Çünkil kurulan ulusal bir
lik hUkameti ile yeni Yqoüavya, es
ki Sırp, Hırvat ve Sloven Krallıiına 
~mele bqlach. O saır.anki du • 
nun Yuıoalavya'yı ulueal birlik ama
~ rstüremediği içindir ki Kral 
Nriiıe bUtUn kuvvet ve yetkiyi 
keiadl •erbae alarak Ulkede diktatör. 
lUPntl Oln etft1it ve ölünciye kadar 
Yueo-Ja.,a'yı demir elile idare etme
ie ça•'f!Dlltı. 
~andre'm 81Umll Yugoslav iç 

politibPnm a..mB bir dönüm nok· 
taudır. Bu 61Um bir defa ülkeyi de
mir el ile Ware edecek olan adamdan 
mahrum etti. Çilnldl Alexandre'ın 
~ ayni yetld ve ayni kuvvet ile 
idare edecek adam Yugoalavya'da 
yoktu. Bunun için Yuıoatav devlet 
a4amlan yeni duruma uyarak, Yugoı· 
Javya'yı teşkil eden unıurlar ara1ın· 
da bir uzlaşma, bir bantıldık: ıiyauaı 
pdmeği kararlaştırdılar. Bu aiyaaa· 
nm en yakın yanatı (taraftan) otan 
Yntiç, hükumetin ba§lna geçti. Ge
çen mayısın ilk haftaamda yapılan 
meçim bu senit politikanın ilk adımı 
olacaktı. Ne yasılı; ki. seçim biç te 
beklenilen 10nuncu vermedi. ~1 
putUer seçimde bükOmetin baıla 
:yaptıp iddia ettiler. Seçimden bir 
ay 10nra S"opçina toplandığı saman, 
tGplantıya gidecekleri yerde Hırvati• 
tan'm merkezi olan Zagrep ıehrine 
sidemtk orada bir beyanname çıkardı· 
lar. Bu dunun kar§ıaında güdülecek 
ıi,._ üzerinde bakanlar araunda an· 
~ılık çıktığından Yevtiç çe· 

eli "'!i uluaal birlik teklindeki yeni 
hökamet, Maliye Bakanı Stoyadino • • 
YJç tarafından kuruldu. 

Stoyacliooviç hilkOmeti. Kral Ale· 
nndre'm diktatörlillünden önce ku· 
rulmat " çaJ'fmalrta olan bü~ ili· 
yaul partileri içine ahmftır. Bosna· 
lr müalümanlardan Spaho, Bayındır • 
bk Babnı oldu. Sloven Radikal Par· 
dlladen Korotea Şimendiferler ve 
"follar Bakanı. bllk1lmet içinde Hır • 
d lriSylü partisi. Yugoelav demok· 
• putiai. Sırp çiftçi partial, .aznn 
._, Sırp, Hırvat ve Sloven KraJb. 
ildll laıruluıu gibıilndenberi tqkil 

( Arka11 3 BncDde 1 
A. ŞUkrU ESMER 

1 Temmuz 
Denızcııer 

!Jayramıı 

Atatürk, dün akpm flzeri denisde 
bir gezinti yapmı§lar, Floryaya da 8'
derek blıftndırbk çabtnaalannı gaz • 
den ~işlerdir. Refakatlerindeki 
zevatla beraber Dolmabahçe uraym • 
dan motörle hareket eden &nderimiz. 
Mat bete doğru Floryaya varnuıJar -
ckı'. Biriken lıalkm alluflan araunda 
ilkeleye çıkan Atatürk,. burada vali 
veltili RWawddin ve diler zevat tan
fınckn karfılanmı1lar, '"yafa Atatar~ 
avuelerl ile aelimlanmıflardır. 

Atatürk, yeni yapılan munkbt le-
keleden ~- ••AN -.Jcr-. du: 
aıy9 a~nibuı~~ii.:4.r ... 

Once, clenistle ini* edtlmeltte olan 
k6fk gö~en ıeçirilmif, pllmm ve rea 
mini yukanya koyduğumuz maketi 
tetkik etmi§lerdir. Maketi yapan mi· 
mar Seyfi Erkanı kabul ederek izahat 
almıtlardır. 

Atatürk. plirun tetkikinden sonra. 
aahil lllamına 1eçmi9ler ve orada bir 
müddet istirahatten sonra, aJqam u
raya avdet buyunnu§lardır. 

Atatürk'ün dün Florya 
plijmda hususi fotograf 
muhabirimize aldırdığımız 
resimler 9 uncu sayfamız. 
dadır. 

Yeni Yunan 
Meclisi Yarın 
Toplanıyor 

Saylavlar yemin edecek 

Atina, 29 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Bugün a1qa • 
ma dofru ahali partisi lideri 
Çaldariain Başbnbğmda bir top 

!Arkam 5 iacidel 

A ıatdrl deniz üurinde llJ§aarı 
tetkik bayuruyorlar. 

GENE EKMEK 

Narh komisyonu 
Yarm toplanıyor 

YARINKi TOPLANTI. 
DA EKMEK FIYATI· 
N iN UCUZLA Ti LMASI 
BEKLENiYOR, ÇEŞ· 

Nl DE DUZELMELI 

Dün ıebrimbe 353 ton buğday, 00 

ton da un selmiftir. Birinci JWDUfÜ 
unlar bonacta. 580 • 700 kanat UMID• 

dan satıhıqtlr. Bu fiyatlara care, pi· 
yaıuuun son. dunımunda yeni bir deji
tiklik yoktur. Belediye, buğdayın ve 
unufı ucuzlamuma rağmen. bAJa narh 
komiıyonuna toplıunamrıtır. Dün ve
rilen bir babore göre, koınisyon, ya
nn toplanarak fi~tlan göaden geçire
cektir. Çok ıeç Qbnllda beraber. narlı 
komisyonuaun 1,iıpnki top)antmm~ 
fiyatlarm in~ yolunda bir Jra. 
rar almabilecektir. Diğer taraftan ek· 
meklerin çqıiiai meaetai, hakibten 
önemli bk duruma girmittir. BuıUn
kU narha gCSre, ekmek kalitelerinin da. 
ha çok iyi olmaa icap etmektedir. Be
lediyenin, mahsulün arkalı alınma -
dan çqni deliftirmeğe ıu.wD &örme· 
yiıi fmnJann bu balamdan kontrolılls 
blmııuna sebebiyet vermektedir. Ye
ni narhın teabiti mumda bu nokta
nın da c&sden uzak tutubmyacaiı u
muluyor. Uç sün evvel, ortada hiç 
bir •bep yokken. ban fmn1ann u 
~kmek çdrardddarmı yuDUftık. Vili
yet, bu lwıuata t.whJdbtı yaptınmf, 
Ortalrayde u ekmek çılardıp tabit 
edilen bir fmil uhlbi balmnda JEaau
DI takibata~ • . . . 

in·giliz Gazetecileri Geldiler 



·::::============================================TAN============================~============= so - 6 - 935 

.cliu~DCK.Cf 
. AŞK VE MOSHIL ILACI 

,. Değerli bir akıl doktorumuz, 
1zzeddin Şadan, Fransıılarm 
tecrübelerini hatırlatarak aşkın 
müshil ilicile tedavi edilebile -
ceğini bir gazeteciye söylüyor; 
Nüvesi fiziyolojik olan ve cinsi
yet insiyaklarımızdan fl§kıran 
bu ihtiras, nihayet, sadece bir 
zehirlenmeden ibarettir ve 'bar -
saklann iyice tcmizlcıunesile bi 
ter. demek istiyor. 

İnsanı yerinden sıçratacak bir 
keşif bu! 

Ne? Diye baiınyorsunuz, 
asırlardanberi faİrlerin aradık -
ları aşk eksiri, Fuıulinin içtiği 
alevi söndürecek ıu, bir bardak 
Hintyağmdan mı ibaretmiş? 
Demek aşkın karargahı gönül 
değil, bar.saklardır ve inaan bu
nu ilk zamanlarda anlasaydı 
yeryüzünün bütün Mecnunları, 
bi.itün Leylilarından kurtula -
caklardı; içlerinde Werther' de 
oldu~u halde aık için kendileri
ni öldürenler ecelleri gelinciye 
kadar yaşayacaklarw. Hele ba
kınız, demek Roma tarihi büs -
bütün başka istikamet alacak, 
zira Marc Antoine, Clcopatra'sı 
nın yılan iştahlı kollanndan ya
kayı sıyırmak için bardak bar -
dak sinameki yuvarlayacaktı. 

Nasıl? Sevgilimizin hayali, 
karnımızın içinde en 6Cfil bir 
madde gibi yaşıyor ve onu bar
saklanmızde/\ def etmek i ç i n 
müshillere aanlınaktan başka 
çare yok, ha? 

Ah, doktorun hak1u var, bu 
asrın bir çok a~ları cöı.ülden 
ve kafadan değil, tenasül gudde 
lerinden doğuyorlar. Bunlara 
müshilden daha sefil Haclar da 
layiktir. Fakat bütün Yukaek 
ümitlerimizi ve isteklerimizi fe. 
dere ederek bir tek merkeze bağ 
layan, bütün ihtiraslarımızın 
bir tek ihtiras halinde kalkınma 
sına yarayan, tekemmül, yaşa -
ma ve yaratma hızının en müte
vettir şekli olan, gönülden ve 
kafadan doğma aşklar, ilaç bile 
istemezler; çünkü hastalık de
ğildirler'.. Mevzula•ı olan kadın 
veya. .erkek sevgili, hakikatte bü 
tün ideallerin beşeri bir sembo -
1ünden ibarettir ve bu aşkı öl -
dünneği düşünmek, en geni§ 
manasile yaşama hamlesini kır
makla birdiı:, ki, İzzeddin Şa -
dan bunu yapmaz, çünkü bir 
doktor olduğu kadar da ruh 
adamıdır ve yapamaz, çünkü ya 
ratıhşm bütün hikmeti bu aş
kın içinde saklıdır. 

Peyami SAFA 

Trakyaya yerlettlrllecek 
göçmenler 

Bu ay içinde Balkanlardan 
çok~a göçemen gelecektir. Bun
ların büyük bir kısmı Trakyada 
yerleştirilecektir. 

Trakyaya yerleştirilecek gö -
çmenlere yaptırılacak evlere 
ait kereste, cam, tuğla gibi mad 
delerin pek çoğu satın abıunış -
tır. 

No. 69 

Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ESA.Rl 

ilkbahar çiçeğine, bir fulyaya 
benziyordu. 
. Kolumdan dürtüldüiünü duy
dum. Kadriye, gözünü kırparak 
bakıyor: 

- Ne o, arkadaş, görüyorum 
kaptırdın kendini! 

Genç kızı gösteriyor: 
- Meymenet hannn ! 

I 

BUDA 
BENDEN 

'rUSKODAR - ÜVEY EVLAT 
Denizi kadına, ülkeleri anaya 

benzetirler. Deniz kadına neden 
benzer de erkeğe benzemez? i
şin burasını karıştıracak deği
lim. Ulke hangi bakımdan ana 

gibidir? Bunun için de söz açmak 
uzun sürer. Ancak, siz isterse
niz, bir şehrin belediyesini ba
loya benzetebiliriz. istemezse
niz, benzetmiyelim. Fakat ge
lin şunu isteyin de bir, ben de 
yazımı yazabileyim. 

Bir şehrin belediyesi onun 
babasına benzeyince, İstanbul 
şehri şehirinin belediyesi de 
böyle olmak lazım gelir. 

Şehir bandosu dUn de ikinci halk konıerJni Sultanahmet parkında verdi - Fethlyeden blıikletle 
yedi gUnde Ankaraya ve oradan da tehrlmlze gelen gençler 

Yalnız, bizimkinin babası, ço
cuklu dul bir bayanla evlenmiş 
olacak ki, bir kendinin has, öz 
evlatları var bir de üveyleri. 

Kabzı mallarla 
lhtillf silrliyor 

Belediyenin yeni yaptırdığı ıebze 
halindeki kiralanmayan yazıhaneler 
4 Temmuzda tekrar arttırmaya kona
caktır. Alakadarlar, kabzımalların ev
velki hareketlerinde ısrar ederlerse bu 
defa da yazıhaneleri kiralamıyacakla
rını ıöylemi~lerdir. Buna sebep te, be 
lediye ile kabzımallar ara11ndaki anla
§amamazlığın yeniden doğma11dır. 
Bundan birka~ gün evvel belediyenin 
bu i•lerle ugraşan salahiyettar trka
mndan biri, halde dlikkan kiralamı -
yan kabzımalların, yazıhane tutanla
ra nisbctle iki mislı olmak üzere üc 
bin lira teminat mektubu verme1t şar: 
tile yeni halde serbest satış yapabile
ceklerini söylemişti. Aradan zaman 
geçtıği halde kabzımallara bu hususta 
bir tebliğ yapıJmamıı ve birkaç eün 
sonra belediyeye yapılan müracaat Ü· 
zerine de ayni zat tarafından üç bin 
lira temina mektubu meselesinin bir 
fikirden ibaret olduğu yollu tuhaf bir 
cevap vcrilmittir. Bunun Uzerine kab. 
zımallar ikinci arttırmaya da iştirak 
etmcmeğe karar vermi!lcrdir. Kabzı -
mallar, yeni hal nizamnamesinin ban 
maddelerinin değigtirilmesi için müra 
caat ettikleri alakadar makamlardan 
cevap beklemekte ve halde serbest sa
tış yapmak iddiasında ısrar etmekte· 
dirler 

gaydmiibadiJlere ne kadar nrarlar 
yapmıı olduklarını ıu misallerle anla· 
tayım: Finanı Bakanlığı bundan bir 
müddet evvel ıayrimUbadillere bazı 
tekliflerde bulunnıuf, fakat dediğimiz 
gibi yiikıek iıtihkaklıların menfaati· 
ne bu teklifler reddedilmiı ve binler
ce fakir ıayrimUbadil sefalet içinde 
bırakılmıılardır. Bu tekliflerden biri 
1000 liraya kadar olan küçük istihkak 
aahiplerine Bakanlıiın nakden para 
vermeği kabul etmesidir. Fakat ne • 
denıe bu teklif kabul edilmedi. Bil -
tün alacaldara kar ı yüzde yarrm ve
rilmesi kabul edilmiştir ki bunda da 
gene, zaten zengin olan yUkıek istih
kak ııahibi birkaç kişinin menfaatleri 
gözetilmiş, diğer taraftan binlerce kü· 
çük istihkak sahibi olan fakir gayri
mübaditıerin ıefil kalmasına ıebebi -
yet verilmi,tir. Diğer taraftan ce:ni -
yetin dafıtttğı bonolar bugün 9 mil· 
yon liralıktır. Halbuki buna mukabil 
satılan emlak tutarı ayda 100,000 li
rayı bile bulmuyor. Demek ki bu va
ziyette bu dokuz milyon bononun tas
fiyesi ancak on yıl, belki de daha faz
la ıilrecektir. İ!te bundan dolayıdır 
ki mUbadil bonolan 80 kurut ederken 
bizim bonolar ancak 16 kuruş etmek· 
tedir. BugUn gayrimUbadille.ri kur • 
tarmak için onları hükOmetle batba~a 
bırakmalı ve hükumetten mübadillere 
yapılmıı olan muamelenin gayrimllba 
dillere de yapılmasını istemelidir.,, 

fade etmek istediği ıöriilmüt. fakat 
ııhhi mahzur mevcut olmadığı için bu 
adam hakkında takibat yapılmamıftır. 
Bahçe ve bostanların civarında bazı 
ufak ıu birikintileri görülmilf iıe de 
bunlann ıon yağan yağmurlardan ha
sıl olduğu anlaıılmıttJr. Dün Beyoğlu 
hükilmct tabibi direktörlilğümüz~ gel 
mit ve bu huıuıta izahat ta vermif
tir.,. 

1 KOÇUK HABERLER f 
* Ev.velce de yazdığımız gibi, Ni

sandan beri vilayet kazaları dahilinde 
damızlığa elverişli olmayan hayvan
ların burulmasr devam ediyordu. Bu
rulma nihayet bulmuı ve bu ameliyat 
neticesinde vilayet ve kazalan dahi
linde 295 at, 1845 kara sığır boğası, 
214 manda boğası, 216 koç, 264 teke 
burulmuf. ceman 3134 hayvan damız
lıktan çıkarılmııtrr. 

Bilirsiniz ki, bekar bir adam 
çocuklu dul bir kadınla evlenin
ce üvey evlatları kendi çocukla
rından daha büyük olurlar. işte 
bu kaideye göre İstanbul Bele
diyesinin Uvey evlatları, başta 
Üsküdar olmak üzere, kendi ço
cuklarından Nişantası, Taksim~ 
Ayaspaşa ve diğer delikanlılar .. 
dan daha yaşlıdırlar. Dünyaya 
onlardan çok daha önce gelmiş
ler, gün görüp geçirmişlerdir. 
Daha berikilerin, o bugünkü 
has evlatların adlan sanları 
duyulmamışken; Üsküdar; abi
deleri, çarşısı, pazarı, yanıba
şındaki Çamlıca tepesiyle ün ve· 
rip ün almış. . 

HükumeUe 
Başbaşal 

Gayrimlibadil işlerinin bir türlü so· 
nuca başlanamaması ve bonoların da 
günden giıne dü~mcsi ~ayrimUbadiller 
arasında haklı bir endi§cye sebebiyet 
vermektedir. Bundan dolayı birçok 
gayrimilbadlller, cemiyetin bu işle 
hakkiyle meşgul olmadığından §ika -
yet etmektedirler. Bu münasebetle 
dün kendilerile temas ettiğimiz bir -
çok gayrımübadlller şunları söykmiş· 
lerdir: 

- Biz ıenelerce süren bu işlerden 
artık bıktık. Içimizde bu yiiztlen va
rını yoğunu ıarfederek sefalet çeken
ler çoktur. Senelerdenbcri Gayrimü -
badiller adı ile kurulan cemiyet sözde 
bu itleri düıelteccği yerde bUıbütün 
karı,tırdı. Zaten devede kulak alaca
trmız paranın binlerce liraııını da ce· 
miyet memurlarına veriyoruz. Eğer, 
bu i•ler yıllarca bu ıekilde devam ede
cek olursa &ünün birinde biıtiln istih
kaklanmızın memurlara maat vermek 
le t\lkendiğini görecciiı. Onun icin 
zaten hiç bir it ıörmemcktc olan ce
miyet kapatılıp itlcrimisi kendi ken
dimize hilkümetle ıörUnek biz de tıp
kı mübadiller &lbi azami iıtifade et -
mit oluruz. Bakınız ıizc cemiyetin 

ya açılan kapının yanlarında 
divanın kumaşından kaplı iki 
koltuk duruyordu. iki koltuğun 
yanlarındaki küçük yuvarlak 
masaların üst ve altlarında renk 
1i kapaklı haftalık mecmualar 
göze çarpıyordu. . 

Duvarlarda, renklı tablolar 
ve aile fotoğrafileri asdıydı. Sol 
köşedeki dört köşe nıasanrn üze
rinde bir gramofon vardı. 

Kadriye, kendini divana attı, 
odaya benimle beraber giren 
M eymcneti çekti, yanma oturt
mak istedi. 

La!ım suları ve 

Fethlyeden Anka· 
raya yedi günde 
aısakletle 
Osman Çekiç, Haydar Doğan, Halil 

Dündar adlarında 3 sporcu dUn trenle 
Ankaradan ıjehrimize gelmişlerdir. Bu 
gençler, Fethiye spor kulübünün te~· 
viki ile Fethiye - Tefenni - Burdur·Di 
nar • Sandıklı - Afyon - Kütahya -
Eskişehir - Sivrihisar • Polatlı ve An
kara yolunu bir haftada almışlardrı. 
F ethiyedc terzilik yapan Oıman Çe
kls diyor ki: 

"- Geçen sene Haydar Doğanla 

kararlaıtırmıt ve Fethiyeden Antal -
yaya kadar ıcne böyle bir bisiklet ge· 
zisi yapmııtık. Fethiyeye d8nUıte ku 
JUbUmUz olan Ege Gençler Birliği ida 
re heyeti bizi A'nkaraya ıöndermek iı 
tedi. Bu ıefer yanımıza Halil Dünda· 
n da aldık ve Fethiye - Ankara yo -
lunu • iıtirıbatlerimiı hariç - bir haf
tada alÜık. Durak yerlerimizde kay -

* Hükfımctse Macariııtandan Ka -
racabey harası Merinos yetiştirme 
çiftliği için satın alınan damızhklar
dan ı 7 kısrak, 1 S katır, 2 Montofon 
bo~ası, 2 Montofon ineği. 3 Düve dün 
ıabah haraya gönderilmiştir. Bugün
lerde ayrıca 25 adet Merinos koçu da 
getirtilecel.tir. 

* Boş olan Şile kazası baytarlrğına 
Zora kazası baytan Kemal tayin edil
miş ve ite baılamıştır. 
* Diyanet i§lcri baıkanlığı kürsü 

şeyhlerinden 65 yaşını ikmal etmiş o· 
lantan tekaüde ıevketmeye karar ver 
mit, bunlardan Beyaırd kürsü ıeyhi 
ve Sultanahmet camii kayyumbaıısı 
Abdullahı emekliye ayırmıştır. 

* llbaylık idare heyeti, takas yol
suzluğuna ait dosyaların tetkiki içın 
bunların ayırmağa başlamıştır. Elde 
bulunan buğday iti kararı çıkarıldık· 
tan ıonra tabı itine bakılacaktır. 

Geçmiş zaman olur ki hayali 
cihan değer, derler.Bu belki inaa. 
nın dertli bir :saatinde kula
ğına hoş gelen bir mısradır. Fa· 
kat bir şehrin büyük ve kalaba
lık bir semti için söylenirse, ve
receği keder bir saatin içine sığ· 
mıyacak kadar acıdır. 

Başta Üsküdar olmak üzere 
üvey evlatlara daha iyi bakıl· 
masım isterim, dersem, üstüme 
ödev olmıyan işlere mi kanşmıf 
olurum? 

Orhan SELiM 
$işli bostanl••• .__,.s.-_, __ .,... J.lal1'•vı ••1•1-•'--'•" 

* Yeni dahiliye listeeile atanan il· 
baylardan bazıları ıehrimizde bulun• 
maktadır. Bunların cmirJMi geldikten 

.,. • .J • • • • - • 

Şi~li Çocuk hastahanesinin lağım 
sularının boıtan ve bahçeleri kirletti· 
tinden şikayetler olmaktadır. Bu hu· 
ıuıta dün kendiılle görlittUğümUz 
Sıhhat direkt8rU Ali ~l.za Bayıun bi· 
ıe dedi ki: 
"- Çocuk hastahaneıl civarındaki 

Karlo apartımanı yanından baılayan 
bir ana lağım vardır ki bu li~ım yolu 
zeminden bir buçuk metre aşağıdadır 
ve denize kadar gitmektedir. UstU ör
tülüdür. Bundan batka bir lağım da
ha vardır ki bu da, haıtahanenin ar· 
kasından ıider, ikinci ayazma mevki
indc eaaa ana llğımla birleıir. B\lnun 
da uıtll kapalıdır. Jıte bu liğım bun· 
dan dört ay evvel kapılı iken tıkalı 
oldu~u eöruldliiilnden ıçtırılmııtır. 
}<·akıt bu esnada bir bahçıvan 
bu lağım yollarından birini gh:
li tekilde açmrt ve lağımın 
ıııyundan iıtifade etmeye lcalkıtmı§ 
ve havuzlar yapmıştır. Beyoğlu kay -
makamı ile hükumet tabibi yaptıkları 
bir tetkik esnasında lağım ıuyunu 
bahçe ıulama i§lcrinde kullanan bah· 
çrvını belediye kanununa göre tecıi· 
ye etmişlerdir. O ch·arda diğer bir I· 
damın da apartımanlardan birinin ka· 
lörif er aıeak ıu boruıunu delerek isti· 

adam, beni rahat bırakmıyor 
ki. .. ' 

Genç kız, korkak korkak ba
na bakıyordu. 

Boynumu bükerek başımı sal
ladım: 

- Yalan değil, hanımefendi. 
. Bunu, pek mi garip söylemiş
tım? Genç kız, yüzüme baktı, 
kaşlanru kaldırdı, çıngıraklt bir 
kahkaha kopardı. Öyle şen, öyle 
içten gülüyordu ki kalbimde bir 
genişlik, tazelik duyuyordum. 

ve ıpor birliklerinden cördütümüz 
yardımı her zaman 9Ukranla anacağız:. 
Istanbula trenle ıetitimizin ıebebi, 
buradaki bisiklet yarıtına yetitebil • 
mek ve ıirebilmek içindir. Eğer bize 
üç yarıı biıikleti, verilir ve müsaade 
edilirse bu müsabakalara cireceğiı. 
Yarıtlara ıinnemb:e 'iınkin ıörüle • 
mezae iki ıUn ıonra biıikletle Fethi· 
yeye döneceiiı.,. 

Şeker kacıakcııh§ı 
Su~auaarı 
Şeker kaçakçılığından suçlu 

bulunan Salahaddin Rifat ve 
arkada~ları hakkında ihtisas 
mahkemesince verilen kefaletle 
tahliye kararma, gümrükler ida 
resi itiraz etmiştir. İdare, yap -
tığı müracaatla, kefalet akçele
rinin arttırılmasını istemekte -
dir. 

Öğrendiğimize göre, itiraz 
üzerine bu dava hakkındaki ev
rak ve dosyalar ağır ceza mah
kemesine gönderilecektir. 

sına almıştı: 
- Yavrum, benim şen çocu

ğum! 
Onul\, Kadriyeye kuzu gibi 

sokulu,u, beni de keyfJendir
mişti. Bir saniye dü!lünmedim 
değil; bana da böyle sokulsa ... 

Kadriyenin uyanık zekasın
dan korkuyorum. Sezişleri o ka
dar keskin ki, adeta hava zerre
lerinden kapıyor sanıyorum. 
Bana. gözucu ile bakıyor .. Beni 
ustalıkla kontrol ediyor. 

lerdir. 
ıtı Heybelinin bUyük tur yolunun 

betondan yapılması bitmittir. Bu ay 
ba~ında da rıhtım boyunun betondan 
yaprlmaıına batlanacaktır. Bunun de
nizden içeriye doğru genitliği on bet 
metre olacaktır. 
* Genel nilfus yazımına ait i§ler -

den niımerotaj ve levhaların asılması 
işlerinin bu ay sonuna kadar bitiril· 
mesine çalışılacaktır. Bundan sonra 
bütün nümerotaj i•leri kontrol edile
cek, yanlıı ve eksik varsa düzeltile
cektir. 

* Avrupada bulunan il ve 9arbay 
Muhiddin UstUndağ, üç ~üne kadar 
şehrimize döneceğini belediyeye bil -
dirmiştir. 

* Dünkü akşam gazetelerinden bi
ri Bebekte bclcdiycnın büyük bir otel 
yaptıracağını y:ıu:ıyordu. Bu haber 
doğru değildir. Vaktile bdcdiye bura. 
ya bir otel yaptırmak için münakasa 
açmış, fakat talip çıkmadığından bu 
işten vazgeçilmiştir. 

* Şehre gelen Terkos suyu borula
rında husule gelen arıza yüzünden 
dün akşam şehir ve bilha&aa Beyoğlu 
cihetine sular az akmıştır. Tamirat 
dolayısile bu ak§am da şehre az su 

verilecektir. 

* Osmanlı Bankası genel hissedar. 
tar heyetinin toplantısına iıtirak et • 
mek il.zere Londraya giden borsa ko
miıeri Ihsan Rifat, dUn Piyerlotl va .. 
purile şehrimize dönmU§tUr. 

* Vapurculuk ıoeyetesi, Haliçti 
bağlı duran bet küçük vapurunu. ~t .. 
mak için yeniden teıebbU&lere ıı.nt .. 
miştir. Soıyetc, tonajları e~~~mıyc~· 
ıiz bir yekuna varan bu kU~~k &.emı• 
lcri cürümekten kurtarmak ısın bır an 
evvcİ elden çıkaracaktır. 
* Evkafın kadroıu gelmiıtir. Söy.. 

lendiğine 1ı:örc 14 memur açıkta kal
mıttır. Mebanii hayriye müdürti Sa• 
it tekaüde sevkcdilmittir. 

* Plajlarda halka verilen mayo1ıı.· 
nn zührevi hastalıklara m~ni olmak 
için behemehal 6 saat mikropları öl
düren bir mayi içinde bırakılması la
zım geldiği Sıhhat müdürlüğünden es 
naf bürosuna bildirilmigtir. 

* Berberlerin ehliyet imtihanları 
müddeti temmuzun onunda bitiyor.; 
Bu tarihten sonra, henüz imtihan ol· 
mamıı ve veıikaıını almamı§ berber .. 
ler şarbaylık taraiından cezalandırıla• 
caklardır. 

- üzülme, çocuğum! .. Üzül- prizin bu mu? _ . 
me yavrum .. Biz gülmeği, gülen Kadriye, omuzlarmı kaldırdı; 
insanları severiz. Yesari, dün- - Alık •• 
yanın en geniş insanlarındandır. - Neden? 
Onun yanında, istediğin gibi - Sürprizi gördüğün zamani 
gülersin, konuşabilirsin.. anlıyacaksın. 

Meymenet, kalktr, yanıma k d' 4 

geldi, kırık kırık gülerek gözle· · Ben, şaşkınlıktan ·en ımı 
rini kırpıştırıyor: kurtaramamıştım: 

- Vallahi size gülmedim, be- - Bu*-usu üstünde, genç kız. 
ycfendi... Yalan değil, deyişi- Hic evlive benzemiyor. 
niz, öyle hoşuma gitti. ..:.._ GÖ;une kestirdin galiba! 

Birden ellerini saçlarına gö- Evli olmcısa, talip misin? 

Genç kızın incecik parmaklı 
küçücük elini llkarken, Kadri
yenin sürprizini dü,Unüyordum. 

Genç kız, telaşla ileri atıldı: 
- Bir dakika hanımefendi. 

Hava pek sıcak, kapıyı açayım. 
Ve koştu, odanın önündeki 

camekanlı terasa açılan camlı 
kapıyı açtı, döndü, Kadriyenin 
yanına oturdu: 

Acaba, Kadriyenin hazırladı -
ğı sürpriz bu miydi ? Bu, gülü!I 
değerdi. Durgun dururken, kılı
fını yırtıp açılan bir konca gibi 
çatlıyarak gülüşü, göze ve gö
nüllere bir ziyafetti. 

MeY.menet, güldü. güldü. So
nunda yoruldu; elini göğsüne 
bastırarak, yorgun yorgun so
luk ahyQr: 

- Oh! çok ıfildüm .. Neye bu 
kadar güldüm .• 

türdü ve tırnaklar gibi kaşıya Kadriyenin sesinde ve bakış-
kaşıya gülmeğe, katılasıya gül- larında gizli bir alay vardı. Ya· 
meğe başladı. Gülmekten soluk nına yaklaştım: 
almıyordu. Olduğu yerde sıçra- _ Bugün, çok hainsin, se? 
dı, omuzları sarsıla sarsıla gülü-
yordu. Nihayet duramadı, önde- gilim ! Kadriye, aağ tarafta, camlı 

bölme ile duvar araamdaki per
aeyi açtı ve karanlık dar aralık
tan geçti, küçük bir odaya girdi. 

Bu oda, ortasından iki kapı 
He bölünmü, bir koridor gibiydi. 
Sağda, yüksek arkalıklı, üstü 
sırma işlemeli kırmızı şam işi 
atlas kaplanmış bir divan; kö
şede üstüne dört köşe bir saat 
alt raflarına albümler korunu, 
bir etajer vardı. Solda, Y.aD oda· 

- Nasıl oldu da. bizi hatır
ladınız? 

Kadriye, genç kızın lavırcık, 
mat altın saçlarım okşıyordu: 

- Seni, daima hatırlarım, ci
cim! 

Beni gösterdi: 
- Fakat bu müfıit1 ahlaksız 

Bu genç kızın gülüşünü hiç 
unutmıyacağnn. Ka,lannı kal -
dınp gözlerini biran kırprştın
şı ve ince dudaklarını açarak 
giilüşU, gö~lerimin önünden git
miyecek. 

Kimbilir, nasıl kendimi kaptı
rarak bakım• olacağım ki Kad
riyenin kaşlarını çattığını gör
düm. 

.. Kadrixe, ,cnç mı liolları ara· 

Kaelarını kaldırarak, yalvarır 
gibi bakıyor: 

- Ah, affedersiniz beyefen
di .• Ne yapayun, elimde değil. .. 
Huy işte .. Çok gülüyorum .. Şim 
di kimbilir, benim için neler 
söylerı;iniz .. Kendimi tutamıyo
rum .. A, çok fena ... 

Kadriye, tatlı bir gülümse
yişle onun mat atım u.çlannı 
okşaY.or ı - - - - -

ki terasa fırladı. Kadriye, kaşlarını çattı, elh· 
Kadriye, dik dik bakıyor: deki cigarayı uzattı: 
- Nasıl buldun? - Al, sen iç! 
Hiç tereddüt etmeden cevap Gözlerini kısarak baktı: 

verdim: - Seninle, otelde konl'Şaca-
- Mükemmel kız! 
K d . b. ğız, arkadaş! 

a rıye, çantasını açtı, ır Neden kuşkulanmıştı? 'Mey • 
cigara yaktı : 

- inanır mısın, evlidir! meneti beğenişim mi lloşuna 
Gayriihtiyari duraklamışım: gitmemişti? 

~ - Şaka etme... Yoksa, sür- -·- - - - [Arkan var] 
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KENDi KENDiMiZE ÇAllVORUZ 

Gürültü ile 
Mücadele 

SAKALARIMIZ, iÇTiKLERiMiZ ·--

yahdettin'in Maltaya kaçırlldığmı İngiliz 
ışgal kuwetleri Ankaraya bildiriyor ve bu 
gidişin bir işgal kumandan·ı elinde, bir 
imparatorluğun çöküşü olduğundan 

Geçen sabah, uykumun arasın 
da korkunç bir ses, duyarak ya
tağımdan fırladım. Geç yattığım 
~in uykumu alamamıştım. Ba -
şıın çatlıyacak gibi ağrıyordu. 
Uyandım ve bir daha da uyuya
madım. Beni ve benimle birlik
te bütün mahalleyi tatlı uyku -
muz arasında rahatsız eden bir 
ses, bir satıcının avaz avaz, kü
fesini elinden almışlar gibi, bo ~ 
ğazını yırtarcasına haykırışı idi. 

Peki ama, daha saat sekize 
gelmemişti. Bizim bildiğimiz so 
kak satıcıları, bu saatten önce, 
bağıra çağıra mal satamıyacak
lardı. 

bihaber bulunuyorlardı 
K~ç~k. bir vesika olsun diye 

bu bılgısız, tembel, beceriksiz 
ve hepsinin üstünde hain fırka
nın bir tamiminden alınan son 
parçanın ve gene başka bir ta
mimin de baş tarafım alarak re
sim halinde bu yazının icine ko
yuyorum ki, o fırkanın İi:ıahiye
tini ve suçunu gösteren bir bel
gedir. 

Vahdettin kaçak 

Bu satıcı, bu bir tek satıcı, na
sıl oluyor da, kendi başına buy
ruk kesilerek, bütün bir şehir hal 
kının uykusunu başına sıçrat -
mak hakkını kendinde bulabili -
yordu? 

Hele arası çok gecmeden, öte
ki satıcılar da, meydanı boş bu
lan bu sebze satıcısına katıla • 
rak hep bir ağızdan haykırış -
ma~a başlayınca, mahallenin i
çi, tulumbacı meydanına döndü. 

FAZLA SÖZE NE HACET? •• 

Ne Dersiniz? 
ÇOCUK SinEMASI 

Vahdettin, istiklal Savaşmm 
muvaff a kolduğunu ve kendisi
nin tutunduğu dalların kırıldığı
m görünce kaçmağa karar ver
miş, İngilzlere sığınmıştır. Baş
ka nereye gidebilirdi? Bütün 
müslümanların halifesi sanını 
ve sıfatını taşıyan bu adam an
cak hizmet ettiği ocağa, Entelli
cens Servisin kucağına düşecek-

116 Martı aaima böyle anacağız .•• 

Hani, bizde o belediyenin bü 
tü~n ~ğır başlılığı ve çatık kaşlı
lıgı ıle tatbik edegelmekte oldu
ğu meşhur gürültü mücadele ka 
n~nu? Rastgele, gene eskisi gi
.Jı alaca karanlıkta, domates, bi 
her, satmağa kalkıştıktan sonra, 
bu kanunu çıkarmak neye yara
dı ? 

Sinemaların, değil küçükler, büyük
ler üzerinde bile büyuk tesiri olduğu 
artık şüphe götürmez birşey haline 
girdi. Onun için her tarafta filmleri 
sansür ediyorlar, sinemaya girenleri 
de ya§ noktasından kontrol ediyorlar. 
Bizde çocuk sinemaları açılmau hak
kında bir teşebbüs vardı. Bu teşebhii
sün kimin tarafından yaprlacaaı dü
şünülecek bir§ey iken gazet~lcrde 
gördük ki; belediye böyle birkaç si
ne~a 3:çmayı dü~ünüyormuş. Büyük
lerın sıneması zıyan ederken kücük
ler için bir sinema açmaya kims; çı
kar mı?. Düşünülecek bir meseledir. 
Onun için çocuk sinemasının belediye 
tarafından açılması ilkbakışta akla 
mülayim gelir... Lakin bu belediye 
makinesi sinema işletmeye kadar ka
rışırsa acaba asıl belediyecilik işlerini 
nasıl yapar? Çünkü bizim belediyenin 
borusu öttüğü bu şehirde henüz hal-

kın yürüyeceği yollar ve sokaklar ya .. 
pılmamıştır. Birçok yerlerde lağam 
yoktur. Belediye çöplerini atacak yer 
bulamamıştır. Halkın temiz süt içme• 
sini temin edememiş, şehirde zaman 
zaman başını kaldıran ihtikarı ezemc· 
ıniştir. Bellibaşlı bu kadar işi varken 
sinema işletmeye kalkarsa biraz tuhaf 
olur. Onun için biz çocuk sinemasına 
taraftar olduğumuz; kadar bunu bele
diyenin kendi üstüne almasını hoı 
bulmayız. Belediye böyle bir veya bir 
kaç sinema açılmasmr istiyorsa sine
madarla görÜ§Üp çocuk sinemalarına 

ti. İşgal orduları kumandanı Ge
neral Harington bu kaçışı Ana
doluya şu suretle bildiriyor: 

"Resmen beyan olunur ki za
tı şahane vaziyeti hazıra netice~ 
sinde hürriyet ve hayatını tehli
kede gördüğünden, bütün islam
lann halifesi sıfatiyle İngiliz hi
mayesini ve ayni zamanda is
tanbuldan başka bir yere nakli
ni talep etmiştir. Zatı şahanenin 
arzusu bu sabah ifa olunmus
tur. Türkiyedeki İngiliz kuvvet
lerinin başkumandam general 
Sör Çarles Harington zatı şaha
neyi almağa giderek bir İngiliz 
harp sefinesine kadar kendisine 
refakat etmiş ve zatı şahane va
purda Bahrisefit filosu umum 
kumandanı (Sör I)öbrok) tara
fından istikbal edilmiştir. İngil
tere fevkalade komiser vekili 
Sör Nevil Henderson zatı şaha
neyi sefinede ziyaret ederek .... , 

Her nedense daha önce Vah
aettinin kaçacağı ve kaçtığı giz
lenmiş, padişahın sarayda bu
lunmadığı ve nerede olduğunun 
bilinmediği havadisi çıkarılmış
tı. Ayni tarihte 1stanbuldan A
nadoluya yazılan bir raporda 
deniyordu ki: "Altıncı Mehmet 
Vahdettin dün gece İngilizlerin 
Malaya zırhlısı ile Maltaya sa -
vuşmuştur. Kadınlardan birka~ı 
ile yaver paşa, kaymakam Zeki, 
Recep paşa oğlu Ekrem, mabe-

ri ihsan ve Hayri, müsahip 

·az har ve Osman beraberdir. 
Bu hafta selamlık yapılmışsa 

da Vahdettin nezle bahanesile 
camie gitmemiştir.,, 

Vahdettin Hicazda yazdı<Yı 
beyannamesinde bu kaçış için 
diyor ki: 

" ... Benim müfarekatim ef'a
limin hesabını vermekten kork
mak kabilinden olmayıp hayatı
mı göz göre tehlikeye teslim et
mek gibi emri ilahinin ve aklıse
limin kabul edemiyeceği bir 
şeyden içtinap eylemek.,, 

'rntih?tnda. muveHak olama
mış bir mektep çocugu özürlerı
ne benziyen bu mantıksız söz
lerden sonra bu kaçışı peygam
berin hicretine benzetiyor. 

Ben yukarda bu adam icin 
ona layık söz ve tarif bularİia
dığımı yazmıştım. Fakat Ata
türk'ümüzün bu kokmuş ve kor
kak padişah hakkında söyledik
lerini bütün ulusun düşünce ve 
sözü olarak almak tarihce bir 
tarif koymak olacaktır. ~ 

Atatürk Vahdettinin yaptığı 
hıyanetlerden ve kaçışından 
bahsettikten sonra diyorlar ki: 
"Efkarı umumiyeyi vaziyeti ha
kikiye ile karşı karşıya bırakma
yı tercih ederim. Sakim bir te
varüs usulü neticesi olarak, bü
yük bir makam, tantanalı bir 
unvan ihraz edebilmiş bir sefi -
lin, izzetine{ si çok yüksek, asil 
bir milleti nasıl hımbıl bir vazi
yete düşürebileceği, o zaman, 
daha tabii anlasılm 

lo Mart §c.hidl~rinin aziz hitıralar111ı 1ıala boy_lc teli~il e'dir_oru••. 

"Filhakika, her ne sebep ıe 
suretle olursa olsun, Vahdet~in 
gibi hürriyet ve hayatım millet 
içinde, tehlikede görebilecek 
kadar adi bir mahlukun, bir da
kika dahi olsa, bir milletin resi
karında bulunduğunu düşünmek 
ne hazindir! Şayanı şükürdür 
ki, bu alçak, mevrus sal tana t 
makamından, millet tarafından 
iskat olunduktan sonra, denae
tini itmam etmiş bulunuyor. 
Türk milletinin bu takaddümü, 
elbette takdire layıktır. "Aciz, 
adi, his ve idrakten mahrum bir 
ıı lctlıIQk, kal.Jul ecıen nerHangi 

İstanbulu, dünyanın en gürül
tülü şehri olmaktan kurtarma -
ğa kalkısanlar, bu gidişle, sanı
rım boşuna yoruluyorlar. 

Salfihattin GÜNGÖR 

Nişanlanma 
Dışbakanlık direktörlerinden 

Bay Atıf Riza Kor' un küçük kı-
"'ı Dc.)ıA•• p,.11~: ... TC . .. ! 1 .., g ' ·! ıt. 

Binbaşı Bay Riza oğlu tayyare 

ve otomobil mühendisi Bay Hal 

dun Saner nişanlanmışlardır. 

Sultanahmet Üçüncü 
Su 1 h Hukuk Mahke· 
mesinden: 

mahsus olmak üzere birtakım kolay
lıklar gösterirse onlar bunu daha iyi 
yaparlar. Belediye de kaldmm yap• 
maya, temizliğe ve sağlık işlerine bak· 
maya vakit bulur. Biz böyle düşünü· 
yoruz. 

Siz ne dersiniz? -
H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigortalarınızı Gala tada Ü nyon Hanında Kfiln 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

.a. U.ll\J.,)'\;.U.\o UUCUQi.'tUO. .ı.ı..u>.y.ı. .ı..ı..ı.ucUlU.;ıc CU..UCI.\. l;;\J.WUJ. 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 4103 
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bir ecnebinin himayesine girebi
lir. Fakat böyle bir mah1Ukw1 
bütün islamların halifesi sıfatı
nı haiz bulunduğunu ifade et
mek elbette muvafık değildir. 
Böyle bir telakkinin doğru ola
bilmesi, evvelemirde, bütün İs
lam kütlelerinin esir olmaları 
şartına vabestedir. Halbuki, ci
handa hakikat böyle midir? Biz, 
Türkler, bütün tarihi hayatı
mızca hürriyet ve istiklale tim
sal olmuş bir milletiz! Kıymet
siz hayatlarını iki buçuk gün faz 
la, sefilane si.irükliyebilmek için, 
her türlü mezelleti mübah gö
ren halifeler oyununu da sahne
den kaldırabildiğimizi göster
dik. Bu suretle devletlerin, mil
letlerin, yekdiğeriyle münaseba
tında şahısların, bahusus men
sup olduğu devlet ve milletin 
zararına da olsa, şahsi vaziyet 
ve hayatlarından başka bir şey 
,., ·ışünemiyecek pespay~lerin e -
hemmiyeti olamıyacağı hakikati 
malumesini teyit ettik. 

Y edvart ve Fatma ve Virjin ve 
Araksinin şayian ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Büyükderede Piya
sa caddesinde 109 No. lu ve iki bö

lükten ibaret birinci bö -
tükte iki taşlık iki salon ve üç sofa 
ve beş oda ve iki kilar ve iki matbah 
ve bir kömürlük ve üç hala ve iki 
kuyu ve ikinci bölükte yedi oda bir 

'111111111 iyi Bir istenoğrafi 111111111" 

§ Bilen bir işyar aranmaktadır. ~ 
~ istiyenler "TA rt,, idare direktörlüğüne ~ 
;il 11111111111111111111111111111 l il gelsin 1 er. 1111111111111111111111111111~ 

"Milletler münasebatmda, 
mankenlerden istifade sistemine 
rağbet devrine hatime vermek, 
medeni alemin samimi temenni
sini teşkil etmelidir!,, 

itilaf ve hürriyet f ırkasmm 
esasen ölü kafalardan toplandı
ğını birçok hareketler ve örnek
ler gösterdi. Bunlar için ancak 
bir ölü kafası şef ve bir tabut 
taht olabilir. Onlar da zaten şu 
beyit ile bunu itiraf etmislerdi: 
"Sen değil, nefsin hükÜındar 

olsa devlettir bize, 
Gelsin etsin tahtı osmaniye ta

butun cülUs.,, 
Fakat artık anlamışlardır ki 

dünya yüzünde "tahtı osmani" 
kalmamış, onun yerine kuvvet
li ve durmadan ilerliyen, düş
manlarını bile hayret ve takdi
re hatta örnek almağa mecbur 
eden "Türk cümhuriyeti,, kurul
muştur. Hükümdar yerine leş ve 
taht yerine tabut arıyanlar "Sen 
Lazar,, a yahut Karacaahmede 
gider, çürük kafa kemiklerinden 
, ıezar taşlarından "devlet" !e
rini ve partilerini kurabilirler. 

[Arkası var] 

sofa bir taşlık bir matbah ve bir kilar 

· ve iki hala ve vasi eşçarı müsmirc 
ve ğayri müsmireyi havi büyük bir 
bahçe ve ayrıca bahçede sed üzerin· 
deki kö§kte iki oda ve bir sofa ve bir 
hala ve bir matbahı muhtevi gayri
menkulün izalei şiyuu zımnında fü
ruhtu takarrur ederek müzayedeye 
vaz'olunmuştur. Heyeti umumiyesi· 
nin kıymeti muhammenesi 17 .229 li· 
ra 85 kuruştur. Birinci açık arttırma
sı 6-8-935 tarihine müsadif salı gü· 
nü saat on beşte icra kılınacaktır. 
Kıymeti muhamenesinin yüzde yet
miş beşini bulduğu taktirde i.halei ka 
tiycsi yapılacaktır. Bulmadığı tak
tirde en son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere on beş gün müd
detle temdit edilerek ikinci arttırma
sı 21-8-935 tarihine müsadif sarşam· 
ba günü saat on beşte icra olunacak
tır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların işbu gayrimenkul üze
rindeki haklarını ve hususi ile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarım ev
rakı ~üspiteleri ile yirmi gün içinde 
bildirmeleri lazımdJr. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilleri ile sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalacaklardır. Müterakim 
vergiler hissedarlara ve dellaliye rü-
ımmu müşteriye aittir. Arttırma 
şartnamesi işbu ilan tarihin -
den itibaren Mahkeme di -
vanhanesine talik kılınmıştır. 
Talip olanların kıymeti muhammene
sinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçesini hamilen yevm ve saati 

mezkürde Eminönünde Gülbenekyan 
hanında Sultan Ahmet sulh ücüncü 
Hukuk mahkemesine 935-11 n~mara 

Ue müracaatları ilan olunur • .(12757}. 

4808 

lstanbul Millt Emlik Müdürlüğünden: 
Muhammen değeri 

Lira 

Ayvansaray : Atik Mustafa paşa ma~ 
hallesi Bostan sokak eski 3 9 
yeni 3 7 sayılı harap evin enkazı '100 

Y cmiköy : Ayanikola mahallesi hazine 
sokak eski 12 sayılı harap evin 
enkazı. 40 

Yukarıda yazılı harap evlerin enkazı 30-7-935 salı 
günü saat ondörde kadar pazarlıkla satılacaktır. İstekli
lerin haftanın salı ve cuma günleri idarede müteşekkil 
komisyona müracaatları. (F) -(3651) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname plan ve keşifnamesi mucibince Paşa· 

bahçe Fabrikasında ( 2 3 4 7, 4 8) lira muhammen bedelıl 
yangın tulumba evi inşaatı açık eksiltme suretile mii· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve planlar 20 kuruş mukabilinde Ci-
balide Levazım ve Miibayaat Şubesi Nakit Muha~ibi 
Mes'ullüğü veznesinden alınacakdır. 

3 -Eksiltme 15-7-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşda Alım Komisyonunda .Vapı
lacakdır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 176 lira mu,·akkat 
güvc;nme paraları ve icabeden vesikalarile birli~de ta
yin olunan günde Kabataşda Levazım ve Mvbayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları .. (3524 )~ 
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Fransız Hükumetinin iste
diği Fazla Süel Tahsisat 
Paris, 29 A.A. - Müzakerelerin uzayıp gideceğini gören La

val, saylavlar kurulunun dün akşam müzakereye başladığı fazla 
iüel tahsisat teklifini geri .almıştır. 

Lava! demiştir ki: z 
"Parlamentonun, bana geniş yetkeler bağışlamakla emanet et

tiği nazik ödevi basarabilmekliğim için, bu müzakereleri mümkün 
olduğu kadar çabU'k bitirmek gerektiğini kurul anlamalıdır.,, 

Teklifte, Sü Bakanlığı için, 288.664.590, Deniz Bakanlığı için: 
21.000.000, Hava Bakanlığı için: 44.170.270 ve Sömürgeler Ba
ikanlığı için: 3. 7 99.000 frank istenmekte idi. 

Arsıulusal Tecavüzlere 
Karşı Korunma Çareleri 
Cenevre, 29 A.A. - Onüç devlet komitesi tarafından, uluslar 

k?rumu andlaşmasım, arsıulusal tc:,cavüzlere karşı daha teşirli 
bır hale koymak yolunu araştırmaga memur edilen hukukçular, 
işlerini 'bitirmişlerdir. bunlar, konsey tarafından tedbir almak ge
rektiği takdirde, ilgili taraflarında bu işde oy verip vcrmiycccği 
hususunda uyuşamamışlardır. Ekisperler meselenin ekonomik 
yüzlerini gözden geçirmek üzere, gelecek hafta toplanacaklardır. 

Japonlar iki Defa Sovyet 
Topraklarına Girdiier 

Moskova, 29 A.A. - Tas ajansı bildiriyor: Kabarovskdan bil
Clirildiğine göre, 23 haziran saat 18 de Grodekovso'da 40 Japon 
eriyle iki subay sınırı geçerek 4 kilometre ilerlemişler ve Bezşme· 
naya tepesine tırmanmışlar ve tepeden aşağı inerek karanlık çö
künciye kadar orada kalmışlar ve sonra mançuri toprağına dön-
müşlerdir. . 

26 haziranda sabahleyin saat 7 de 40 Japon eri yine oralardan 
sınırı geçerek aynı: yere gitmişler ve saat 12,45 de sınıra dönmüş 
lerdir. Orada kendilerine tepenin smn gerisindeki öbür eteğinde 
6 kişilik bir atlı grupu katılmıştır. Saat birde bütün müfreze Man 
~uri t-0prağına dönmüşlerdir. 

Hududun böylece iki kerre geçildiği dört kişilik bir Sovyet sı
nır müfrezesi tarafından görülmüş, fakat bunlar sınır hadisele -
rinden mümkün olduğu kadar sakınmak için aldıkları emirlere 
uygun olarak Japonlarr.n Üzerlerine ateş açmamışlardır. 

Fransız Parlamentosunda 
Paris, 29 A.A. - Parlamentonun bu yıla mahsus normal top

lantısı bu sabah saat 3130 da sonuna ermiştir. 
R'unıt da9ı1ınruı;rhın nnr,. T ~m:ıl nk11rl110 ıı Al..u ... ,.;.,.,.ı_ .... ....._ıs ..... ~ .. 

ıcını~ı.ıı •• 

1 - Hükumet frangın selametini ve ekonomik kalkınmayı sağ 
lamak dölenindedir. (azmindedir) 

2 - Ge~el ~üz~n~ ~e dem<_>kr~tik kurumları saydıracaktır. 
. _ ~a~al, hıç bır kış:nın ve hıç hır yurddaş topluluğunun eğemen 

lıgı elıne alamıyacagı prensibini hatırlatmıştır. 

Bulgar iç Bakam Belgratta 
Sof ya, 29 A.A., -. _ !ç~şleri ~akanı General Atanasof, Yunak 

spor kurumları bırlıgırun başltanı olarak y ıA k 11 
12 temmu d s f d , ugos av so o arını 
mak irin~ tgra~ ya -~~p~~cak ~lan Yu~ak. kongresine çağır-

• :ı e a gı ıştır. nu çagrı resmığdır. 

Barselon'da •• 
Orfi idare 

Ma?rid, 29 A.A,. -. Sü. Bak~nı ile lçişleri Bakam, bu sabah 
uçak .ıl.e Bars~lon a gıtrnışlerdır. Orada düzenliği yoluna koy -
m?k.ıçın tedbır alaca~lardır. Barselon'da tramvaylar ateşe veril
m~şt~r. Barselon şehrınde ve Barselon ilinde örfi idare ilan edil· 
mıştır. 

Y~nan H~lk~~~lisiToplandı 
.. Atına, 29 (Hususı muhabınm.ız bıl~iriyor) _Halk partisi bu· 

gun .t~plandı. Başbakan Çaldarıs vazıyetin bir hülasasmı yaptı. 
Plebı~ıt yapı~~asını ortaya .koyaı_ı kendisi olduğu için, tesir yap
mak. ıstemedıgınden ?u b~hıste bı; şey söylemiyeceğini bildirdi. 

B~r. say~av,. muhalıflerın organıze olmalarına karşı, partinin 
ple?ısıt arıfesınde ~azırlı:ksız bulunduğunu iddia etti. Çaldaris bu 
ıddıalara karşı temınatla cevap verdi. 

Kondilis partisi de bugün toplandı. Müzakereye devam edili~ 
yor. Taf si la t vereceğim. 

Amerikah Gelb Kayseride 
Kayseri, 28 A.A :- Şikago üniversitesi profesörlerinden Dr 

Gelb bugün şehrimızc gelmiştir. Çivi yazılarım okumak işind~ 
~o~ ~.neO?li bir yer tutmuş ola~ profesör, Kültür Bakanlığının 
ız?.ı ~e:ıne orta Ana~olud~ .bır araştırmaya çıkmıştır. Kayseri 
~1uzes~nı g.ören 12rofes~:' Hıt.ıt ?akımından müzenin acun içinde 
onemlı yerı oldugunu soylemıştır. 

Bir Orman Yamyor 
Muğla, 29 A.A. - Mannarisin Aktaş yerindeki özel çiftlikteki 

onıanlarda çıkan yangın üç gündür devam etmektedir. 

izmit Kurtuluşunu Kutluladı 
~zttit, 29 A.~. ~ Bugün !~mitin kurtuluşunun yıldönümü ol

dugurdan şehrımızde cumurıyet meydanında şenlikler ve gece 
Iener aa~ı y:apılmı§tır .... 

BALKANLARDA HU

SUST ISTIHBARATIMIZ 

Metaksas 
Hükumete 
Hücumda 

Kralcı M etaksas 

••• 

Atina, 29 (Ilususi muhabirimiz -
den) - Paris elçisi Politis'in bir mek 
tup neşredilerek Yunanistanm dış si
yasası hakkında ifşaatta bulunması u
zerine General Metaksas kendi orga
nı olan gazete ile hükümetin dış ve ic 
siyasetine karşı §İddetli hucumlar yap 
maktadır Hükumetin ileri gelenlerin
den birçoktan Metaksasrn yaptrğr hli· 
cumların asıl hedefi kendisi olması la 
zımgeldiğini ve çünkü hiç yoktan ÇI· 
kardığı rejim meselesi dolayısile hükfı 
metin işlerine bakmasma meydan ver 
medi~ini söylüyorlar. Harbiye Bakanı 
Metaksasm ordu ve teçhizatr askeri -
yenin noksanlığı hakkr~daki ya11ları
na karşı cevap vermiyeceğini söyle -
miştir. 

Yunaınistanın 
Ala~ağı tayyareler 

Atina, 29 (Hususi muhabirimiz -
den) - Hava bakanı Shina. Yuna · 

- ... ......,..., ... U<'CQP "'n•u-eıer ııakkm-
da gazetecilere yaptığı diyevde muh
telif Avrupa fabrikalan tarafır.dan ye 
ni sistem planlar verilmiş olduğunu, 
bu planlan on beş gün zarfında tet • 
kik edilmek üzere erkanı Harbiyeye 
verdiğini ve satın ahnacak tayyare mo 
delinin onların vereceği karar üıeri • 
ne taayyün edeceğini ve Yunanistanrn 
şimdilik hariçten 45 tayyare alacağını 
söylemiştir. 

Yunanistanda zabitlerin 
terfihi 

Atina, 29 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Umum erkanı harbiye daire
sinde Başbakan Çaldarisin başkanh -
ğmda Harbiye Bakanı, müstesan, Er
kanı harbiye umum başkam- .. ve birin 
ci ordu komutanının girdiği bir top -
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda mem· 
leketin harp kuvvetlerinin ve levazım 
islerinin yerleştirilmesi ile zabitlerin 
terfihi meselesi konuşulmuş ve yüksek 
hılrp meclisinin teşkili için bir karar
name yapdmıştır. ......... ...,..._ ...... .............,. 

Yeni Yunan 
Meclisi Yarın 
Toplanıyor 

[Baş tarafı 1 incide] 
lantı yapacaktır. Çaldaris bu top 
lantıda hükumetin şimdiye ka -
dar güttüğü siyaseti ve şimdi -
den sonraki takip edeceği yolun 
ana çizgilerini parti saylavları -
na anlatacaktır. 

Radikal partinin bugünkü top 
lantısında da lider Kondilis cu
murculu~u terk ile kraliyetçi ol 
masına sebep olan kanaatlerini 
izah edecektir, ve şimdiden son
ra takip edeceği yolu gösterecek 
tir. 

Kondilisin partisinden bir ço 
ğunun cumuriyete sadık kala -
caklarııu gazeteler yazmakta -
dırlar. 

General Kondilis öbür pazar
tesi veya Salı günü Romaya ha 
reket edecektir. 

Atina, 29 (Hususi muhabiri -
mizden) - Sandalyesiz Bakan 
Mavromihalis'in istifasını Baş
bakan kabul etmiştir. 

iCMAL LONDRA-tSTANBUL YOLU 

Rooseveltin geni • •1• G t · ı • 
Tecrübeleri lngı iZ aze eCI erı 
Amerika Cümhur Başkam Roose

vclt, ekonomik kalkınma tesebbüı-üne 
giri§tiği zaman buna ''tecrÜbe" adını 
verenler haklı imişler. Kimse "akıl 
tröstü" tarafnıdan çizilen geniş ve 
dallı budaklı programın tatbikatır.dan 
ne netice çıkacağını o zaman kestire
miyordu. Dört yıl tecrübeden sonra 
bazıları bunun müspet bir netice ver
mediğini, vermek ihtimali de olmadı· 
ğrnı söylediler. Bu kadarı kafidir de
diler. .,....azılan tecrübe henüz bitme
di: devam edelim dediler. Bunlar ara
sında en ümitlisi başkanın kendisi idi. 
Nihayet Amerika'nın yüksek hakyeri 
bu münakasayı kısa kesti: Kalkınma 
Kanununu kanunsuz buldu. Kim bi
lir belki de bu karar üzerine Roose
velt te derin bir nefes almıştır. Çün
kü şimdi: 

- Sonuna kadar götürebilseydim. 
muvaffak olabilirdim. 

Diyecek bir vaziyettedir. 
Bu i~in en feci tarafı şudur ki, şim

di acunun ekonomistleri ''muvaffak 
olacaktı, muvaffak olmıyacaktı" diye 
bu mevzu üzerine kütüphaneler dolu
su kitaplar yazacaklardır. Şimdiden 
Amerika mecmuaları bununla meşgul 
olmağa başladılar. 

Ancak N. R. A. dan iim:-Jini kesen 
Rooscvelt, şimdi başka bir tecrübeye 
girişiyor. Amerika'mn en büyük me
selesi issizliktir. N. R. A. işsizliği kö
künden azaltacaktı. Cünkü istihsali 
arttıracak, istihlaki arttıracak, alış ve
riş çemberini rföndürmeğe başlıyacak. 
Herkes çalrşaca!:. 1 Icrkes kazanacak. 
Herkes para sarfedecek. Herkes bah· 
tiyar olacaktı. Şimdi Roosevelt işı-iz· 
liğe bu kadar dolambaçlı bir yoldan 
değil, daha doğru bir cepheden taar
ruz etmeğe karar verdi: Büyük :mik
yasta nafıa inşaatı yapmak suretile. 
Ger~i bu daha kestirme bir yoldur. 
Fakat daha masraflı bir yoldur. Para 
da iki suretle elde edilebilir: 

l - lstikraz ile. 
2 - Vergi ile. 
Roosevelt şimdiye kadar istikraz 

yolu üzerinde yürüyordu. Son vazi
yet üzerine vergiye dönmüştür. Ge
çen gün verdiği bir söylevde yüksek 
kazancı yüksek vergiye tabi tutmağı 
ve veraset vc--ciisini arttırmağı ileri 
sürmüştür. Roosevelt'in bu yeni pro. 
gramı zengin Amerika'lrlan ve onla
rın ellerinde bulunan gazeteleri tela
şa düşürmüş görünüyor. Ancak şu da 
bir hakikattir ki, Amerika'lı bugün 
dünyada en az vergi veren bir adam
dır. Rakam hatırlamıyoruz ama, zan
nediyoruz ki, ayda yüz lira kadar va
ridatı olan Amerika'h vergiye tabi ol
mıyacak kadar fakir sayılır. Vergi 
bundan sonra ba lar ve Ame -
~ı~a ıı,. oa~ı<a mm.,. '"' <tC'rtıe KtyaS 
edılemıyecek kadar az vergi verir. 
Yüksek kazançlar bir Iskandinavya 
rı:ıe?11.eke~inde o kadar ağır vergiye 
tabıdır kı, muayyen bir rakamdan 
sonra geliri arttrımanrn imkanı yok
tur. Roosevelt'in akhnda olan nis
betleri bilmiyoruz. Ancak Amerika 
milyonerlerinin servetleri Avrupa ül
kelerindeki vatandaşlar nisbetinde 
vergiye tabi tutulacak ise, bu defaki 
"tecrübesinde" Amerika Cümhur Baş
kan~~~n z.engin bir altın madeni keş
fettıgıne ınanacağımız geliyor.- :,~:t-:f. 

Paris Şarbayı 
Düello Yaptı 
Muarızını kal~asın· 
dan hafif~e yaraladı 

Chiappe 
Paris, 29.A.A.- Jan Kiyap (Chiap· 

pe) ile Piyer Godin arasındaki düel· 
lo bu sabah özel bir bahçede yapıl
mrşdır. Godin sağ kalçasınaan ·hafif 
yaralanmışdır. 

. ~u düellonun sebebi, gazetelerden 
bırınde Godin imzasiylc çıkan ve es· 
ki polis direktörü tarafından kendi 
için bir hareket sayılan bir açık mek
tubdur. 

Faşist dUşmanlari 
Cenevre, 29. A.A. - ltalyaya kar

şı faaliyette bulunmak üzere İsviç
rede toplanacak olan faşist dü~manla

rr kongresine, federal kurul yasak 
ctmeğe karar vermişdir, 

Otomobille · Geldile~ 
Türkiye Turing kulübü gelen heyet 
için bir ş e tı i r gezintisi hazırladı 

Birkac günden beri otomobille ~eh
rimize gelmesi beklenen İngiliz gaze
tecilerinden ve otomobil fabrikatörle
rinde mürekkep bir heyet dün Edirne 
yolile şehrimize gelmişlerdir. Heyette 
bulunanlar Daily Herald'dan Wizdan, 
Daily Mail'den Fuller ve Daily Exp
ress'rlen Pemberton ile Morris otomo 
bil sosyetesinden Rush ve Bolding ve 
arsmlusal otomobil kltibü üyelerinden 
Orr'dur. Bu seyaiıatten maksat Lon
dradan Istanbula kadar ve 1930 ;ırsr
ulusal turing kongresinde tesbit edil
mis olan otomobil yolunu tetkik et -
mek ve otomobHlcrin mukavemet de
recelerini anlamaktır. İngiliz gazete -
cileri ile motör sosyetelerinin mümes
silleri a}'rI ayn ve 24 saat ara ile mem 
leketimize gelmişlerdir. Hududda ken 
dilerini Tiırkiye turing kulübünden 
Ekrem Muhiddin ve Ekrem Rüştü kar 
şılamışlardır. Dün Perapalasa inen 
İngiliz gazetecileri Türkiye Turing 
kulüp başkam Reşit Saffet ve idare 
heyeti reisi Şükrü Ali ile görüşmü~
ler ve Turing kulüp tarafından ken
dilerine şehrimizi dolaşmak için bir 
tercüman verilmiştir. Dün lngiliz ga
zetecileri kendilerile görüşen bir mu
harririmize seyahatlerini ve ihtisasla
rını şöyle anlatmışlardır: 

- 2000 millik olan bu seyahatimizi 
otomobillerle yapmaktayız . Bundan 
bir müddet evvel vapurla Londradan 
kalkarak Fransadııki Kale'ye ve ora -
dan da otomobillerle Liyej. Brüksel, 
Kolonr, P< şte, Bclgrad ve Sof ya yo
lile Ttirkiyeyc geldik. Bu hat {i?.erin· 
den c:izilen otomobil yolunu genelleş
tirerek bu yolla Hindistan ve Malaya 
yolunu birlestirmeği düşünmekteyiz. 
Daha ileride de bu yolu uzatarak 
Halepten geçmek üzere Bağdada, Ku 
düs ve Kahireden de Cenubi Afrikaya 
ve Umit burnuna gitmek kabil ola -
caktır.,. 

lngiliz gazetecileri ve otomobil sos
yeteleri mümessilleri bu yolculuklar
dan çok memnun olduklarını ve seya
hatlerinin çok iyi şartlar içinde devam 
ettiğini, yalnız yolda üç defa çivi 
batmak suretile lastiklerinin patladı -
ğım ve bunrlan başka göze çarpar bir 
hadise olmadığım söylemiştir. 

Daily Mail muhabiri Fuller mem -
nuniyetini: "Bizim istediğimiz: seya -
hat, sergiizestsiz geçecek seyahattir" 
cümlesile ifade etmektedir 

T;;rı..:,,-.. Turin~ ku1ubti baskcınr Re
şit Saffet kendilerine memleketimiz • 
deki yolların nasıl tt'kemmuı etmekte 
olduğunu ve yolların tarihine ait iıa
)'tat vermiştir. Bundan sonra gazeteci-
er geçtikleri yollar hakkında malü -

mat vermişler, Bel~ikadaki yolların 
dar olmakla beraber gü;,,el olduğunu, 
Almanyada dahi ayni darlıkta iyi yol
lar bulundugunu söylemi~ler ve bir -
çok yerlerde saatte 60 mil ve Viyana 
dışında da seksen mil yaptıklannı söy 
!emişlerdir. Gelen gazeteci yolcular 
Avrnpadaki en iyi yolların Avustur -
yada olduğunu söylemektedirler. Mü
bahase sırasmdıt' Floryanrn meçlhini 
işiten İngilizler yorgun olmalarına 
rağmen derhal oraya gitmek arzusu -
nu göstermişlerdir. Bunun üzerin'! o· 

tomobillerle Filoryaya gidilmiş ve ba 
yo yapılmıştır. Ingiliz gazeteciler Fi. 
loryayı çok beğenmi!iler ve yapılan t 
ı:.isatı yakından tetkik ederek şunla 
söylemişlerdir: 

- Biz diinyanın her tarafında pta 
lar gördük, fakat sizinki gibi suyu v 
kumu güzel, bir eşine rastlamadı 
Avrupada halk plajlara sadece e~len 
me~e bider. Oralarda denizlerin ç:> 
dalgalı olması banyonun tadını kaçı ı 
rır. Halbuki sizin denizlerinizdc dalga 
dan eser yok. Burada, gördüğümüz ş 
kilde modern tesisat yapıldığı takdir 
de Avrupadan bile b .• :ı:ok kimseler i 
buraya geleceğinden §Üphe etmeyini 

Türkiye Turing kulübü İngiliz ga 
zetecileri için bir şehir gezintisi ter 
tip etmiştir. Akşam saat beşte de Tu 
ring kulüp baskanı Reşit Saffetin ve 
receği çay ziyafetinde hazır buluna 
caklardır. Gazeteciler ve otomobil so 
yeteleri mümessilleri salıya kadar bu 
radadırlar, fakat. Londradan alacak 
lan direktife göre daha fazla kalmala 
n da muhtemeldir. 

Avrupa işi ayrı! 

Habeş işi ayrı ! 
Roma. 29.A.A. - Gar.eteler, İta 

yanın Habeşistandan yana olan ~( 
rÜ§ noktasını teyid etmekle berabe 
İtalya-Fransa ve İngiltere iş birliğ 

nin, Streza'da çizilen gidişe göre g 
ni~letmck imkanı olduğunu yazıyo 
lar. 
Yabancı basın, Avrupa mesele} 

rinde bir uzla maya varılmış olduğ 
nu kayd etmekle beraber Mussolin 
nin Habeş işinde ayak dirediğini h 
her vermektedirler. 

DoOu Afr,kasmda 
Sirakuza (İtalya), 29.A.A. - S 

banda tUmeninin bin erle kırk b 
subaydan ibaret iki piyade tabur 

Prinçipcza Ciovanna vapuriyle doğı 
Afrikaya gitmişlerdir. 

Tavas Sulh Huku 
Mahkemesinden: 
Müddei Tavasdan Kureş oğlu Bek 
Sıtkı r fından müddeaaleyh Ta 
vasın orta mahallesinden Ek:ıi ogu 
larından Osman oğlu Halil aleyhi 
asılan manifatura bedelinden 46 

ra 29 kuruş alacak davasının yapı 
makda olan duruşmasında: mü 
deaaleyhin ikametgahı meçhul b 

lunduğundan tebliğat yaprlamam 
ve müddeinin talebile ilanat sureti 

tebliğat ifasına mahkemece karar v 
rilmiş olduğundan mumaileyhin d 
ruşma günü olan 13 temmuz 935 g 

nü saat 9 da Tavas sulh huhk 
mahkemesinde. ı bizzat veya bir ve 
göndermesi aksi takdirde duruş 
nın gıyaben bakılacağı ilan olunur 

(1275 

Maraş Şarbaylığından: 
1 - Maraşın şehir elektrik şebekesi tesisatı Baymdı 

lık Bakanlığınca musaddak projeleri ve şartnameleri 
göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 11 temmuz 1935 günlemecine rastlrya 
perşembe günü saat on beşte belediye encümeninde y 
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler yahut serm 
yedarlar 2490 No. lı kanunun 3 üncü maddesinin Av 
B fıkralarına göre vesikalarını göstermeğe mecburdu 
Iar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 liradır. M 
vakkat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evv 
Bankaya yatırılmış olacaktır. 

5 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektu 
Iarını muayyen saatten bir saat evvel encümen reisliğin 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

6 - Planların örneği on lira göndermek şartile isti 
yenlere Maraş Belediyesinden verilir. (3307) 451 

Jfi.tHzlle j«iü#n:~:pA2 

• • 
t1nc:ak N IVEA ile duyulur~ Güneş 
tıanyosundan eveı vücudünü bot Nive& 

kremi 11eyi1 N iVEA fil ile Lyice. 

""•' Böylece güııeften yanmak tehlikesJ 

/f .,..b .J kalkar, cild ine gınta uyandıran bir güzelli!< 

?-" gelir.a Fal<aı hİcb'ır uman ıslak 11ücuııe 
güııeş rıanyosu yapma ve kuvvetli 

ıüne~ altındı N İVEA nıaHİ!ID 
•C@Jl e1ti155~ ıekrarıa.: 
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Hergün 5 Söz 
KIRK UÇUNCU LiSTE 
ı - Muvafık, mutabık - Uy

gun 
Muntabrk- Uyuk 
(''>meklcr: 1 • Fikirlerimiz 
biribirine uygun değildir. 

2 • Hareketiniz kanuna uy 
gun değildir. 
3. Bu masanın ayakları 
yerlerine uyuk de~ildir. ' 

2 - Müeyyide - Berkıte 
Örnek: Bütün kanunlar 
devrim 6avgasmın birer 
iberkitesi olmalıdırlar. 

3 _Mükafat - öden . 
örnek; Hayır ve hızmct iş
lerinde en ibüyük öden, vic
dan rahatıdır. 

3 - Satıh - Yüzey 
Ömek: Akşam üstü, su yü
zeyindeki ışın (muzi) kırı

. şıklrklara daldım. 
~ - Münavebe - Sıralaşma 

Örnek : Gece nöbetçileri 
aralarındaki s ı r a 1 a ş -
maya göre çalışırlar. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya· 
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları 

' nın kullanıhnamasım rica ederiz. 

Bulmacalamnız öz türkçedir. Şek· 
limizin boş gözlerine kar'"'ılıklarını yer 
Jeıtiriniz. Yedi gün arka"· kaya bul· 
macamızı dC'lğru çözUlmüş olarak gön· 
derenler arasında kurga çekiyoruz. 
'.Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları. 
mızı istediğiniz gün çözmeğe ba§laya· 
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
kaya çözlilmiiş olsun. Kar§ılıkları "b. 
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
~uuz. 

• 
·Armaöanlarımız 

:Birinciye: Atatürk resmi 
lkinciye: aZrif bir cüzdan, 
Uç üncüye: Bir ıtilo 
Dördüncüye: (Güzel bir koku • 
Beşinciye: Bir not defteri veya sı· 

1lema artistleri a1bümü. 

YUKARDAN AŞACI 1 

1-Kral batlığı (3). Sonuna en 
gelirse beyaz en:. geline kırını· 
zı olur (2), kuıun ağzı (4). 

2 - Acunun en büyük adamı (7), 
Leızet (3). 

3 -Tabiat (5). Üye (3). 
4 - Doğurtur (3), Yama (2)'. 
...s - Sonuna ıabuk geline artılc ma 

na arama (4). Alafranga koz 
helvası (5). 

6- lviçrede bir gebir (5), fazlası· 
na lüzum yok (5). 

7-Ulum (2), Mecburiyet (5). 

No.42 

VOSMAK 
Etem lzzet BENICE 

- Hoppala .. Şimdi ben bu su· 
.):"atla nasıl sokağa çrkarım?. 

Suat yüzünde yayılan bir gü-
lücük ile: 

- Ne olmuş?. 
Dedi. 
- Daha ne olsun, tiaıl{sana 

'7'faümün lekelerine .• 
Suat güldü: 
- Onlar güzel bir kadının 

süsleri, cicileridir .• 
Selma, hırçın hırçın: . • 
- Oof böyle söyleme. Sınır

leniyorum. Maskaraya dönmüş 
yüzür.ı .• 

Diyerek, aynanın karşısına 
geçti: 

- S~yın Fabrikatör Bay Su
at meğer hep peynir ekmekle 
ömrünü geçiriyormuş! 

Diye söylendi. Suat bunu 
kavnyamıdı: 

- Ne peynir ekmeği? .• 
c: Öllc ya: ete a~mışsın. :Yü· 

PARAŞÜT DENENÇLERi 
,--Aşağıdaki resimle;de Rusiad~ pa~~şüt denençleri 

sırasında ahnmış enstantaneleri görüyorsunuz -
PARAŞÜTLE NASIL ATLANIR? 

Soldan sağa "doğru: 1 - Bir 
Rus kadını paraşütle atlarken. 

kilir. 1 (Rusyada on binlerce amatör 

2 - Paraşütçü atlamış fakat 
henüz ipi çekmemişken alınmış 
bir resim. İpi çekmemesine se
bep de makine ile ilgisini kes -
memiş olmasıdır. 

4 - Moskovada idman par - paraşütçü yetiştiriliyor. Bunla -
kında paraşüt kullanmayı öğ. rın sayısı tam olarak bilineme -
retme için yapılan kulede ace - mekle beraber bu spora ka?ın -
milerin denençleri. lar arasında da son kerte ıstek 

5 - Moskovada Maksim Gor vardır). 

3 - İpi çektikten sonra arka 
sındaki torba açılmaya başlar -
ken. İp sağ eldeki yuvarlakla çe_ 

ki kültür parkında bir paraşü - 7 - Tali~ kulesinden atla -
tün inerken alınmış bir resmi. makta ufak bır duraklama zama 

6 -. Genç Rus i~ileri paraşüt nı geçire~ genç .am~t~r~ güç 
denemeleri için hazırlanırken. vermek üzere hafıf hır ıtış. 

8- Fırka (5), vücudun &crt kı&mı 1 

g - )5~iİti ( 4), Meşhur bir gazeteci 
nin şimdilik soy adı ( 4). 

10- Edat (2), sonuna geldiği isim
leri sıfat yapan edat (2), Ruh 
(3). 

11- Birinciden sonrası (6), onsuz 
kıt. kıt olmaz ( 3). 

SOLDAN SACA ı 
1-••••• (11). 

2- Ced (3), Tamam (5). 
3 - Sonuna cpab gelirse gürültü o· 

lur (3), vücudda hasıl olan bir 
şi§ (2)1 Mc§hur bir farenin adı 
(4). 

4 - • • • • • s (10). 
5 -Tedavi (3), Me§hur ve akıncı 

bir Türk kabilesi (3). 
6 - Sana't (2), Genitlik (2), edat 

(2). 

zümü, dudaklarıı.u, boynwnu bir - Ah .. Yosma senin başına 
yemediğin kalmış!. bu da mı gelecekti? Ne vardı 

Suat: kendinden bu kadar gesecek?. 
- Kah .. kah .. kah!. Suat tekrar söze başladı: 
Kalı .. , eııkek sesile güldü ve - Ben de Büyükada'ya filan 

sözüne ekledi: gidelim., diyorum ama, hiç öte 
- Neredeyse beni yam~ama yanını dü§ünmüyorum. 

benzeteceksin!. - Neyi düşünmüyorsun?. 
- Daha fenası!.. - Evdekini .. Ben Bahkesir'e 
- aKh .. kah .. kah!. gidiyorum, diye çıktım. On gün-
Suat sordu: de döneceğimi söyledim. Şimdi 
- E bugün ne yapacağız?. benden boyuna mektup bekler. 
Selma durmadan nazlanıyor- - Çok kıskanç mı?. 

du: - Kıskancın kıskancı?. 
- Hiçbır şey. Otelde otura- Selma'mn, yani bu yeni müş-

cağız. terisinin yeni adlı kadını, Y os-
- Niye?. ma'mn yüzü birden buruştu: 
- E ben bu halimle nasıl so- - Öyle ise niye karma ha· 

kağa çrkarnn. Ne pudra, ne yinlik ediyorsun?. 
krem, hiçbir şey bu lekeleri ka- - Ne ".ayinliği?. 
pamaz.. - B:mimle ·)uraya kapanıp 

- Haf tayı burada geçirdik. yedi güu kalmak hayinlık değil 
İstersen bugün Büyükada'ya ge- mi?. 
çelim. - Buna hayinlik denmez ci-

- Hiçbir yere çıkamam. cim. Böyle şeyler erkekliğin tu-
- Nazlanma.. zu biberidir. Tat verir. Erkek ol-
- Gerçek naz değil .. baksa- dukça ağız değişmelidir. Bir çi-

na !. çekle ba:1ar olmaz .. derler. 
Ve .. genç kadın kendi kendi· Yosma da: 

~ine mırıldandı: ' , ~ - Balıkesir Bandırma1sen llu 

-- - ---------

7 - Küçük değil (5). 
8-Hftkim (6). 
9- Ccd (3), Hayvan (2), Meıhur 

bir casus kadının ön adı. 
ıo-........ (11). 
11 -Atılgan (4), Öç (3). 

Soldan sağa ı. 2, 4, 6, 7 ve 10 da· 
ki kelimeler sırasiyla okunursa son 
23 nisandan beri her gün bir az daha 
meydana çıkan bir hakikat olur. 

işe aldırma .. derler! 
D~di, güldü. Sonra yine bir

den yüzü buruş ı, sesi değişti: 
- Ama, ne de olsa fena yapı· 

yorsunuz. Kocah kadınların kö
tü olmasına yüzde doks· .:ı do-
kuz kocaları ön veriyor! Ya şim 
di senin karın da bir başka er
kekle kapalı ise .• 

- İmkanı yok. Aklımdan bi
le geçmez!. 

- r 'den geçmesin. Eğer se
nin çapkmlığmm, aldatıldığı
nın far" mda ise öç almak için o 
.:a bir erkeğe gönül verebilir. 

- Benim karın~ öylesi değil· 
dir. 

- 7"'ttuı hiçbir \.adın öyle ; 
~eğildir. Her k~dm "'nadan ter
temiz doğar. Ve .. her kadın te • 
mizdir. Onu kötü yapan hayat, 
ömekl•rc, .. Akla ~elmiyen se-
bep ve aı -Çlardır. ' - ....... . 

Suat sustu. Selma devam edi· 
yordu: 

- Ben de kötüyüm. Senin 
koynundayım. : ;r hafta seninle 
kaldım. Daha üç gün, beş gün 

... Merdivenin son basamağı -
na oturmuş, terter tepiniyor, 
ağlıyordu. Annesi koşarak mut 
haktan çıktı. Sekiz yaşındaki 
kızı a öfar görünce şaşırmıştı: 

- Ne oldun yavrum Gülen .. 
Çocuk başını kaldırdı. Gözle 

ri kızarmış, boncuk gibi yaşlar 
dökülüyordu. Titrek ve öfkeli 
bir sesle: 

- Kitaplarım .. 
Dedi. Yeniden ağlamaya baş

ladı. "Gülen,, , adına benziyen 
bir kızdı. Yüzü ışıklı gülüşlerle 
dolu sesi her zaman sevinçliy-, . 
di. İç açan, yürek ferahlatan hır 
cocuktu. Daha kundakta iken 
bile, hiç ağlamazdı. Annesi sor
du: 

- Hangi kitapların yavrum ... 
Okul kitaı:,~arm mı? 

"Gülen,, ellerini gözlerinden 
çekti : 

- Hayır! Dedi. Okul değil ... 
Öykü kitaplarım 

- E ..• Ne olmuş yavrum? 
- Anne ••• Sen de yalnız soru 

yorsun! İşte bak ne olmuşlar •.. 
Merdivenin k e n a r ı n d a 

yırtılmış yapraklı bir iki kitap 
duruyordu. Kadın bunları eline 
aldı. Evirdi çevirdi: Sonra: 

- Kim yırtmış bunları Gü -
len. . 

Diye sord_µ.. Cocıığuu uçkı • 
rıktarı Kesilmiyor, yaşları bir 
türlü dinmiyordu: 

- Kım yırtacak... "Aypek,, 
yırtmış!.. Anne bıktım ben bu 
çocuktan artık, kısk'11çlığmdan 
ne yapacağını şaşırıyor! .. 

"Aypek,, küçük erkek karde
şiydi. Annesi onun yaruna, mer
divene oturdu. Bir kolunu kü -
çük kızının beline doladı: 

- Ne yapalım Gülenciğim .•. 
Dedi. Küçük kardeşin çok ya • 
ramaz... Biraz daha dişini sık. 
Büyüyecek sen de rahat edecek 
sın. 

Küçük kız bir büyük adam sı
zıltısile: 

- Anne artık dişleriıpi sık
maktan usandım. Hem de kökle 
ri ağrıyor! 

Dedi. Kadın kızına hak ( türk 
çcdir) veriyordu. Fakat "Ay -
pek,, de o kadar tatlı bir yavruy 
du ki, ona bir tokat atamıyor -
du .• Kızına sordu: 

- Gülenciğim sen artık büyü 
yorsun, nasıl olsa bu kitaptan 

kalacağım. Paranı alacağım. Yi
yorum, içiyorum. Senden aynl
dıktan sonra da bir başka erkek
le bir geceden beş geceye, yüz 
geceye kadar hep seninle geçir
diğim günleri, dakikaları, sani
yeleri geçireceğim. Ve .. bana 
sen de, senin gibi bütün er.k~
ler de kötü kadın.. diye bakaıısı
nız. Fakat, niçin kötü?. Bunu 
bir kerecik olsun düşündünüz 
mü, sordunuz mu?. Kötü .. der 
geçersiniz. Asıl kötü sizsiniz .. 
Erkekler.Beni de kötü eden,bc
nim gibileri de kötü eden yine 
en başta ve en önde bir erkek ve 
bütün erkekler oldu! 

Ve .. daha coşkun devam etti: 
- Hiçbir kadın kötü yoldan 

memnun değildir. Kötülüğe bi
lerek, s ı z ı duyarak katlanır. 
Düştüğü bataktan kurtulamadı
ğı için kötülük eder. Ve .. siz bü
tün erkekler bundan zevk duyar· 
sınız. Kadını ilk saplandığı ba
takta asfaltta ve lüks bir araba 
içindeymiş gibi alkışlarsınız, ve 
sürüp giden alkışlarınız zavailh
yı gırtlağına kadar lıatağ.a. so
kara en sonunda da bütün bütün 

okumıyacaksın. Sa.kla sakla ne 
olacak. .. 
Kız annesini dargın bakışlar 

la süzdü: 
- Anne onları ne yapacağnn 

biliyor musun? 
Sesi tathlasmış, yüzüne yu .. 

muşak bir gülüş çizilmişti: 
- Çocuklarnna okuyacağım. 

Ben küçükken sen nasıl her ge
ce büyük bir kitaptan bana ma -
sallar okurdun, işte bende öyle 
çoaıklanma okuyacağnn. 

Annesi onun saçlarım seveli. 
Y anaklarmdan öptü: 

- Ozülme Gülen dedi. Aype 
kin yırttığı kitapların yenileri· 
ni sana alımn.. 

... Gülen kaderin (türkçedir)" 
çWcliği yoldan giderken evlene 
memiş, yıllar saçlarının rengini 
soldunnuş, Güler yüzlü "Gülen 
teyze,, olmuştu. Küçücük evinin 
kapısını her sabah minimini ço
cuklar çalar, içeri dolarlardı.Ma 
hallede ne kadar anası işe giden 
ve ana mektebine gidemiyen ço 
cuk varsa "Gülen nine,, nin ba-
şına toplanırlardL O bir gün kü
çüklere yaprakları yırtık bir ki 
taptan masal okuyordu ... Gözleri 
yafl•nch. Küçükler merakla ni
çin ağladığını sordular. O göz • 
}erinin yaşını sildi: Onların hiç 
anlamadığı bir cevap verdi: 

- Bu kitabı ben küçUkkcn kar 
deşim yırtmış, o zaman da ağla 
mıştun!. 

Dedi. 

ÖZLEM 
Gençlik bizi bırakır, biz onu bırak

mak istemeyiz. Kırk yılrmrp bastık· 
tan sonra da ikinci gençliğe giriyo • 
ruz, der ve kendi kendimizi avuturuz. 
Geçmit günlerimize karşı otan Ozlem 
(hasret) imizin derin kökleri vardır. 
Gelecek günlerimiz için de umaylan
mız (emellerimiz) tükenmif değildir. 
Yatımızın ilerlediğini bilir, kendimi • 
zi aldatacak uyatıç (münebbih) a • 
vunçlar (teıellil:r) buluruz. Eski &ev· 
gilerimizin yüreğimizde kalan izleri 
gene bir kor gibi kızgındır. Avunu • 
ruz, avunuru:. Fakat ıençliğimizin 

özlemi, en sonunda gözlerimizi kapa· 
tan büyük • ıvveti (Türk kökü) yeM 
cek dinçlik ka • ~ı değildir. 

camura dalsın V\! batağın içinde 
ğörünmC6in, gözden kay~lsun 
diye all·ışladığınız başa bır tek
me vurur, onu en dibe gömersi
niz. Bu gömüşte ve o gömülüşte 
zerre kadar kılınız bile kıpırda
maz! 

Her erkeğin sırtında en aşağı 
yüz kadının et hakkı vardır. 
Kandı:· :mız k. im, kanmıs 

kadın, armut gibi etini tartıya 
vurup satın aldığınız kadın hep 
bu sıranın içindedir. 

Suat ütün bu -=<izlerin hiçbi
risini dinlememiş gibi: 

- B-r· ,k canıııı bu moral pr-0-
fcsörlüğünü. Olmuş olı.lıamış, ol· 
sun olması ,_ · ::iı nemize!. Biz 
<.ğlencerize, bugün n~ yapaca
ğnn: ·a bakalım ı:-evgilim !. 

Dedi ve lafı alaya boğdu. Sel· 
ma, yine başlamak, . ·ne söyle
mek istiyordu. S·lat boynuna sa
rıldı: 

- Bir öpücük .. bir opl<:ülc 
Diye onu susturdu: 
- Nereye gideceğiz?. 

r IArliuı var] 
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YUNANiSTANDA DENiZCiLiK 

Pi r e Limanında Yapıla 
Tesisat Ve Akdeniz Tecimi 

[ATINA HUSUSJ MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 

-2-

Yunan tecim' filosunun artışı 
birçok Yunan limanlarının ve 
hu arada Pirenin faaliyetini de 
arttırmış, bu son limandaki 
inkişaf bilhassa ehemmiyetli ol-
muştur. Son on sene içinde Pire
de yapılan tesisat, bu limanı 
Akdenizin en büyük limanları 
ile boy ölçüşür vaziyete sok
muştur. Pirede, bu zaman icin -
de, üç bin metreye kadar rıhtım, 
SQ.000 ton mal alabilecek ikişer 
katlı beş büyük antrepo, bu an
trepolara doğrudan doğruya ge
milerden mal çıkarıp koyabile -
cek yirmi muazzam ve elektrikli 
vinç, bir büyük tamir havuzu 
yapılmıştır. Limanda deniz in
şaatı için tezgŞhlar yapılmakta
dır. Limanın makine teçhizatı 
kamilen yerli sanayi tarafından 
yapılmıştır; pek yakında herbiri 
25.000 ton mal alacak beşer kat
lı iki ba!yük antrepQ daha yapıla
cağı gibi bütün Yunanistan 
trenlerini burada toplıyacak bü
y ük bir istasyon yapılacaktır. 

Bütün bunlardan başka vapurla
ra su vermek için maraton ha -
vuzlarından borularla su getiril
miştir. 

Bütün bu tesisat Pire limanı
nın faaliyetini çok arttırmış ve 
hepimiz biliyoruz ki bu artış, is
tanbulun aleyhine olmuştur. 
1934 senesinde Pire limanına 

mecmuu 6,977,450 tonluk 6824 
gemi girmiştir ki bu bütün Yu
nan limanlarının faaliyetinin 
üçte birinden fazladır. Çünkü 
1934 te Yunan limanlarına 18 
milyon 88 bin 5 7 4 ton hacminde 
23728 vapur girmiştir. Bu va
purlardan 100 ü Türk banclır:al -
dır ve mecmuı hacmi 285.822 to 
nilatodur. 

• 
Son Balkan konf eransmcla 

uzak denizler için müşterek hat
lar yapılmak üzere görüşmeler 
olmuş, Balkan devletlerinin bu 
hatlarda teşriki mesaisi düşü
nülınüştü. Bundan bir ay kadar 
evvel Atinada toplanan bir kon
feransta Yunanistan esasen u -
zak denizler hatlarının birço
ğunda gemilerini işlettiğinden 
bu hatlarda bir teşri.lti mesai is
temektense bir Mısır, Suriye, 
Mersin, Antalya, İzmir, Setanik, 
İstanbul hattı tesis etmek iste
diğini bildirmiştir. Bu teklif pek 
tabii olarak kabul edilmiş degil
dir. Bu toplantıda Yugoslavlar 
da bir teklif yapmışlardır. Yu
goslavlar bugiin Pireye kadar 
gelen hatlarını İstanbul ve Kös
tenceye uzatmak istemişler, fa -
kat bunu ne Türkiye, ne de Ro
manya murahhasları kabul et -
memişlerdir . 

No: 67 

Balkan devletlen e s a s e n 
mevcut olan hatlarda biribirleri

ne rekabet eder vaziyette yeni 
hatlar yapacaklarına açıkça ve 
uzak deniz hatları icin anlaşabi
lirlerse hakikaten a;sıulusal de • 
nizcilikte mühim bir unsur olur
lar. Zira bugün Yunan tecim fi
losuna Romaya, Bulgaristan, 
Türkiye ve Yugoslavyanm mec 
muu 1.200.000 tonluk filosunu 
ilave edersek üç milyon tondan 
daha fazla bir Balkan filosu mey 
dana çıkar ve bu Balkan fi -
losu iyi, bitaraf ve küçük men -
faatlerden uzak, bir Balkan fik
ri endişesi ile idare edilirse çok 
mühim işler görebilir. 

Fikret ADIL 

Türk - Fransız Ticaret 
anlaşması 

Türk - Fransız tecim anlaş -
ması için, gelecek haf ta sonun -
da Pariste görüşmelere başlana 
caktır. Ekonomi müsteşarı Faik 
Kurtoğlunun Başkanlığındaki 
heyetimiz yarın Ankaradan şeh 
rimize gelecek, perşembe günü 
Luit Triyestino kumpanyasının 
Plisna vapurile Marsilyaya ha
reket edecektir. Heyetle hera -
ber, Bakanlık müşavirlerinden 
Burhan Zihni ve Melih de Pa
rise gideceklerdir. 
Ticaret mUzesi kanunu geld~ 

Sultanahmetteki ticaret mü -
zesinin yeni kadrosu tebliğ edil 
miştir. Kadroya göre müzenin 
şimdiki durumunda yeni bir de
ğisiklik olmıyacaktır. Mevcut 
müzenin büyük bir binaya taşı
narak enişletilmesi tasavvuru, 
tahsisat aynfamaaıgr için, hn 
yıl tatbik edilemiyecektir. 
Yumurta ihraç nizamnamesi 

Yumurta ihraç nizamnamesi 
ni değiştiren yeni proje kati şek 
lini almak 'üzeredir. Yakında 
Devlet Şurasına g~nderilecek ve 
derhal tatbikine başlanacaktır. 
Nizamname ancak, bu mevsi -
min sonuna doğru meriyete ko
nulabilecektir. 

Celepler şikayet ed'yorlar 
Celeplerin yeni liman tarifesi 

hakkındaki şikayetleri alakadar 
larca tetkik edilmektedir. Ce -
lepler, esasen fazla kar bırakmı
yan hayvan ticaretinin, tarife -
nin ar~tınlması yüzünden yeni 
bir darba yiyeceği iddiasmda
dırlar. 

Yeni tarife ile, bir sığırın va
purdan mezbahaya nakli için 
1 1 O kuruş ödediklerini, gemi rıh 
tıma yanaşmadığı halde kendi
lerinden rrhtım parası alındığı -
m ayrıca tecim odasına bildir -
mişlerdir. 

KI RM IZI VE Si YAH 
olursun. M. Maslon'u, M. Vale
nod'yu, p;ıskaposu, paskaposun 
o müthiş vekilini, bütün o adam
ları kendine düşman edip de ne 
kazanacaksın? 

Öbürü yerinden• 
- Üç yüz yirmi, diye bagır-

Öı. 
Arkadaşı: 
- Budala mısın, be? dedi. 
Sonra Julien'i gösterip: 
- İşte, belediye reisinin hafi

yesi de var. 
Julien döndü; fakat o iki 

Franche - Comte'li artık onunla 
meşgul bile değildi. Onların sü
kununu görünce Julien de yatış
ü. Tam o sırada son mum parça
sı da söndü ve ev, ( .... ) ilçebay. 
lığı müdürlerinden M. de Saint
Giraud'nun üzerinde kaldı; bu 
adam dokuz yıl üç yüz otuzar 
frank verecekti. 

Belediye reisi salondan çıkar 

STENDHAL 

çıkmaz, diller çözüldü. Biri: 
- Hele şükür! dedi, bizim 

Grogeot bir ihtiyatsızlık etti de 
belediye otuz frank kazandı. 

- Ama M. de Saint - Giraud 
Grogeod'dan öcünü alır, bunu 
yanına bırakmaz. 

Julien'in sol tarafında iri yarı 
bir adam: 
-Amma da alçaklık! diyordu; 

ben o evi fabrika etmek için se
kiz yüz frank verirdim, yine de 
kazanmış olurdum. 

Liberallerden genç bir fahri.: 
katör: 

- Adam sen de! dedi. M. de 
Saint-Giraud ruhaniler heyeti -
nin adamı değil mi? Dört çocu
ğunu mektepde bedava okutu
yor. Zavallı adam! Verrieres 
belediyesi onun yıllığına beş 
yüz frank katmış, ne olur! 

Bir üçüncü adam söze karıştı: 
. - Yahu! belediye reisi de bu 

BORSA 

29 Haziran Cumartesi 

PARALAR 

Alq San, 

Sterlin 613,- 618,-
Dolar 122,- 125,50 
20 Fransız frangı 169,25 169,25 

20 Liret 202.- 204,-
20 Belçika Fr:,,:ıgı 81,- 82,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr, 813,- 818,-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kron 98,- 100.-
Avusturya §ilin 21,50 23,50 
Mark 40,- 42,-

Zloti 23,- 24.50 
Pengo 23,- 25,-

20 Ley 13,- 14,-
20 Dinar 53,- 55,-
Yen 31,- 33.-
İsveç Kuron 31,- 32,-
Altm 941,- 942,-
Mecidiye 58,- 59,-

Banknot 227,- 229,-

ÇEKLER 

20 Fransız Frangı 169,25 
İngiliz lırası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmı 
İsviçre Francı 

Leva 
Florin 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pf'zcta 
Mark. 
Zloti 
Penır-
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapanıı 

169,25 
621,-

0.79.77,50 
9,65,10 
4,72,50 

.83.71,50 
2,43,45 

63,77,55 
1,16,93 

19,05,90 
4,22,70 
5,81,43 
1,97,38 
4.21.-
4.51.40 

63,77,55 
34,96,33 
U8.30 

10.98 
S,13,14 

115 Bankası Mü- 00.-
" ,. N. 9,50 
" •• H. 9,70 

Anadolu % 60 ı5,70 
Anadolu %100 42,75 
Sirketihayriye 16.-
Tramvay 28.25 
Bomonti • Nektar 8,15 
Terkos , 16,25 
R~ 2~ 
Aslan çimento 10,10 
Merkez: Bnnkası 58,-
0smanlı Bankası 24,-
Telefon 11,-
İttihat deı:lrmcncilık T.A.S. 8,SO 

Sark Deıiimıcnleri O 80 
RArl. merkez ccuın., .. i ~ "''"' 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 28,02 
.. n " ,. 26.05 

.. ,. Ill .. .. 26,65 
Ergani 95.-
İstikrazi dahili 94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu 1 ve II 44,15 

.. il Kupon Kesik 44,50 
Anadolu mümessil 52,35 

Şark şimendiferlerinde 
tenzilatlı tarife 

Şark demiryolları sosyetesi 
alchgı yeni bir kararla taş nakli
yatı tarifelerinde de yan yarıya 
tenzilat yapmıştır. Gö~men eş
yasının taşınması ücretlerinin 
ucuzlatılmasından sonra alınan 
bu karar, göçmen evlerinin in
şasında kJJllamlma~ üzere Trak 
yada yapılacak taş nakliyatı için 
çok elverişli gelecektir. Tenzi -
Hit tarifesi, dün, sosyete tarafın 
dan nafıa baş müfettişliğine bil 
dirilmiştir. 
""' ••• 12 5 fi 

işin önüne geçemedi. O da kral 
taraftarıdır ama, günahı boynu
na, para çalmaz. 

- Çalmaz nu? Öttürür bile. 
Bütün paralar bir keseye topla
nıp yıl sonunda pay edilir. Hay
di biz buradan gidelim, küçük 
Sorel buralarda dolaşıyor. 

Julien eve hayli öfkeli döndü; 
madame de Renal'i de hüzünlü 
buldu. Madame de Renal: 

- Artırma salonundan mı 
geliyorsunuz? diye sordu: 

- Evet, madame. orada be
lediye reisi br~ın hafiyesi sanıl
mak şerefine de nail oldum. 

- Sözümü dinleseydi kocam 
bir yolculuğa çıkardı. 

O sırada M. de Renal de içe
ri girdi; kaşları pek çatıktı. 
Sofrada bir kelime bile konuşul
madı. M. de Renal Julien'e, co
cuklarla beraber Vergy'ye git
mesini emretti; yolculuk pek 
tatsız oldu. Madame de Renal: 

- Siz böyle şeylere alışık 
olmalısınız, dostum, diye koca
sını avutmağa çalışıyordu. 
Akşam, aile ocağının başına 

sessizce toplandılar; yanan kil· 

fütürist Şair Ma 
netti Anlat.yor 

• 

Sergi dün İtalyan sefaret konağında 
açıldı ve şair bir konferans verdi 

Evvelki akşam şehrimize ge -
len İtalyanın tanınmış fütürist 
şairlerinden Marinetti dün İtal
yan sefaret binasının hır kıs -
mında fütürist sanatına ait bir 

de kapağı ve bütün sayfaları ali 
minyumdan yapılmış - ültra fü
türist - madeni bir kitap vardır. 

Marinetti ne diyor? 

sergi açmıştır. Serginin açılışından evvel ken 
Sergi saat 18 de hazır bulu - disile görüşen bir muharririmi -

nan hükumet erkanı, İstanbulda ze Marinetti şunları söylemiş -
ki yabancı elçi, konsoloslar ve tir. 
gazeteciler huzurunda İtalyan " - Bununla iki defa oluyor 
sefiri Galli tarafından açılmış - ki, şehrinize geliyorum. Fakat 
tır. ne yazık ki, iki defada da Anka-

Marinetti bu münasebetle bir rayı görmek maalesef mümkün 
konferans vermiş İtalyadan baş olamıyor. Bununla beraber ge
layarak muhtelif memleketler - lecek sonbaharda bir fütürist 
deki fütürizm ve ileri sanat ?~zile yeni Ankarayi görmek 
hareketlerini anlatmış ve sergi- ıçı~. tekrar memleketinize gele _ 
G..: gösterilen kiptalar, tablolar, cegım. Bu seferki gelişimden is 
vazolar ve diğer eşyala rhakkm tifade ederek ve güzel sanatlar 
da izahat vermiştir. Sergi için akademisine giderek yeni Türk 
hususi surette ayrılan binanın sanatları hakkında da toplu ma 
iki katını teşkil ede~ ~se~ler iki lUmat edinmeğe çalışacağım.,, 
kısma ayrılmıştır. Bırıncı kısım Bundan sonra Marinetti fütü
da olan ve binanın birinci katını 1 rizm hakkındaki düşüncelerini 

Sergide teşhir edilen es.ki tip iitaplar ve müzehhep eserTer 

işgal eden eserler arasında bil - şöyle anlatmıştır: 
hassa tarihi kıymeti fazla olan Fütürizm sanatında synthese 
kitaplar nazara çarpmaktadır. hareket ve renk hakimdir. Fütü 
Bunlardan 1472 de basılmış rizmin hususiyetleri burada ki 
Dante'nin eserleri, birinci Ro- taplarımızda, heykellerimizde 
men asrında el ile yazılmış meş ve vazolarımızda göze çarpmak 
.,., ... 1-ln .. ::)tin 14 iinc-ii ;ısırd;,ın +::),.:ı,,. 

kalma elyazısı bir çok eserler ıs Her ileri hareket gibi fütü -
tanbul ve Türkiye hakkında ya rizme karşı hücumlar yapıldı. 
zılmış İtalyanca resimler eski ki Fakat, bütün bunlara rağmen 
taplar ile İtalyan mücellitliği - fütürizm sanatı her gün ilerle -
nin inkişafını gösteren eski ve mekte devam ediyor. Yirminci 
yeni usullerle ciltlenmiş bir çok yüz yıl scanatkarlarmın ifade 
kitaplar ve bu arada !stratosfe-
re çıkan meşhur Belçikalı alim 
Pikarın balonunun bezinden ya-
pılmış ve üstünde kendi imzası 
bulunan bir kitapta vardır. Bun 
dan sonra fütürist sanati ile ba-
sılmış kitaplar arasında profe -
sör Abut Rasidin İtalyancadan 
/ .. rapçaya tercüme ettiği Dante 
nin ilahi komedi eseri vardır. 
Bu arada bir çok meşhur !tal -
yan fütlirist ressamları tarafın -
dan yapılmış tablolarda teşhir 
edilmektedir. 

-

p 

... .,,.. 
... -

Fütürist şair Marinetti 

tarzlarını insanlığın bugünkü 
hayatınat yaşayışına ve düşün -
celerine daha eş buiacağımız ta
biidir. 

Bugün hemen hemen dünya -
mn her memleketinde fütürist 
sanatı ileriye doğru büyük a
dımlar atmış bulunuyor. Mese -
ıa Fransada çok kuvvetli ileri sa 
natkarlar vardır. Büyük şair 
Mayakovski'nin ölümüne kadar 
Sovyetlerde de şayanı dikkat 
bir ileri sanat vardı. Fakat, hü -
cumlara müsait olan büyük ye-

l ni harekefler ancak kuvvetli şah 
siyetlerin idaresi altmda ilerli -
yebileceği için Sovyetlerde Ma· 
kovski'den sonra ileri sanatın ba 
şma geçen bir şahsiyete rast ge 
lemedik. 

Almanyaya gelince: Nasyo -
list sosyalizmden <.. vvelHanovre 
deki kuvvetli bir ileri sanatıkar -
lar grupu vardı. Almanyanın bu 
günkü iç durumu bu grupun fa
aliyetine engel olmuştur: 

İleri sanatlarda Amerikada şa 
yani dikkat terakkiler gördüğü 
müz gibi İngilterede de ileri 
şair, ressam, heykeltraşlar gö -
rüyoruz. 

Marinetti fütürizmin ilerisin
den çok emin olduğundan balı -
setmiş ve 193 7 de Pariste açıla 
cak olan arsıulusal sergide fü -
türizm sana tının hakim vaziye -
tinde bulunacağını bünun için 
de şimdiden hazırlıklar yapıldz 
ğını söy!emiştir • 

M. Mannettı yarın :ı epeoa~tu. 

daki İtalyan mektubunda fütü -
rizm hakkında l tal yanca ve 
Fransızca bir konferans vererek 
salı günü uçakla İtalyaya döne
cektir. 

"'°""' • -..,. .. Binanın ikinci katı tamamen 
fütürist eşyaya tahsis edilmiş -
tir. Bu eşyala.r arasında kristal 
ve bronz vazolar, heykeller, sof 
ra takımları fütürist desenler -
le işlenmiş masa örtüleri ve ka
dın çamaşırları ile bir köşede Fütürizmin başlıca eserlerinden bir tablo: Sahrada kervan 

tüklerin çatırdısından başka bir 
eğlence aramamışlardı. Biribir
lerine en bağlı .ailelerde bile 
rasgelinen gam, kasavet saatle
rinden biri çökmüştü. Çocuklar
dan biri neşe ile bağırdı: 

- Kapı çalınıyor! kapı çalı
nıyor! 

Belediye reisi: 
- M. de Saint - Giraud, te

şekkür bahanesi ile peşimi bırak 
mamış, buraya kadar gelmiş ola
cak, dedi: ama ben ona ağzının 
payını veririm, bu kadarı Cla 
fazla.Ona bu iyiliği Valonod et
sin, bir de benim adım kirlen
sin. O Jacobin gazeteci denen 
köpoğlular bu işi dillerine dola
yıp beni de bir M. Nonante -
cinq ( 1) ediverdilerse ne cevab 
veririm? 

Bir uşağın arkası sıra içeriye 
iri kara favorili, pek yakışıklı 
bir adam girdi. 

- Bay belediye reisi, dedi, 
ben il signor Geronimo'yum. 
Size bir mektub getiriyorum, 
bunu bana Napoli'den hareke
tim sırasında, oradaki Fransız 
elciliei ataselerinden M. le ehe-

valier de Beauvaisis verdi. 
Signor Geronimo, madame de 

Renale bakıp neşeli bir tavurla 
ilave etti: 

- Ben Napoli'den çıkalı do
kuz gün oluyor. Sizin akrabanız
dan ve benim en aziz dostlarım
dan olan signor de Beauvaisi.S 
hazan sizin çok iyi İtalyanca bil
diğinizi söyledi. 

Çelebinin keyfli bu hüzünlü 

akşamı, pek neşeli bir akşam 

ediverdi. Madame de Renal ona, 
yemek yedirmeden sahvermiye
ceğini söyledi. Bütün evi hare
kete getirdi; ne yapıp yapıp Ju
lien'i eğlendirmek, bir gün için
de iki defa duyduğu hafiye sö
zunu unutturmak istiyordu. 
Signor Geronimo meşhur bir 
hanende idi; hem kibarlar ara -
sında bulunmağa layık, hem de 
çok neşeli bir adamdı; ne yazık 
ki bugünkü Fransa' da bu iki 
meziyetin bir arada bulunması 
adeta imkansızlaşmıştır. Ye
mekten sonra madame de Re
nal ile beraber bir duettino söy
ledi. Cok tatlı hikayeler anlattı• 

Sabahın saat biri olmuş çocuk· 
lar daha gidip yatmamışlardı; 
Julien artık uyku vaktinin gel
diğini söyleyince üçü de bir tür
lü istemediler. En büyükleri: 

- Bir hikayecik daha! dedi. 
Signor Geronimo başladı : 
- Size kendi hikayemi anla-

tayım, signorino. Sekiz yıl olu
yor, Napoli konservatuvarında 

ben de sizin gibi bir talebe idim 
Sizin gibi dedim, yani sizin bıl
günkü yaşınızda idim; yok5a 
ben sizin gibi, bu güzel Ve1ri
eres şehrinin ünlü belediye rei
sinin oğlu olabilir miyim? 

Bu sözü duyunca M. dı Re
nal içini çekerek kansına :>aktı. 

(1) Marsilya hükümenlcri-den M. 
de Mcrindol, şair Barthelemt'nin bin 
frank para cezasına çarpm~sı ile bi
ten bir davada 95 i, eski frfllsızca ile, 
(nonante - cinq) şeklinde ~öylcmişti; 
bunun üzerine liberal ga~teler onun 
adını M. Nonante • cinq toydular. 

[ AJkası var] 
_ /l.ATAÇ. 
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Futbolde Ancak Yabancılarla 
Oynaya Oynaya ilerleyebiliriz 

Fener - Güneş muhtelitinin Romanya seyahati münasebetile 

Her sporda olduğundan daha 
fazla futbolde, kuvvetl~ ecnebi 
taknnlarile yapılacak temaslar 
Türk futbolünü ilerletecek ted
birlerin başında gelir. Bir vakit 
ler Slavya gibi Avrupanm en ile 
ri gelen kuvvetlerini haklayan 
Xürk futbolcülerinin bugünkü 
geri halini düşünecek olursak, 
bu sözlerimizdeki hakikati da
ha kolay anlamış oluruz. 

Avrupa ile yapacağımız te -
maslarda birkaç şartın birleş
mesi laznndır. Bunlardan birin
cisi bu taknnların teknik ve iyi 
futbol oynamaları şartıdır. Geli 
şigüzel kuvvetlerle temaslar, ne 
ticeleri itibarile iki bakımdan 
mahzurlu olurlar. Kendi kuvve 
timiz hakkında bize yanlış bir 
!kanaat verirler, oyun itibarile 
bu temaslardan teknik hiçbir is
tifade temin edemeyiz. Eğer bu
raya çağırmışsak, para, spor 
propagandası bakrmlarmdan da 
ayrıca mahzurlar doğabilir. İkin 
ci şart, temasların memleketi -
mizde olduğu gibi dışarıda da, 
senede hiç olmazsa iki üç defa 
yapılmasıdır. 

Henüz amatör olan Türk fut
bolcüleri için Avrupa ve Bal -
kanlara seyahat her halde bü • 
yük teşvik mahiyetindedir. Se -
nelerce futbole emek ve ömür 
veren gençlerin hem gezinti, 
hem de sevdikleri bir sporda şöh 
ret kazanmak için duydukları 
heves sonsuzdur. Hepimiz, fut
bol oynadığnnız zamanları he -
nüz unutmadık. Bir Avrupa se
yahati biı;_ futbolcü için heye -

Romanyaya giden iutbolcüler 

canlı bir hadisedir. Çünkü müsabaka kabiliyetlerini 
Avrupa temaslanndan,.y~lnrz ayrı ayrı t.ec~~bel~rle d~ eld~ e

futbolün teknik itibarile ıstıfa - dememlen gostenr kı, bu ışte 
de etmiş olmayız. Müsabaka ka israr etmeleri faydasızdır. 
biliyeti noktai~az~rı~~an ~eni işte ecnebi temasları bize bu 
yetı~.en futbolculerımı~ı h~nçte ayar oyuncuların hakiki mahi -
tecrube etmek. n;ecburıyetı var: yetlerini göstermesi itibarile de 
dır. Bunlar hızım aramızdaki mühimdir. 
lik maçlarında ağızları ile kuş 
tutsalar boştur. Çünkü futbol -
cü her şeyden evvel yırtılmak, 
oyunun, müsabakanın heyeca -
nından kurtularak teknik oyun, 
kafalı futbol gösterebilmek için 
bu temaslara muhtaçtır. 

Müsabaka heyecanını spor -
dan anlayanlar son derece mü
him addederler. Oyuncular var 
dır ki, memlekette yaptıkları 
müsabakalarda son derece iyi 
neticeler aldııkları halde ecnebi 
takımlarına karşı hiçbir vakit 
kendi oyunlarını çıkartamazlar. 
Yine bazı oyuncular vardır ki, 
bu temaslarla da, bir türlü he -
yecandan kurtulamazlar. Onlar 
için yapılacak yegane şey, ecne 
bi maçlarında oynamamaktır. 

Avrupa futbolünün son sene
lerde kalitesinden bir çok şeyler 
kaybettiğine şahit olduğumuz 
şu son günlerde, Türkiyeye ge
tirtilecek takımların iyi s~ilme 
si de ehemmiyetle nazari dikka 
te alınacak bir meseledir. Her 
halde bize kat kat faik takım 
getirmesek de bizden çok aşağı 
taknnlar da faydasızdır. 

Bize bu hususta Fenerbabçe
Güneş muhtelitinin Romanya 
seyahati büyük faydalar temin 
edecektir ve iyi işaretler vere -
cektir. Oradaki çalrşma tarzı, 
futbol kalitesi ve spor teşkiJatı 
hakkında her şeyi yerinde göre -
rek malUmatla dönecek arka -
daşların intiba:larr her halde çok 
kıymetli olacaktır. 

Roı·nen Atletlerile 
Bugünkü Müsabakalar 

Beşiktaş • Vefa 
MaCjı Bugün 

İstanbul mmtakası futbol heyetin
den : 1 - Beşiktaıı - Vefa Şild dö

mifinal maçı 30 haziran 935 pazar 
.. , .:::;. 

Romenlerle karşılaşacak Galatasaray atletleri 

B u g ü n Roman y a va-
. p u r i 1 e ş e h r i m iz e g e l e
cek olan Romen atletleri bu 
akşam saat on yedide lstanbul
da ıbulunan en iyi adetlerimizle 
karşılaşacaklardır. 

30 ıhaziran pazar günü yapıla
cak müsabakalar şunlardır: 

Metro koşularla 5000, 800, 400 
tıoo. 
\ (4 x 100) bayrak yarışı. 

Gülle atma, disk atıma, yüık
sek atlama. 

İstanbul atletizm ibayramın -
oan sonra pazar günıkü müsaba
kalar atletlerimizin ikinci ecne
bi teması olacaktır. 

İstanbul atletizm bayramın
da Balkanların ve belkıi de Av
rupanm en kuvvetli üç Yunan 
atleti lstanıbuldan mağlllp olmı
yarak Atinaya dönmüştü. 

Bu sefer de Acaba böyle mi ~ 
lacak? 

Romenler, atletizmde, biz a
yarda bir millettir. 

Pazar günü bizimkiler ile kar 
şılaşacak olan Romenler ise Ro
manyanın en iyi atletleridir. 

100 metre koşuda Romenlere 
karşı hiıim en çok güvendiğimiz 
Semih ile Raif tirI Romenler sü· 

ratlerini bilmediğimiz için ki -
min kazanacağını şimdiden talı 
min etmek güçtür. 

400 metre ise bizim iyi koşu
cumuz Necmi Cevattır. 

Necmi Cev .. Jın derecesi 54 sa 
niye civarındadır. 
Eğer Romen atletleri 54 sa

niyeden aşağı kJşan koşucuları 
varsa kazanmaları Iaznn gelir. 

800 metrede yine meraklı ola
caktır. Bu kos-.. ıra :,izden Besim 
ve Ziya ve M~~ol gireceklerdir. 

500 metre için şimdiden bir 
tahmin yapılamaz. Bayrak koşu 
suna gelince: Eu kosuda Türk 
lb:-yrak L~nmı ilk ciddi koşusu
nu yapacaktır. Bizim kazanma
mız lazımdır. 

Gülle at .ıda Veysiye -1kip 
olacak Rome;,_ ·erin son derecele 
rini bilmiyoruz. Disk atmada da 
aynidir. Yüksek atlamada bu
gün en iyi formda olan Bolyas 
olsa gerek. Geçen gün idmanlar
da 1.80 metreyi aşan Bolyoyu a
cab::ı pazar günü daha iyi bir de
rece yapacak mı? 

Hayd::.:, CihL. ~,Sedat ve Me
lih te yil.:-sek atlamada iyi dere
ce yapacaık atletlerdir. 

.._ Ro~en atletlerini getiren lio-

günü saat 17 de Beşikta§ alanında 

yapılacaktır. 2 - Alan gözcüsü Ke
mal Uçerdir. Maç hakemi Suphi, yan 
hakemlei Talat Özışık ve Feridun
dır. 3 - Bir buçuk saat sonunda 
maç berabere kalır ise, yarım saat 
daha uzatılacaktır. 

Denizciler bayramında 
Denizciler bayramı münasebetile 

yarın Cümuriyet alanında yapılacak 

çelenk koyma töreni krokisi değiştiril 
miştir Yeni kroki dün alakadarlara 
gönderilmiş, alanda tören günü yeni 
krokiye göre yer alacakları bildiri! • 
miştir. 

mite bu müsabaıkaların herkes 
tarafından kolaylıkla seyredile
bilmesi için stadyoma yalnız 25 
kuruş gibi ucuz birer dühuliye 
almağı kararlaştırmışlardır ki 
bunda takdire değer bir isabet 
v~ır. 

Bu suretle bugün müsabala
rın kalabalık olacağı ve halkımı
zın güzel bir spor ~ünü yaşaya
cağını tahınin ediyoruz. 

Müsabaka programı 
Romanya'lı Atletlerle yapılacak 

müsabakalar programı şudur: 

30 Haziran 

Saat 17,30 - 100 Metre 
gülle 

,. 1 7 ,45 - 800 Metre 
,, 18 - 5000 Metre 

,. 18,25 -
.. 18.30 -
,, 18,45 -

2 Temmuz 

Uzun atlama 
400 Metre 

Disk, Smk 
400 Bayrak 

Saat 17,30 - 110 Metre mania 
,, 17,40 - Yuksek atlama 
,. 17,55 - 1500 Metre 
" 18,10 - 200 ,, 
.. 18,20 - Cirit 

11 18.lO - 800X400X200X100 
Balkan bayrak 

" ,,.,,. 
•r 

"' / .,,,,... 
/ --• # 

[
A;;:;d:b':·7e'~:kik:-~k:rlarda ~ par'i:kı::::ff:k'i;etler kazanan Türk ekipinin ye~i _bir rea~i: 
Önde ekip şefi miralay Cevdet Bilgişin, arkada sıra ile yüzbaşı Cevad Kola, MuJazım Saım 

Pu!atkan, Cevat Gürkan, Eyüp Öncü görülüyor ... 

--------==----------------------------------------"'--- --
AVRUPADA TÜRK BiNiCiLERi 

•• 
Suvarilerimiz Avrupada En On Safta 
Gelen Binicilerle Bir Ayarda Tutuluyor 
Viyana, 27 (Hususi muhabiri 1 Nitekim öyle oldu v~ basit za - kalarda bu dört milletin isimlerl 

miz bildiriyor) - Bu seneki Av man ve hata farklanlc Bulgar- başa geçiyor .. Şu farkla ki, on
rupa turnesinde Türk binicileri lar daha iyi neticeler aldrlar; lar yüksek kıymetli 30 - 40 atla 
şimdiye kadar -güreşçilerimi - herkeste onların bize faik ol~uk girerlerken bizimkiler az kıy• 
zin Balkan müsabakalarından larını zannetmek hatasına duş - metli (8) atlarile harikalar ya• 
maada- hiç bir mim takımımı tü ... Fakat bugünkü hadiseler ratıyorlar ... Bunlar Türk genç
za müyesser olmayan parlak ne o hatalı düşünceleri sildi, süpür liği için bir ihtar, bir işarettir,. 
ticeler almakta devam ediyor - dü. Bir tali eseri olarak bu sene ve m.a en öz sporunun binicilik: 
lar.Nis,Ahen ve Peşteden sonra ki Ahen şehri müsabakalarına olduğunu göstermektedir. 
şimdi de Viyana müsabakaların Bulgarların en meşhur konkur- Avrupadaki arsıulusal müsa
da, hem de ilk günlerde Saim cuları bulunan ve İstanbulda k~ bakalara Türklerden sivil Nnici 
Pulatkarun bir ikinciliği, bir zanmış olan yüzbaşı Lekarskı olarak yalnız Bayan Melahat 
dördüncülüğü, bir on birinciliği dört hayvanla iştirak etmi~ bu : Akselin iştirak ettiğini hatırla
ve Eyüp Öncünün en mühim lunuyordu; orada bu Bulgar bı yoruz. Bu kadın binicimiz 1934 
konkurlardan biri olan Viyana nicisi değil zabitlerimizden iyi senesi Berlin konkurlarına işti
şehri kupasında üçüncülüğü al- derece almak, onların dereceleri rak ederek orada takdir kaza .. 
maya muvaffak olduklarıru bü - ne bile yeti§emedi. Ve bizimki- nan bir biniş gösterdiği gibi bu 
yük bir sevinçle görüyoruz. Bu ler birincilik, üçüncülük gibi son Peı;;te müsabakalarındaki 
devamlı neticeler gösteriyor ki mühim zaferler elde ederken bu binişleri deTüıık kadın biniciliği 
Türk binicileri sabit ve gittik - meşhur Bulgar yüzbaşısı ekse • ve kadınlığı hakkında Macaris
çe artan milletler arası bir kıy- riya ~derec:eye bile gire~e<li:. tanda pek mükemmel intibalar 
met ve ehemmiyeti haizdirler ve Eger bız İstanbuldakı musa- bırakmış oldu. 
kazanılan zaferler tesadüf ve ta bakalarda da beynelmilel şart - Görülüyor ki, spor alemimiz
li eseri değil, belki muayyen bir !ardan ayrılmas~yd.ık Bulg~ı:_l~r de biniciler cumuriyet hükfune
varlığın alametidir. Bir konkur te~~düfün v_e n:ısafırperver~~~ı - tinin atçılığa haklı olarak verdi 
hipik de muvaffakiyet üzerinde mızın kendılerı~e ba~şettıgı o ği ehemmiyeti tamamile kavra 
atın % 70, süvarinin % 25, ta - kolay muvaff3:kıyetlerı asla el- mış bulunuyorlar ve bize müte
lih ve tesadüflerin ise 'f0 5 mü - de edemezlerdı. hassiri olduğumuz milletler ara 
essir olduğu umumiyetle kabul Nis ve Peşte konkurlarına ait sı şerefleri kazandırıyorlar. On 
edilmektedir. Bizim ekipteki yazılarımız ve orada naklettiği ları bütün gönlümüzle takdir e
hayvanlarm rakiplerine naza - miz ecnebi gazetelerin takdirle derken 5 temmuza doğru dön
ran hem adet ve hem kan itiba - ri hatırlarda<;hr; Türk süvarıleri meleri beklenen süvarilerimize 
rile azlr.k olduklarını gözönün- bugün A vrupada ön saf ta ge - resmi ve gayri resmi bütün 
de tutacak olursak bu alman len Alınan, Fransız, İtalyan bi- sporcularnnızm parlak bir karşt 
neticelerde binicilerimizin şahsi nicilerile bir ayarda tutulmaya lama hazırlamalarını bekleriz. 
ve ırki kabiliyet ve meziyetleri başlandı ve en mühim müsaba - AK iNCi 
nin çok mühim rol oynadığı art· - -=====-================== 
laşılmaktadır. 

İlk uluslar arası temasımızı 
teşkil eden dört sene evvelki Nis 
konkurunda zabitlerimizin ikin 
ci ve üçüncü oluşlarından sonra 
İstanbulda Bulgarlarla yapı -
lan müsabakalarda birinciliği 
kaybedişleri o zaman herkeste 
pek fena tesirler bırakmıştı; bu 
gün binicilerimizin arsıulusal 
muayyen varlıkları tahakkuk 
ettikten sonra bu acı hatırayı 
artrk tahlil edebiliriz: 

Dünyanın her yerinde kon -
kurlar nerede tertip ediliyorsa o 
yerin komitesi tarafından yapı
lır ve beynelmilel kaidelere uy
gun olması gözönünde tutulur. 
Bu suretle İstanbuldaki Bulgar 
- Türk zabitleri konkurları da 
beynelmilel kaideler mucibince 
ve (1,60) kadar yükselen mani 
alardan mürekkep olarak terti -
bi düşünüldüğü zaman Bulgar -
lar buna derhal itiraz ederek ev 
vela (1t40) blahare de ancak 
{l,30) luk müsabakalar yapı -
lırsa gelebileceklerini bildirmiş 
lerdi. Türkler ezeli misafirper
verlik ve fedakarlık hislerile 
bu dünyanın hiç bir kaidesine 
uymayan şartları kabul nezake 
tinde bulundular; Böylece her 
konkur terbiyesi görmüş bir 
hayvanın atlayabileceği bir mü -
sabakayı kabul suretile kazan -
mayı bir kudret ve meharetten 
ziyade sürat ve tesadüfe terket 
mck kibarlığmda bulundular ... SPOR NE ECLENCE · 
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Oiinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
GUNUN MESELESi 

lürkiyede Hava Teslihatı 
Völkischer Beobachter' den: 

Gazetenin İstanbul muhabiri yazı
yor: 

500 tane askeri tayyare satın al • 
mak için Türk hükumeti Mayıs sonla 
rında bir karar vermiş ve buna muk
tazi paranın tedarik ve temini için 
Türk tilusunun yardımına müracaat 
etmiştir. Tiirk ulusunun, memleketin 
vaziyeti dolayısile maruz bulunduğu 
muhtemel tehlikeleri takdir ederek hü 
kumetin bu müracaatına nasıl feda -
karca bir surette mukabele ettiğini a
§ağıdaki yazı göstermektedir. Türkiye 
geniş bir cephede hava taarruzlanna 
maruz bulunuyor. Ve bizzat baş şehir 
Ankara birçok taraflardan bu tehlike
ye maruzdur. Memleketin müdafaası 
için artık yalnız Türk askerinin cesa
ret ve mukavemeti ve Türk ulusunun 
güçlükler içinde başardığı istiktaı mu 
lıarebelerinde tecrübe edilmiş olan fe 
dakarlığı kafi gelmiyor. Ancak zama
nımızın müdafaa tarzında ihmali caiz 
olmayan faktörlerle yani müdafaayı 
modem teknikle teçhiz etmek ve hava 
silahını inkişaf ettirmek suretile Türk 
u~usun_un ruhunda kökleşmiş olan cen 
gaverlık hasletini istifade edilir bir 
hale sokmak lüzumunu takdir eden 
~uur Tiırkiyede öteden beri mevcut
tur. Türk Tayyare cemiveti. hava si
lahını ikmal etmek işini 'yıllardan be
ri kendine vazife cdinmistir. Ankara 
ve Istanbulun cadde ve ri'.ıeydanların· 
da geceleri tayyare piyangosunun 
renkli reklamları ışıldar ve küçük bir 
Türk köyüne varınca muhtann oda -
sında ve akşamları köylülerin toplan 
dıklan iptidai kahvehanede Tayyare 
cemiyetinin öğretici ve teşvik edici 
plakları görülür. Bütün müslüman 
memleketlerinde olduğu gibi Türki -
yede de her yıl kutlanan kurban bay
ramından evvel Tayyare Cemiyeti şe
hirlerde ve köylerde halkı kurban de
rilerini cemiyete vermeğe davet eder. 
1933 yılı sonbahannda cumuriyetin 
10 uncu }'Ildönümünde Türk askeri 
t~yyare filolannın Ankarada resmi ge 
çıt meydanında tribünler üstünden 
geçtikleri görüldü. Türkiye kısa bir 
müddet evvel yelkenli tayyare uçuş -
larını da tatbika başladı. Birkaç haf
ta önce tesis merasimi yapılan ve 
"Türk Kuşu" adı verilen yelkenli u -
çuş mektebinin açılışı münasebetile 
Devlet reisi Kamaı Atatürk şöyle de
mistir: ''Milletin yaşamaSinı ve onu 
korumağı isteyenler, memleketin ha -
va meselelerine aynen kara ve deniz 
meselelerine olduğu gibi her gün da
ha ziyade dikkat etıneğe mecburdur
lar.,. Son yıllarda hava silahının bek
lenmeyen bir siıratle inkişafile ehem
miyetinin artması ve uluslar arası du
rumun ortaya çıkardığı ihtiyaç ve za
ruretler karşısında Türk hava tcsliha
tı geri bir vaziyette bulunuyor. Ha
ritaya bir bakınca Tıiirkiyeyi t~hdit e
debilecek tehlikeler görülür. Mayısın 
rıon günlerinde Tayyare cemiyetinin 
6 ıncı kongresi münasebetilc Başvekil 
lsrnet lnönü tarafından söylenen ve 
ulusa tevcih edilmiş bir Alarm hita • 
besi mahiyetinde olan ve bütün ulusu 
h~y~.canla. sa~an nutkun hasıl ettiği 
buyuk akıslerın sebebi anlaşılır. Bu 
nutkunda lsmet lnönü bütün tehlike
lere kar ı siHihların en moderni olan 
bir .silahla müdafaa için 500 tane as
ken tayyare satın alınmasını istedi. 
Başvekilin beyanatındaki tafsiiatı fcv 
k~l~de e~teresaı_ıd.ı. Bu tafsilit müşa
runıleyhın talebının bütün vüsat ve şü 
mulünü göstermektedir. G. lsmet In
önü orta kıymette bir tayyare satın al 
mak için 60 bin Türk lirası vermek 
icap ettiğini ve bir tayyareyi harbe ha 
zır bulundurmak için bu paranın her 
gene sarfedilmesi lazım geldiğini ve 
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fa~~n .. ~~!] 
Bürhan CAHIT 

Muhtar Arif iğilmişti. Ve bir 
aakika önce elini sıktığı İspan
yolun yüzünde hala kaybolmı
yan bir ihtilfıç vardı. Kurşun 
tam kalbinden girmiş ve sol ci
ğerini parçalamıştı. 

Moreno yanıbaşında olan vak
ayı anlatamıyacak kadar ser
semlemiş, dehşet içinde kalmış
tı. Zavallı İspanyol şimdi şaş
kınlığını atlattığı için yerde ya
tan arkadaşına bakıp bakıp ağlı· 
yocdu. 

Muhtar Arif de şaşırmıştı. 
O böyle kavgalı, kanlı işler

Clen zaten çekinirdi. Hatta Er
guvan ve Şahine karşı kurulan 
tuzak hadisesinden sonra Tur
guda: 

- Buralarda böyle vak'alar 
sık sık oluyor galiba. Bu tehli
keli yerlerde herkes belinde re· 
volverle geziyor. Bu benim har
cım değil, diye şikayet etmişti. 

bu suretle Türkiyenin senede 60 mil· 
yon mark sarfedebilecek bir hava büt 
çesine ihtiyacı olduğunu söylemiştir. 
Türkiyenin devlet bütçesi yekununun 
380 milyon mark olduğunu ve Türk 
tayyareciliğinin ikmali için şimdi iste 
nilen masrafın bu mikdann yüzde 15 
inden fazlasına baliğ olduğunu ve bu
nun işitilmemiş yüksek bir nisbet teş
kil ettiğini ve şimdiye kadar Türk 
havacılığının Yiilık bütçesinin 12 mil
yon mark olduğunu burada kaydet -
mek münasip olur. Hükumet uzağı gö 
ren planlı bir politika tatbik etmek su 
retile memleketi zenginleştirmek ve 
sağlam zirai temeller üzerinde memle
keti sanayileştirerck devletin gelecek 
bütcesinin ve müdafaa hazırlığının or 
ganik genişlemesini temin etmek gay
retindedir. Fakat uzağı gören bu po
litika kar§ısında bugün hava tehlikesi 
bulunuyor ve İsmet Inönünün dediği 
gibi "her nekadar Türk dış politika -
sı sulh severlik yolunda ise de ve bu 
sayede bugün için bir tehlike mevcut 
değilşe de yann için bu günden mü
cehhez olmak lazımdır.,, Binaenaleyh 
Türk hükumeti için yegane yol ola
rak milli şuur ve vicdana hitapla mil
leti gönüllü olarak büyük mikyasta 
yardımda bulunmağa davet etmekti. 
Bu çareye müracaatla Ismet Inönü 
"havada emniyet" uğrunda Mayıs son 
tarından beri bütün memleketi saran 
bir hareket yaratmıştır. Türk matbu
atı bu yolda çok hararetli faaliyet gös
termektedir. Devlet reisi 20,000 bü
yük iş ve ticaret arbayr 100 ve 200 bin 
marklık yardımlarla, bakanlar ve say-
lavlar tayyare cemiyetine birer maaş
larını vererek bu harekete önayak ol
duktan sonra şimdi yardım faaliyeti 
daha geniş ölçüde ·:ıima artmakta ve 
her gün gazetelerde hava tehlikesini 
bilen üyelerin listeleri çıkmaktadır. 
Gençlik, izciler, memurlar, esnaf ce -
miyetleri ve 'Nirkspor cemiyetleri ve 
sair müesseseler memleketin müdafaa 
sına yardım uğurunda çalı~maktadır. 
Hep birlikte bir tayyare satın almak 
arzusiyle lzmir işçilerinin yaptıkları 

tezahürat ve bir çok kôylerde girişi
len bnna benzer teşebbüs ve hareket
ler gösteriyor ki vaktiyle istiklfil mu
harebesi sırasında dünyayı hayretlere 
düşüren ruhi halet ve heyecan şimdi 
Türkiyede o zamankinden daha canlı 
ve ateşlidir. 

Rokfellere 5 milyon 
Dolarhk hediye 

Evennig Standard'dan: 
M. Ford'un iddiasına rağmen 

dünyanın en zengin adamı olan 
J ohn Rockefeller, 8 Ağustosta 
96 yaşına basacak ve 5 milyon 
dolarlık bir hediye alacaktır. Hi 
kaye gayet gariptir: İstikbalin 
milyarderi, 21 yaşında iken, kü -
çü:k bir ti~arethane<le şerik bu
lunuyordu. O zaman da bir ha -
yat sigortası yaptırmıştı. Şim -
di eski an'anelere sadık olan A
merikan sigorta kumpanyası, 
her 96 yaşına basan adama yap
tığı gibi Rookefeller'e de mü • 
hiın bir para verecektir. 

Yapılan hesaplardan anlaşıl -
<lığına göre ancak 100,000 sigor 
tahda bir kişi 96 yaşına basmak
tadır. 

Gözleri önünde geçen bu ha
dise onu büsbütün sersemletmiş
ti. Ne yapacağını bilemiyordu. 

Böyle hadiselerde ne yapıl
mak lazımgeldiğini tecrübeleri • 
le bilen kısım çavuşu Liceli Yu
suf yanındaki adamlardan bir
kaçını sağa sola hayvanla yola 
çıkardı. 

Jandarma gelinceye kadar 
vaziyeti bozmak doğru olmıya -
cağını söylüyordu. Çok geçme
den Turgut yanında Basibrin 
jandarma karakol kamutam ve 
bii'kaç süvari jandarma ile bera
ber geldi. 

İlk sorgular arasında Vatso
nu bulmak için her köşeye jan
darma çıkarıldı. 
Kumandanın sorgusuna Mo

reno aydınlık bir cevap verme
di. 

- Ben önden gidiyordum. 
Onlar arkamdan konuşa konuşa 
geliyorlardı. Birdenbire silah 
patladı. Arkama döndüğüm za. 
man Pirovani hayvandan düşü
verdi. Vatson'nun revolveri kı
lıf ma koymasiyle hayvanı mah
muz laması bir oldu. 

Bir köylü kızın 
ttamus telakkisi 

Paris. Soir'dan: 
Genç bir kız ilk defa köyden 

Parise gelmiş ve bir eve yerleş
mişti. Ev sahipleri, kendisini o 
gün öteberi almak için dışarı 
yolladılar. Genç kız hepsini be
cerdi, aldı geldi, fakat aksiye ha 
km ki bir yerde şemsiyesini u -
nutmuştu ... 

Derhal ters yüzü döndü. Ace
le acele gitti. Şemsiyesini her 
uğradığı dükıkanda aramafra baş 
ladı. 

Kasap: 
- Hayır, dedi. Burada unut

madınız! .. 
Ba~al: 

- Hayır, dedi. Burada ıınut
madınız ! .. 

Zerzevatçı: 
- Hayır, dedi. Burada unut

madınız! ... 
Genç kız fena halde müteesc:ir 

olmuştu. Sinirleniyor, hiddetle
niyor, köpürüyordu... Nıhayet 
bir ekmekçi kalmıştı. Ona da uğ 
radı. Şemsiyesi orada idi. Ek -
mekçi genç kıza malını uzattı. 

Zavallı bu suretle büyük ne -
fes almıştı. 

- Çok teşekikür ederim, dedi. 
Bütün uğradığım dükkan sahip
leri içıinde hiç olmazsa siz na -
muslu çrktınız ! 

l.aval, Eden ve 
Mussolini mülikatı 

Fransız gazetelerinden: 

Larıal - Eden görüpnelerini tel.ir 
eden Temps gazetesi, 3 Şubat tarih· 
li Londra deyiminin bütün noktala
rını birden sonuclamak lüzumunu 
ileri sürüp diyor. ki: 

"Fransanın emniyeti i~in en çok 
gereken kara ailôhları meselesi e • 
ğer ayni zamanda halledilmez, e • 
ğer ltalya ile Orta Avrupa'yı ilgi
lendiren Tuna andlaşması yapılmaz 
da Avrupanrn bu bölgesinde aiya
aal han.flhlrk had ve sürekli bir hal 
de kalıraa, Lokamo andla§masına 
ekli bir hava andlaımcuı yapmak 
ve tatbik etmek neye yarar?" 

Debats gazetesi de, /ngilterenin 
Londra deyimi aiyasasından ayni -
mrş olduğunu aöyledikten aonra, 
§Unu yazıyor : 

"Bugünkü günde lngiltere, em • 
niyetin genel surette düzen altına 
alınmasına lüzum görmeksizin ve 
kara silahlan meaeleai yalnız bi~i 
ilgilendiriyormu1 gibi, bu meseleyi, 
Fra'e.ısanın Almanya ile doğrudan 
doğruya halletmesini tavsiye ede -
rek, ne bahasına olursa olsun bir 
hava andlaıması yapmak istiyor gi· 
bi görünmektedir. Almanyanın, bu 
durumdan istifade etmek istemesi
ni bekleyebiliriz:. M. Fon Ribben -
trop'un sölgeai tan yerimiz.de 6Ö • 

rünmeğe bCJ§lamrflır.,, 

UZAK DO~UDA 

Hakiki Harp Teşvikçileri 
Daily Mail'den: andlaşması ile Süveyş kanalı, gereli 

savaş ve gerekse banş halinde bütün 
dünya gemilerine aç.:. •ır. Efkarı umu 
miyenin hiç bir müessir zümresini tem 
sil etmiyen bu bir avuç gayretkeş uğu 
runa Japonya ve İtalya gibi geçmişte 
en zor zamanlarımızda bize sempati 
göstermiş ve genel savaşda en yakın 
ve sadık müttefiklerimiz kalmış otan 
bu uluslarla aramızda geçimsizlik do
ğurmak tam bir delilik olur. Dost dev 
}etlere ders ve vaız vermekten vazgeç 
me zamanı artık gelmiştir. Japonya. 
coğrafi durumundan ötüıı.i uzak şark 
ta çok sağlam bir vaziyettedir. Aklı 
başında hiç bir İngiliz sadece altı bu
çuk milyon lngiliz lirası tutan lngil
terenin Çin ticareti uğurunda Japon• 
ya ile mücadeleye girişmeğe kalk • 
maz. 1talyaya gelince, Habe§istandaki 
karışıklığın ortadn kalkmasile dünya 
kazanacaktır. Italya lngilterenin ita -
hına değıl, sempatisine layıktır. Doğ· 
ru görüş ve hüsnüniyet arsıulusal an
laşamamazlıkların çoğunu alt eder. 
Bu i§lerdc tutulacak yol Prens Dö Ga 
lin geçen gün "eski sava;1lar sosyete• 
si" nde verdiği kısa söylevdeki tarz .. 
dır. Prens söylevinde Almanyaya ya
pılması tasavvur edilen seyahatten 
bahsederken: "Almanya}Cl dostane 
bir el uzatmak için sizlerden müna • 
sip organizasyon bulunamaz.,, demiş
tir. Prensin bu sözleri Almanyada 
iki büyük ulus arasındaki tam ban§ık 
lığın sonuncu bir cirneği olarak büyük 
bir sevinçle karşılanmıştır. 

Başkırd operası 
lzvestia'dan: 

ZüppGDik 

Japonyanın uzak doğuda son za
manlardaki hareketleri tsosyali,.tleri • 
miz ile Pasifistlerimizin yeniden saç
ma tehditlere kalkışmalarına yol açtı. 
''Bizim iznimiz alınmadı,, diye bağın
yorlar. "lzin'' den maksad ise harptir. 
Japonyayı ekonomik çevirme içine al
mamızı ve ona karşı tecim boykotu 
ilan etmemizi istiyorlar. Halbuki pek 
güzel biliyorlar ki böyle bir politika· 
nın ilk sonuçu Hong - Kong'u kaybet 
memize sebep olacaktır. 13 lkinciteş
rin 1933 den beri bu itirazcıların ele
başılarından biri olan Sir Stafford 
Cripps, uluslar kurumu sisteminin sa
vaşa varan kestirme bir yol olduğunu 
nazan itibara almadan, ekonomik boy 
kot ile ve gerekirse ı;ilahlı kuvvet ile 
lngilterenin uluslar kurumu sistemi -
ne müzaheret etmesi lazım geldiğini 
ilan ediyor. Geçen martın on birinde 
Sir Cripps. Avam kamarasında "Ja -
ponyanın Mançuryaya taarruzunun 
önüne geçmek için lngiltere her vası
taya müracaat etmeli idi, ve eğe~ sefi
rimizi geri çağırmak ve ekonomık t~ 
yik usullerine müracaat etmek tesır 
etmezse silaha müracaat etmeli idik.,. 
seklindeki sözleri ile bu talebini yeni
den tazelemiş oldu. Bununla beraber, 
yine ayni Sir Stafford Cripps 22 Ma· 
yısta .Ingittere hükumetinin hava kuv 
vetine yapmak istediği gayet müteva
zi bir ilaveye itiraz etti, ve kapitalist 
bir hükumet tarafından yapılacak si
lahlanma teşviklerine kat'i surette mu 
arız olduğunu bildirdi. Arkada§t olan 
öteki elebaşı Bay Lansbury ise bütün 
askerlik §Ubelerini kapamak, orduyu 
kaldırmak, deniz kuvvetlerini dağıt • 
mak ve hava kuvvetlerini de bozmak 
isteğinde olduğunu ilan etti. Demek 
bu sosyalistler Wyük Britanya}'I si -
lahsız bırakmak için ellerinden geleni 
yaptıktan ve bu yurdu acınacak kadar 
zaif bir duruma düşürdükten sonra o
nu bir sürü çatışmalar içine atacaklar. 
Onlar bir tek devletler çarpışmakla da 
kanaat etmiyorlar. İtalyayı da Japon· 
ya kadar kötülükle itham ediyorlar. 
Habeş kabineleri tarafından İtalyan 
karakollarına yapılan miitevali teca -
vüzlerden dolayı mukabil hakkını ara
mağa kalkan ıtalyayı cezalandırmak 
için lngilterenin Süveyş kanalını Ital 
yan harp ve nakliye gemilerine karşı 
kapatması gibi manasız ve saçma bir 
teklifte bulunuyorlar. Söylenmesine 
lüzum yoktur ki bu şekilde hareket sa 
va ilan etmeden farklı değildir. 1888 

Başkndistan eumuriyeti son zaman 
larda Başkırd şivesinde operalar vü • 
cude getirmek için salışmaktadır( 
Kompozitörler sosyeteleri ile özel mu 
kaveleler yapılmış ve Tahiri'nin Ala· 
dağ ve Burhan kolunun "Kalim" pi
yeslerini musikileştinne işine girişil· 
miştir. ''Kinaz igor" operası rus~dan 
Başkırdcaya çevrilmiştir. Başkırdista· 
nın Çar devrinde müstemlekeleştiril • 
me hayatından alınmış "Akşam" ope
rasına notaları sipariş edilmiştir. Şim 
di Moskova konservatuvannın doğu 
şubesinde 25 Başkırd genci tahsil gör 
mektedir. Bunlar ulusal Başkırd ope
rasının birinci solistleri olacaklardır. 
Leningrat balet mektebinde bir grup 
Ba lurd çocuklan ol..-ıımaktadır. Bun -
lar da Başlord balet sahnesinin teme· 
1i olacaktır. 

- Bak şekerim, bana çocuk yakışıyor mu? 

. 
- Konuştukları neydi? 
İspanyolun beyaz dudakları 

titriyor, gözleri bayılacak gibi, 
akı karasını bulandırıyordu. 

- Konuştukları neydi? 
Kumandanın sorgusu tekrar

layınca ellerini açtı. Ümitsiz bir 
halde baş hareketi ile: 

- Bilmem ki, dedi. Ben o ka
dar dalgındım ki!.. Aramızda 
oldukça açıktı. Rüzgarda sesler 
karışıyordu. 

Bundan başka ce\•ap almak 
mümkün olmadı. 

Yerde yatan ölünün artık ha
diseyi tenvir edecek vazifesi kal
mamıştı. 

Biraz sonra gelen kasaba dok
torunun muayenesi de şu neti
ceyi verdi. Kurşunlardan biri 
kalbi parçalamış, biri de sağ o
muz altından girmişti. Ölüme 
sebep olan kurşun sol ciğeri de 
tahrip etmişti. Herkes üç el si
lah sesi dur.muşlardı. O kadar 
arandığı halde üçj.incü kurşunun 
izi bulunmadı. Ölünün revolve
ri de atılmamıştı. Pirovani ken
dini müdafaaya bile vakit kal
madan iki kurşun yemiş oluyor· 

(New York World Telegram) 

dq. 
Yerde yapılan araştırmada 

otomatik tabancanın fırlattığı 
üç kurşunun kovanları da bulun
du. Şu halde üçüncü kurşunun 
boşa gittiği anlaşılıyordu. 

Rapor hazırlandıktan sonra 
jam~"\nna kumandanı Turguda 
döndü: 

- Artrk gömdürebilirsiniz. 
'Taş gibi, hiç Jakırdı söyleme

den bütün olan biten şeyleri so
ğuk. hareketsiz bakışlariyle ta
kip eden patron kuru bir sesle 
yanındaki çavuşlara emretti: 

- Onu kasabaya getiriniz. 
Ve .hala göz yaşları dinmiyen 

Morenoya işaret etti: 
- Geliniz benimle! 
O zaten kendi kendine hare

ket edemiyecek halde idi. İşçile
rin yardımı ile hayvanına atla
dı. 

. ~atronun kavruk ve sert çiz
gılı yiizü çok değişmişti. Kaşları 
biribiri üstüne binmek ister gi
bi catılmış. Göz bebeklerine kor
kunç bir renk gelmişti. Vak'a 

(Arkası var) 

lstanbul ikinci icra memurlu§undan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf 

tarafından tamamına ikibin lira kıymet takdir edilen 
Beyoğlunda Kamer Hatun mahallesinde Karnavula so
kağında eski 30 yeni 38 Na. lu bahçeli bir evin temamı 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 31-7-9 3 S tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 14 ten . 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be
deli kıymeti muhammenin yüzde 7 S ni bulduğu takdir
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 15-8-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapıl~cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdir
de satış 2280 Na. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakrlır. Satış peşindir .Arttırmaya iştirak etmek isteyen
lerin kıymeti muhammenenin yüzde 7, 5 nispetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaramn ve• 
irtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile 
bir1ikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları Tapu sicilli ile sabit. olmıyanlar satış l!edelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi
riye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf 
ı.-aresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak isteyenler 5-7-935 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934-1 768 No.lu dosyaya müra
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. (3658) 

Beşinci icra dairesinden : Mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar verilen 

elektrik motörü helvaci tepsisi ve 
saire terazi, aynalar 8-7-935 pazarte-

si günü saat l 2 den itibaren Küçük 
Mustafapaşa Küçük Mustaf!lpaşa 

caddesinde 95 numarada satılacaktır. 
Taliplerin müracaatı IUzumu ilan o
lunur, .(12743), 

ILAnL"R 1 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyats ait her 
ne vapmak isterseniz herkesin yapa· 
bileceği şekilde fonnülürıU yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvan. Kadıköy nhurn 76. 
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ÇOCUK TEMSiLLER . 1 

H i c r i' n i n B a h s i 
-2-

?Bay sevincinden zıplıyarak 
'Kamil'in boynuna sarılrı.) 

Kamil (Bayı iterek)- Aman 
baynn, rica edcr~.n, beni rahat 
bırakınız. 

(Bayan, Kamil'in karşısına 
'dikilir.) 

- Muallim, a mallim .. diyor
sunuz. Sizin r .ıallim olduğunu
zu ispat eder vesikalar lazım ... 
Kuru söz olur mu? Vesikanız, 
vesikanız .. 

Kamil (Şaşkın şaşkın) - Ne 
eceliniz? 

Bay (Tatlı tatlı),_ Rica ede
rim yavrum, bayı rahatsız etme, 
mademki muallim olduğunu söy 
lüyor, tabii muallimdir. 

Bayan (Hiddetli) - Sen ne 
kadar safsın.. Her ne derlerse 
inanırsın. Hiç tanımadığın bu 
adamın sözlerini de ayet gibi 
!k:'4bul ediyorsun. 

Kamil (Hiddetli) - Rica 
ederim bayanım, rica ederim 
ıböyle çirıkin konuşmayınız. , 

Bay (Tatlı tatlı) - Karımın 
ihaklı olduğunu zannederim. Is 
bir bahistir. Arada kuvvetli bi; 
para var.. Arada bir yanhşhk 
ve itiraz olmamak için bize, ba
ızı hüviyet varaakları gösterme
nizi rica ederim. Meseli: seç -
men vesikası, şimendifer abone
rnan vesikası, otomobil işletme 
Ye kullt ....... 'la vesikası gibi şey
ler .. Hatta namınıza gelmiş ta
ahhütlü bir mektup zarfı ... 

Kamil (Gözleri yataklarından 
f ırfamış) - Aman efendim, bu 
ne hakaret!.. Olur şey mi... Ne 
mecburiyetim var .... 

Bayan - Uyl,.. r a, sizin sis
temi:ıiz pek basit ... Ben mualli
mim dı.. ..... .;kle insan muallim 
olur mu?.. Ben de muallimlik 
iddiasaı.da bulunabilirm. Bunun· 

la bir şey is;- ~ ed.lmiş olmaz. 
Karr.il ( ..Jüsbütün çileden çı

kar. Kudurmuş bir tavır a/Ir. 
Cüzdanından bir kart çıkarır ve 
bayana uzatır) - Al, işte sana 
bir kart .. Arttk beni .ı.hat bırak. 

Bayan (Kartı dikkatle mua
yene eder) - Evet ,evet .. 

Bay (Kart ıinceliyerek) -
Ala ... tarihi var. lmza yolunda .. 
Resmi tasdi.. · :ihrü de mükem
mel .. Ala .. ala ... (Kartı Kamil'e 
uzatır) Teşekkür ederim. Böy
lece mesele hallolundu .• 

Kanıil (Alnı. ·terini silerek) 
- Ş:mdi, size küçük bir teklifte 
bulunmama müsaade ediniz, 
olur mu? 

Ba:· (Nezaketle) - Taıbii, çok 
memnun kalırız. 

Kamil - Siz fiziyonomi işle
rile ala: .. adar görünüyorsunuz 
ve benim mu ·1im t.lduğumu 
keşfetmekle iyi bir fiziyonomist 
olduğunuzu ispat ettiniz. Fakat, 
t~fahür için SÖ} • mliyorum, ben 
sızden çok bas~un bir fiziyono -
mistim. Çünkü, · ..... n asla aldan
mam. 

Bayan - Ne gülünç iddia! 
Öyle şey olur mu? 

Kamil (Ta lı tatlı israr ede
rek) - On lira bahseder misi • . ) 
nız. 

Bay ( '1muzlarım kaldırarak) 
- Latife mi cdiyorsunu?.? 

Ka :, ( Mc:.>a i' tüne on lira 
kor) - Emin olu1.uz ki, bu ke
şif kuvveti, ibana tabiatin verdi
ği esrarlı bir ml.vhibedir. llk 
geçecr ·. sahsiye:in mesleğini si
z~ yan~lmad~n söyliyeceğimi id
d1a edıyorum. Y anıhrsaın on li
rayı kaybederim. 

Bay (O da on lirayı masaya 
koyar) - Doğruısu bunu gör-

1 .QKUDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ 
Eski Zamanların 
Deniz Kızı Efsanesi 
Bir Hakikat Oluyor~ 

f 
İspanya Sahillerinde Balık Gibi Su İçinde 
Yaşayan Bir Adam Denizden Çıkarıldı 

Irkçılar da gözlerine inanama
.. lspanya sahillerindeki küçük ı ~~ş.ı.ardı. _Birinci gün ile tekr.~r 

koyün halkı bir gün balık avlar- gorunmes1 arasında geçen uç 
]arken şimdiye kadar gömıe- gün zarfında balıkçılar ne olur
dikleri bir manzara kar ısında sa ols~ bu insana be~zer balığı 

ş tutmaga karar verdıler. Yem 
kalarak son derece şaşırmışlar- olarak ta kücük tatlı baltklar-
dı. Ins.an şekli~~e bir mahlük dan bir iki s;pet doldurarak en 
tıpkı bır balık gıbı denizin kah son göründüğü yere giderek ağ
tistüne çıkıyor, kah dibine dalı- larmı gerdiler ve birkaç saatlik 
yor, fakat üzerine gidilince mu- bir uğraşmadan sonra, bir de ne 
hakkak surette bir daha gözük- baksınlar,balık diye avladıkları, 

. 

memek üzere dalıyordu. genç ve kuvvetli bir delikanh-
Ş ah iti er dan başka bir şey değildi. 

Olmasa d Ne yapacaklannı y ı ... 
Şaşırmışlardı! 

Bu vak'anın birçok şahidi ol
mayıp ta bir kişi tarafından söy
lenmiş olsaydı, hikayeyi herkes 
muhakikak surette bir efsane te
1 akki edeceklerdi. 

İlk gördükleri gün esasen ba-

Safdil balıkçılar denizden çı
kan bu genci n:: yapacaklarını 
şaşırarak bir manastıra götür:dü
ler. Ona, fransızca, İngilizce ve 
ispanyolca hitap ettilerse de hiç 

aldırış bile etmiyordu. Hatta et
rafında olandan bitenden bile 
hiç alakadar olmuyor: yalnız 
kendisine yemek verildiği -3. -

man gözleri daha fazla parlıyor
du. 

Haftalarca süren bu halden 
sonra nihayet bir gün balık • 
adam tek bir kelime söyledi: 
"Lergan". 

Herkes memnun 
Oluyor 
Balık • adamın konuşması ma

nastırdaki papazlarla onu her 
gün ziyarete gelen balıkçıları 
son derece sevindirmişti. 

Lergan, manastırın bulundu
ğu yerden iki saat uzakta bir kö
yün ismi idi. Demek oluyordu 
ki, bu delikanlı I..ergan'lı idi. 
İki balıkçı ve bir papazın muha-

FA VDALI BilGiLER 

,, 

BUGUNKU 
PROGRAM 

!stanbul 
12.30: Plak neşriyııtL 18.30: Dans mu

sikisi (Plak). 19.30: Çocuk saati. Hikiye
er. Mesut Cemil. 20: Konferans. 20.30: 1 

Bayan Birsen, tiı.rkc;e sozlu eserler. Radyo 
ve tango orkestralarL 21.30: Son haber
er, borsalar. 21.40; Ay tango demir c.at 1 
orkestraları. Bayan Beybi. 22. Mayıstr<t 
Popof idaresinde c;ıgan romans. 

BU kreş 
12: Koro konseri. 12.SO: Radyo orkes

t r~sı. 13.30: Sôıler. 13.40: Plik. 14.lS: 
Sbzler. 14.35: Plik. 17:Köylü yayımı. 18: 
Baditza orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Plik. 20: Sözler. 20.20: Romen turküleri. 
20.40: Plik. 21: Sözler. 21.lS: Radyo or
keıtraaı. (TürkiılU) 22: Spor duyumları. 
22.10: Konserin ıurcii. 23: Duyumlar. 
23.15: Plik. 

Varşova 
ı9.ıS: Piyan<1 cazı. 19.30: Sözler. l9.4S: 

2 
Sözler. 20.25: Trio konser. 20.50: Sözler. 

1.lO: Senfonik konser. 21.45: Duyumlar. 
2: Piyano birliilyle tiirkiıler. 22.30: Soz

er. 22.45: Plik. 23: Spor duyumları. 23. 
O: Konser (röle). 24.05: Plak. 

2 
1 
2 

Paris 

r 

21: Oııcra miiziii .21.30: Gazete hav11-
dislerL 21.45: Alexandre Dumaıı'nm "Un 
narıagc souıı Louıs XV.. adlı piyc:si· 
onra: Duyumlar. JJanı; muzıgı. s 

Münih 
20.40: Sı.>0r. 21: Konferans. Sudan me

craları. 21.20: "Die Schmeider von Schö· 
au., adlı opera. 23: Duyumlar. 23.30: 

c 
n 
Danı müziii. 

Moskova 

l 
17.30: "Sen harb,. adlı radyo piycst. 

8.30: Edebiyat ve müzik. 21: Sözler. 22: 
imanca yayım. 23,05: 1nıilizcc. 24.05: A 

Almanca. 

Budapeşte 

2 
19.30: Bertha orkestrası. 20.45: Sözler. 

ı.ı.o: "Güzellik kraliçesi .. adla operet pi
esı. 24.10: Çinıcne mUıiii. y 

Roma 

v 
.20.so: Spor duyumları. - Plik. 21.40: 
ıyolonıst Arturo Bonuççinin birligıyle 

enfonik orkestra konseri. 23.20: Dans mii
ii. 24: Duyumlar. 

8 
zi 

Prag 

y 
20.15: Şen ctıel popuri. 2l.20: işçi ya

nnı. 21.35: Radyo cazı. 22.05: Soıler. 
2.25: Populer orkestra konserı. 23.ıS: 
uyumlar. 23.35: Plak. 23.40: Almanca 

on duyumlar. 23.45: Cazband. 

2 
D 
s 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Sırb tiırkiılerı 

v e dans havalarL 23: Duyumlar. 23.20: 

mek isterim. 

s 
Kamil - Şir. Ji görür anlar

nıı:c:. 

v 
(f.f asaya '>as tonu ile sert sert 

urur. ""'ahvenin garsonu kolun-
1 bir tepsi taşıy:ıra;, gelir.) . 

L 

k 
r 

Kamil (Garsonu kısaca tet
ik ettikten sonra baya döne • 
ek) - Bu, bir kahve garsonu-

d u •. 

1i 
Der. Masa r ·erindeki yirmi 
rayı alır, kalkar, yavaşça uzak
şır ve bastonunu çevirerek 
özden kaybolur. 

la 
g 

Radyo orkestrası. 24: Konser (rble). 24. 
30: Danı> plakları. • Si NEMALAR 

TiYATROLAR 

:f. Türk : Bir aşk nağmesi - Bitmi
yen tztırap. 

:f. Melek : Kahirede aşk geceleri -
Kedi ve keman. 

:{o Y aldı:ı : Gönül tuzağı - Dağların 
kızı. 

:ı- Elhamra : Veronika - Bar şar
kıcısı. 

~ Şık : Korkunç ev - Telefoncu 
kız. 

~ Alkazar : Gaip ruhlar adası -
Suvariler krab. 

~ Alemdar : Sürüsüne Bereket -
77 No. lu casus. 

~ Milli : Fantoma - Kadınların 
sevgilisi. 

~ Hilal : Zombi - Tunç vücutlar. 
~ Kadıköy Süreyya : Kimsesiz. 

:f. Kadıköy Hale : Gönüller Birle
şince. 

:f. Üsküdar Hale : Aşk fırtınaları. 
~ İpek : Gene a:;k beldesi - Kerim 

Racanın oglu. 
:t- Tan. : Tarzan ve eşi. 
:f. Halı de ve arkd~lan: Beşiktaş ta 

Suad parkta (Üvey Baba). 
:(o Halide ve arkadaf~an : Beşikta§· 

ta Suad parkta (Uvey Baba). 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Bah~ekapıda Salih Necati - Divanyolun· 
da Esat - Kumkapıda Bclkis - Zeyrek
te Hulusi - Şchzadebatmda Üniversite 
- Aksarayda Pertev - Samatyada Rıd
van - Şehremininde S. Hamdi - Kara
ıümrükte Suad - Büyukadada Mehmet 
- Heybelıde Tanaş - Bakırkbyundc I. 
Ter~lyan - Fenerde Vitali - Haskoyde 
Yenı Turklye - Kasnnpaşada Yeni Tu
ran - Kadıköyunde Sıhhat - Pazaryo
lunda Rıfat - B'eşıktaşta Recep - Gala
t~da Merkez - Tünelde Matkoviç - ls
tıklal caddesındc Kemal Rebul - Si§lide 
Şark Meıkc.ı - Eyupte Hıkmet ecuııclen. 

• L 1 M AN 
HAREKE fLERi 

_Dun lımanımızdan gıden vapurldr : b 
mıte 9 da Giıl".cl Bandırma Ayva lığa ı 7 
de Mcrsın. Bartın11 19 da Antalya, Kara
bıgaya 20 de Bartın, Bandırmaya 21 de 
GülnıJı.;.J. 

• 
HASTANE 
TELEFONLAR 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer• 
rahpaşa 

Gur~ba Hastanesi. Şehremini, 
Yenıbahçe. 

Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırkjj;f Rep 
diye kıtlHr 

21693 

23017 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 

Beyoğlu ZükOr hastanesi. 
Firuzağa 43341 
Etfal hastanesi. Şişli 42426 
Haydarpap Nümune has-
tanesi 60107 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar. Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 60179 

• :TFAIYE 
TELEFONLAR! 

İstanbul itafiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesı 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yegilköy, Baktrköy, BUylikdere, 
Osküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büylikada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
•ile~ek kafidir. 

MURACAAT 
YERLERi 

Denlz Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıkoy iskelesi ha& me-

murluğu) 43732 
Şirketi Hayriye. Telefon 44703 
Vapurculuk Şırketi merkez accn· 

tesi, Telefon 22925 
Sarlı: Demriyollan müracaat ka-

lesi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Dcmiryollan müracaat 

kalemi Haydarp15a. Telefon 42145 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan : Tamamına Antlı üç ehli vukuf
ça 10,000 lira kıymet konulmuş olan 

:Feriköy Birinci Kısım Büylikdere cad 
desi eski 17, yeni 17, 17-1 sayılarını 
ta§ıyan ve altında bir dükkanı bulu-
nan evin tamamı açık arttırmaya 
çıkarılmış olup 18-7-935 gününde 
şartnamesi Divanhaneye asılıp 
1-8-935 perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Beşinci icra dai
resinde paraya çevrilecektir. Arttır
maya katılmak için konulmuş kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu nispetinde te· 
minat akçası alınır. Toplanmış vergi, 
Belediye, Vakıf icaresi alacaklıya ait 
olup arttırma konulmuş kıymetin 
fiızdc 7 5 şini bulursa ihalei kat'iyc-

sı yapılır, bulmazsa en son arttıranın 
taahhudu baki kalmak üzre arttırma 
onbeş giın daha uzaU12.rttk 15-8-935 
perşembe &ünı.! saat 14 den 16 ya ka
dar ikinci arttırması yapılarak en 
çok arttıranın iıstünde bırakılır.2004 
No, lu icra ve mas kanununun 126 ci 
maddesine göre ipotek sahibi alacak
lılarla diğer aliikadar]arın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu ğayri menkul 
üzerindeki haklarını, ve hususiyle, 
faiz ve masanfa dair iddialannı ev
rakı musbiteleriyle iliindan 20 gün 
içinde lcra dairesine bildirmeleri ge
rektir. Bildirmezlerse haklan tapu si 
cilleriylc anlaşılmadıkça satış akçası-
nın paylaşılmasından dışarı kalacakla 
rı ve aUikadarların işbu maddei kanu
niyeye göre hareket etmeleri, daha 
fazla malümat almak isteyenlerin 
dairemizin 934 - 591 No. lu dosyasına 
müracilatları ilin olunur. (12756). _ 

fazasmda balık· adamı Lergan 
köyüne doğru yola çıkardılar. 
Zavallı denizde çok oturduğu 
için yürümekte son derece müş
külat çekiyordu. Nihayet köye 
yaıklaştrkları vakit papaz akle • 
derek delikanlının arkasından 
yunımeğe baş':ıdı. Bakalun 
köydeki evir· bulabilecek mi 
idi? Delikanlı sanki elile koy
muş git~ evinin · tpısını çalıp ta 
ev halkı miithiş bir sevinç çığ
lığı kopardıkları vakit ortalığı 
tutmuştu. 

Esvaptan nefret 
ediyordu 
Adı Francisco olan bahli ; 

adam esvaptan nefret ediyordu. 
Onu küçük bir çocukken bile 
sudan çıkarmak çok güç oluyor
du. Kış, yc.z onun için bir fark 
ifade etmiyordu. Onun için de
niz olsun da ne olursa olsuntlu. 
Küçükken bile o kadar iyi yü
zerdi ki, bu gayri tabii hale kar· 
şı herkes şa~ardı. 

Bir gün esvaplarını deniz ke· 
narında bulmuşlar ve günlerce 
aradıkları halde bulamayınca, 
denizde boğulduğuna zahip ola
rak ölüp "!'ittiğine inanmıslardı. 
Halbuki şimdi böyle onu tekrar 
aralarında görünce bütün köy 
halkı şaşırmışlar ;ona esvap 
giydirmeğe; konuşturmağa gün
lerce bey:hude yere uğra~mrş· 
lardı. 

Bir gün balık 
Adam nehirde 

Anasile bir gün elcle köyün 
içinden geçerken bir türlü insan 
hayatına alışamıyan genç ,bir· 
denbire anasının elinden kurtu-
larak kendini nehre attı ve en 
mahir bir yüzücü imiş gibi et -
raftan yetişilinciye kadar deni
ze açılarak bir daha görürune
mek üzere gözden kaybolmuştu. 
Bu habcdeıı sonra yıllarca ba
hk cıdamın izini takip ettilerse 
de onu bir daha görmek kimse4 

ye nasip olmadı. 
F ... :ı adamları bu garibe hak'· 

kında uzun uzun münakaşalara 
giriştiler. Suyun altında ne ka
dar kale-"..rileceği, suyun içinde 
uyuyup uyuyamadığı, deniz su
yu mu ,yoksa başka su mu içti
ği, balıklan nasıl tutabildiği vel
hasıl bir sürü sorguların ekseri· 
si cevapsız kalıyordu. 

Fennin izahı 
Bununla beraber tabiatin bir 

garibesi olan balrk • adam hak
kında fen adamları, bunun do
ğuşta iç aletlerinin balığa ben· 
zerJigini ileri slırmıislerdir. Ci
ğerlerinin balrk gibi suyun için
<ie uzun müddet kalınağa müsa
it şekilde yaratıldığı için; genç 
kendinde balık gibi denizde ya
şamak için sönmüş bir arzu duy. 
muştur. 

Bütün bir hayat 
Süren sefalet 

Her halde insan olarak yara
tılan bu mahluk için soauk de
nizlerin dibinde yaşamak bir se
faletten başka bir şey olamazdı. 
~s:ıse~ gülmek ve eğlenmek ka
bılıyetınden m~· .rum yaratılan· 
ların hay.:ıtlannın sonuna kadar 
bedbaht olduklan muha:kkaktıı. 
Bu itibarla balık - adamın haya 
tı da baştan başa sefalet ve ez 
i~inde geçmiş olacağına hı 
şüphe J.oktur. 
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BiR MEDENiYET MÜCADELESi 

Bir Sergide Bir Saat ... 
... Gelecek Türk Nesillerinin Erkeklerini, 

Müstakbel Damatları, Aile Babalarını Ben 
Biraz Kıskanır Gibi Oluyorum. ,, 

Yazan: Nizameddin NAZiF 

Endamlanndan aıbhat, yüzlerinden net•e 'H r8zlerinden zeki fıtkıran Türk kızlan hir imtihan günG 

Selçuk Kız San'at Mektebindeki Bilfili çalıtınayı rösteren blrka~ resim: (Yukanda solda) çiçek kın ,. 
nın artiıt talebelerinden Sabahat. ( Satda) H adı yine Sabahat olan bir baıka talebe laboratuvarda. 

''Ders yılını bitirmiş bir mek- 2 - Ne civarda bir kahve, 
tepte, akasyalı ve taflanlı bir bir bira satan salaş, ne de mek-

'Erenköy villa'sının fiziyonomisi tebin avlusunda bir bando var. 
vardır. 3 - Ve ... halk ne gazeteler-

Çorapsız ayaklarına, dekolte de bir ilan, ne duvarlarda bir 
bir çift sandal ve sırtına gelişi afiş görmüştür, ne de mektep 
güzel bir keten rop geçirmiş bir idaresi bu tenha mahallelerde 
genç kız, bir tenis dönüşünde, münadiler dolaştırıyor. 
yumuşak şilteli bir hasır koltu- Hiç, hiçbir propagandası ol-
ğa yorgun argın kendini atıp mamıştır bu serginin .. Ve böyle 
temiz saçlarım rüzgarların yara- olduğu halde bu sergi şimdi 
mazlıklarma nasıl kapıp koyu- yüzlerce, binlerce genç kızın, ka 
verirse; tuzsuz, bibersiz ve salça dının ve erkeğin çeşit çeşit tak-
sız bilgi aşlarını yuta yuta yo- dir1eci ve hayretler fışkıran göz-
rulan talebeleri; Ieriyle karşı karşıyadır. 

Bu talebelerin hoyrat zekalı Niçin mi bu böyle? 
kafalariyle boğuşa boğuşa buna- Çünkü Selçuk Kız Sanat 
lan hocaları; mektebi bu geri kalmış İstanbul 

Yüzlerce çocuğun ve onlarla mahalleleri arasında büyük ve 
ergin akıllı hocanın dokuz uzun yüksek bir mücadelenin bayra-
ayı dolduran milyonlarca vo ğını tutan bir müessesedir de 
milyonlarca, ondan. 

Derdi, Evet bu müessese bir müca-
Şikayeti, delenin bayrağını tutuyor: 
İsteği ve gürültüsü içinae ai- Medeniyet mücadelesinin. 

cinerek pelteleşen idare amirle· Ve üç seneden, beş seneden-
ri ve müdürleri ile beraber bü- beri her yılın sonunda bu mü-
tün bir mktebin de. tmkı Wdcı cadelenin izleri gittikçe derin-
kavgasız, Ieştiği, gittikçe kuvvetlendiği ve 

Gürültüsüz, yayıldığı için dört tarafından 
Ve sessiz kalmış avlusuna tutuşturulmuş bir bina nasıl 

~slanıp kendini bir dinleyişi, için için bir müddet yandıktan 
candan ve yürekten bir; sonra birdenbire alevlenir ve 

nat mektebi. 
işte bu sekiz mektep Türkiye 

ye temiz zevkli genç kızlar ve 
aile kadınlan yetiştirmektedir. 

Bilmem farkında mısınız? 
Bundan beş altı sene evveline 

gelinceye kadar rum, ermeni ve 
musevi İstanbulluların en fakir
lerinden en zenginlerine kadar 
giydiklerini kendilerine yakıştır 
dıklannı ve bilhassa kadınları
nın daima bizimkilerden şık do
laştıklarını görürdük ve kendi 
kendimize sorardık : 

"- Bizimkiler niçin böyle 
olamıyorlar? 

İşte cevabı: 
''- Çünkü öğreten yoktu. 
Ve şimdi Aksarayda, Fatihte, 

Şehremininde oturan Türk kız
larının da en zengin terzilerden 
gıyınen ailelerin kadınlan 
ve kızları gibi giyindiklerini 
görüyor ve hayret ediyoruz: 

- Nasıl oluyor da bunlar bu 
kadar şık gezinebiliyorlar? 

Ellerine geçen parayı yalnız 
üstlerine başlarına sarf ediyorlar 
da ondan. 
Mı? 
Hayır ..• 
Bu zannımız aogru oegıİdir. 

mekteplerinden eylerine coönüyorlar 

Bu temiz giyinmenin sırlan 
vardır. Bir sır, bir tılsım ki bu
nu çözen anahtarları işte yukar
da adlarını saydığımız mektep
ler dağıtıyorlar. 

o 
Selçuk kız sanat mektebinin 

sergisinde en ziyade göze vuran 
şey burasını süsliyen, genç kız
larımızın teşhir edilen çok kıy
metli eserlerini bir kat daha gü
zelleştiren dekorlardır ki bunla
rı yapan büyük Türk san'atkarı 
dekoratör ve karikatürist "Maz
har Nazım,, dan takdirle bahset
meliyiz. (3) 

Mazhar Nazım Avrupada tah 
silini bitirmiş bir genç artisttir. 
Hiçbir vicdan azabı hissetmeden 
ve tereddütsüz diyebilirim ki 
onun birkaç günlük bir çalışma 
ile ve inamlamıyacak bir ucuz
lukla yaptığı dekorasiyonu gör
dükten sonra muhtelif Galata
saray sergilerindeki ve hatta An 
karada onuncu yıl şenliklerinde
ki dekorasiyonlarırı birçoğunu 

bir zamanlar nasıl olup da be
ğendiğime hayret ettim. 

o 
Selçuk kız sanat mektebinin 

çok nazik ve kıymetli müdürü 
Asım Sonumut bana talebele
rinin imtihan verirken yaptık

ları pastalardan yedirdi. 
Gene bu talebelerin yı1ı:adık-

ları çamaşırları, 

Sildikleri lekeleri, 
Diktikleri robları, 
Çiçekleri, 
Ağır tuvaletleri, 
Şapkaları, 

- Ooooh ! · söndürülemez bir yangın beliri-
Deyişi vardır.,, · Mazhar Nazım verirse burada da iş tıpkı öyle 

Ders y.ıhnı bitiren Selçuk lÖz yoğlunlln göbeğindedir. İstiklal olmuştur: 
san'at mektebine yollanırken caddesinin dar asfaltları üzerin- Medeniyet mücadelesi kendi
"dün böyle düşünüyordum. Fa- de itişerek, kakışarak, boğula- sini, birdenbire, muvaffakıyete 
kat neyle karşılaştım bilir misi- rak her gün dolaşmayı itiyat yaklaşan en son merhalenin i-

Çantaları, , 
Çay ve masa Örtülerini, 
Pijamaları, 
Ve daha birçok, biribirinden 

Selçuk Kız Sanat Mektebinin güzel evcilik eserlerini gördük
direktörü: Asım Sonumut ~ tf!n sonra e;elecck Türk nesille-

niz? edinmiş olanlar neden iki adım çinde bulmuştur. 
Düşüncelerimin taban tabana ötedeki bu sergiye gitmesinler? Bu merhale, halkın bu müca-

ııddı ile... Beyoğlu sokaklarında yerli mal- deleyi benimsemesinin merha-
Büyük kapısının önündeki Iar sergisinden büyük attıraksi- lesidir. 

ak menner merdivenlerde öyle yon mu vardır ki?·· 
bir kalabalık vardı ki hayretle 2 - Galatasaray sergilerinde 
baka kaldm. Bir kalabalık ki açık hava kahveleri kurulur, 
bir ucu bahcenin renkli, renkli buzlu biralar satan paviyonlar 
ve güzel kokulu karanfil, tarh- açılır, şehir bandosu, bahriye 
ları arasında dolaşıyor, çok te- mızıkası nöbet nöbet güzel par
miz bir havuzu bordalıyan öbür çalar çalarlar. Radyo en son ha
ucu ise bir koldan iki burgu gibi vadisleri verir. Hem bunları 

' ağır helezonlarla mektebin göğ- dinleyip hoşça bir zaman geçir
Öesine dalıyor. mek, hem de burası bir sergiden 

Şehrin belediye tarafından çok ziyade bir satış salaşı ola -
çok güçlükle hatırlandığı her rak kurulduğu için dükkanlara 
tarafından göze vuran bu sem- nispetle daha ucuz öteberi al
tindeki şu kendi halinde mekte- mak istiyenler soluğu güzel 
bin senelik talebe sergisine bu lisemizin taflanlı avlusunda alır 
kadar çok ziyaretçi gelebileceği-
ni gözlerimle görmemiş olsay- lar3 _ Nihayet... Galatasaray 
dım beni inandırmak bir hayli lisesinde bir sergi açılacağı za
zor olurdu. man halka bir ay evvelinden 

Belki bu satırları okuyunca; gazetelerle, duvar afişleriyle, el 
"- Bizde halk sergilere bü- ilanlariyle bol bol propaganda 

yük bir rağbet gösterir.. Gala- yapıldığını da unutmamak la
tasaray sergilerindeki o insan zımdır. 
kaynaşmasını hiç görmediniz Ha{buki, Selçuk Kız Sanat 
mi? Mektebi; 

• Medeniyet mücadelesinden 
ben şunu kastediyorum: 

" Hedefi, sokaklarımızdan ge 
çenlerin ve evlerimizde oturan
ların yani fakir, zengin, genç 
ihtiyar, çolukçocuk, kadın, er
kek hepimizin kılıksızlığımızı 
( 1) ortadan kaldırmak olan mü 
cadele.,, 

Böyle bir mücadele seneler
denberi memeketimizde için için 
devam etmektedir ve kılıksızlı
ğın karşısında cephe tutan bu 
ileri hareketin sevkucceyş nok
taları şunlardır: 

1 - ismet paşa enstitüsü 
(Ankara) [2] 

2 - Necati Bey enstitüsü 
(Bursa) 

3 - Cümhuriyet enstitüsü 
(İzmir). 

4 - Üsküdar kız .sanat mek
tebi (Üsküdar) 

rinin erkeklerini, 
Müstakbel damatları, 
Aile babalarını, 
Biraz kıskanır gibi oldum.· 

• 
Bütün aksi iddialara inanma-

yınız: 

Yeni nesil kızları mükemmel 
ev ve aile kadını olarak yetiştin .. 
liyorlar ve ... yetişiyorlar. 

(1) Ufaktcfek istisnaları bir tara(& 

bırakalım. 

(2) Adı General İnönü oldu mu 
bilmiyorum. 

(3) Mektebin mesleki resim mu• 
allimidir. 

Büyük eserlerini gördüğüm beı 
kız: Hatice ile Süheyla Sonu• 
mut (yukarıda) Mehlika (orta• 
da) Sabahat ile Naciye ( alttal 

Diyenler bulunabilir. ı - Aksarayla Şehremini a-
Bunun için adına yerli mallar rasındaki yangın yerlerinin or

sergisi denilen senelik Galatasa- tasmdadır. Ve yıllanmış küllerle 
ray panayırı ile bahsetmek iste- karışık tozların hortum hor
diğim sergi arasındaki iki üç ba- tum havaya savrulduğu bu yan
riz farkı söyliyeyim: gm :'ferleri Beyoğlu Eiyasası gi-

5 - Selçuk kız sanat mekte
bi (Şehremini) 

6 - Beyoğlu akşma kız sanat 
mektebi. 

7 - İstanbul akşam kız sanat 
mektebi. 

" ••• f:fsane auannın aırma yeleleri fİbi rt!zrlrlanan rOr ıaçlann üstilnde mektep armaıerile allslü kas
ketler; kGI renkli önlGkler ki renç endamlarını yüleree lira aarfedilerek yapılan Uika tuvaletlerin bata• 
ramıyaeaklan derecede uil hatlarla çiziyor ye ••• Kara, maun, kah.e rengi bir takım önelenmit meşin 
~ntalar ki siJç anlafllır, pç hazmedilir ·ye okunmak için detil ellenmek için bile bGyiik ee•rdere ye 
tab•••Ollere lü&ua pt•rir birtakım kitaplarla dolduralmaılardır. Bu Miderle .be talebeliji ıöze 

1 - Galatasaraı sergişi Be· bi iflek değildir. 8 - KadıköY, akşam kız sa- nraa iç auaru aalatmq olUJorum. n 
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Koku ve dumandan iri ELE KTRi K Fi R 1NI'N1 Kullanınız 
Harareti daimi ve arzuya göre ayarı kabildir. Tip ve cinsine göre bUtUn 

fırınların fiyatlarında mUhlm tenzilat vardır. 
Elektrik f1rmı alan her mUtteriye hususi tenzlllth tarife tatbik edilir. 

Satlf Ma§azalarmndan Tafsilat isteyiniz. 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

SALIPAZAR MAGAZASI 
Sabpazan, Necatibey caddesi No. 428. 436. Tel 44963 

METRO HAn 
Tünel Meydanı, Beyo,lu Telefon: 44800 

ELEKTR K EVi 
Beyazıd MOrekkebciJer caddesi. Telefon: 24378 

KADIKOY 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

BUYÜKADA 
23 Niaan caddeıi. Telefon: 56128 

() S K (1 D A R 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefom 60312 4794 

#~ıi!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~S!iio~- ~~~~!."11--llııı. U 111111111111111111111111111111nım111 u 

·~ lstanbul Bayrimübadiller komisyonundan: , · ~Deniz yolları~ Güzel 
' D. No, Scınti vemahalleai Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre § I Ş L E T M E S 1 S 

h ıı• ~ 
mu ammen K. , ,: Acenteleri: Karaköy Köprübap %: 

Bir 
Cilt il 

1 

ı : 

3268 

35215 

4144 

4300 

4467. 

4778 

5541 

5830 

5872 

~023 

Kuruçeşme 

Kadıköy Zühdü_ ~ata 

Qrtaköy 

Uıküdar Pazar~ 

Kadıköy Zühdü~. 

Bostancı 

Y eniköy Ayanikola 

Galata Arap camii 

Yeniköy Ayanikola vı 
Molla Çelebi 

Bostancı 

Kır E. 41-43 
Y. 41 

E. Fener Y! Maltız 17 Mü. 

Divarcı 

Pazarbaşı 
l'oprak sokak 

E: Bağdat 
X. Çeşme 

Çatal~cşmo 

E. Terazi 
Y. Dirhem 
Yelkenciler 

. ~Öyba§I 

1-3 

E. 34 
Y.40/ 1-40/ Z 

E. 21-31 
x. G- a 

E. IS 
Harita 70 
E . 12 
.Y. 12 

75 

E.179 ila 193 
x .193 ila 203 

80 metre arsanın 240 A k ' j TeL 42362 - Sirkeci Mühürdar· -1 çı !:lıııır zade Han. Tel 22740. 111111 tamamı arttırma - • 
281 metre arsanın 288 • , § Trabzon yolu § 
tamamı ı 1 KARADENİZ vapuru 30 Hui- S 
l 38 ., l 66 • : ran PAZAR pnü saa\ 20 de S 
Ah§ap iki hane 1660 Kapalı 1 1 Rizeye kadar. (3611) 4871 ; 
ve bağçenin tamamı zarf ~ 

İçinde kuyu ve 3944 ,, : ! lskenderiye yolu i 
havuzu bulunan - " E ANKARA vapuru 2 Temmuz E 
9668 metre tarla- ı : : SALI günü saat 11 de İaken- E 
nın yüzde 69 his- ' 
ıesi E deriye'ye kadar. (36531 E 

il itııııı11111111ııırııııı111111111rııııııı;: 198 metre arsa- 320 AÇık 
nın tamamı 

Ahşap hanenin 
6/ 20 his. 

arttırma ı ı 

285 " 

Kagir dükkanın 1690 Kapalı 
2/ 3 his. zarf 

'Oç ahşap dük· 
kan ve üstUndc 
odalar ve kagir 
hane ve dükkan 
ye ~kayı.khane ve 
oagçenın tamamı 

6340 .. 
1 

Devredilecek ihtira beratı 
••Hidrokarbonlar hakkında" ki ih

tira için istihsal edilmiı olan 18 tem
muz 1925 tarih ve 322-328 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

Çatalçe§me E. 15 198 metre Jraa- 200 Açık 

bu kere ba§kasına devir veyahut ica

ra verilmesi teklif edilmekte olduğun
dan bu hususta fazla malUınat edin • 

• harita lOS nın tamamı arttırma mck isteyenlerin Galata'da Aılan ha-
l y k d f - lr gayrimenku.. .. "dd l 1 '' nında 5 nci kat 1-4 numaralarla ı u ar a evsa ı y .. zı .. r on gun mu ete satışa çıkanlmı§tır. haleleri 11·7-935 tarihine tesa-

PARiSLt BiR KİM-_ 
Y AGERiN KEŞFİ 
SA YEStNDE : ŞiM
Dt BOTUN KADIN
LAR GUZEL BiR 
CİLDE MALİK 0-
LABiLiRLER. 

GaJrikabili mukaYemet 
Bir mık••bahr ••• 

Evvela sevimliliğiniz teninizden neş'et etmiyor mu? O halr'e, 
herkesin nazarı takdirini celbctmek çaresine tevessül edinız: 

dÜf eden Perşembe günü saat on dordir. Satı§ münhasıran gaynmübadil bonosiladır. mürakkam idarehaneye müracaat ey· 
il ~ 

Cildinizin güzel ve nermin olması için TENEFFUS ETME:Sr 
LAZIMDIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnız bir krem 
vardır. Meşhur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan 
GtlNDUZ SiAMOİSE KREMt şeffaf olmıyan sair kremlerin 
hilafına olarak havada şeffaftır. GECE SiAMOiSE KREM i 
de yüzü emsalsiz ve tabii bir ten rengile süsler. Cildinizi tasfi ,·c 
ve takviye için GECE SiAMOiSE KREMi'ni ('?ld cream) 
kullanınız, tesirinden o derece eminiz ki memnun kalmadıim ız 
takdirde paranızın derhal iadesini garanti ediyonu. a -- • lemcleri ilan olunur. 4834 

!fo. soo atYGm Huv11iN01 
SU 7'URBINuBRI 
~lHİRLERIN TIN'Iİ/f,ATll'I~ 

UN l'ABRİl<ALARA 

DadlRHBNÜJRe 1tt•H•us 
tS36 morJelt 

/Jr;411"''· TO/>NANI rOPÇULAll 

"'' 48& 
:ZA D I J.<. YAN -

Yerli dokuma bezleri parlatmak i\Jlindir makineleri 

Deniz Lisesi Müdürğünden: 
ı _ Bu sene deniz lisesinin dol\.ncu sınıfına aşa

gxclaki şartlan taşıyan ta~~be alına\r. 
A - Anası, Babası Turk ola? vurk tabiiyetinde 

bulunan resmi veya muadeletlerı M.~. vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunl~rı ı~tansız. 

B - Hususi orta mekt~ple.r ıle . Jsi veya resmi 
meslek mektep mezunları ımtıhan ıle 

2 - İsteklilerin sıhhatl~ri.~eniziı er hizmetine 
elverişli olduğu tam teşekkullu Aske~astahanelerce 
rapor ile sabit olınası ve yaşlarının \ 7 bulunması 
lazımdır. 

3 - İsteklilerden İstanb~lda. bu~UI\r doirudan 
öoğruya Heybeliadada denız _Lısesı IV"triug-°tine, taş
rada olanlar bulundukları yerın en ya~skerlik Şube
tii Reisliğine istida ile müracaat etmel~\.. 

Her istekli istidasına güverte, Makııt hava sınıf-
larından hangisini istediğini yazmalıdn 

lstidalara aşağıdaki vesikalar bağlali 
ı - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve ühal kağı~. 
2 - Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin rtıahrem i 
_Mektebe kayıt olunduğu takdirdıkt~bin tabi 

olacağı kanun, talimat, emir ve esaslar; :t ve şartsız 
olarak tamamen ve aynen kabul ed~eğ\ir taahhüt 
senedi "Bu taahhüt senedinin suretı ~ müdürlü
'ğünden v~ya Askerlik Şubesi Reislikl~n tedarik 
eclilmelidır.,, 
' t,. - Müracaat müddetleri Temmuzun, . .. .. 

. .. k k d dı .cı gunun-aen 31 ci giınu a şamma a ar r. 
5 Bu sene Lise 1 O ve On birinci \ 

1 
d . 

- r a enız harp mektebine talebe ahnmıyacaktır. 
4300 

1 

1. 
ISTANBUL BELEDiYESi IL~RI 

w 700 Kilo 27 i,..., ---= Kompresör yagı ıı:tan 
700 19 il Makina " 
250 

" 
27 

, 
<lres '' '' w 

Yukarıda cinsleri yazıl~ 3 kıs~~ yag . aJ siltmeye 
ko'lulmuşdur. Şartname~ı ve num.unesı . 1 m Mü
dürlüğünde görülür. Eksıltmeye gırmek ıs!~r 2490 
No. lu arttırma ve eksiltme kanunu~da ya(sika ve 
29 lira 22 kuruşluk muvakkat temınat ~ veya 
mek111bile beraber ihale günü olan 11-7-9 şembe 
günüsaat 15 de Encümende bulunmalıdır. 3549) 

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve k~bul şartları: 

Hava makinist mektebi miidiirliiiünden 
1 - Aşağıda Şartları haiz istekliler; Dilek Kağıdı 

ve vesikalariyle 'Temmuz Başlanğıcından Ağustos sonu
na ~adar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu 
yerıtı dışında bulunanlar. dilek kağıtlariyle Vesikaları
nın Mektebe gönderirler ve aiacakları karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarını haiz iseler müsaha· 
ka i~tihanında kazandıkları t~kdirde mektebe alınmak 
şartıyle İstanbula gelirler. 

2 - Mektebe Girme şartlan: 
A - Türk olmak. 
;B - Orta mektep "Lise 8 inci sım1,, tahsilini bitir

miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

landmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 
olan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu almak. 

J?ışard~ bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Su
·b~~ıne mu~acaatla Muayeneye gönderilirler. Tam teş
kı!ath sıhhı hey' et bulunan yerlerde o yerin en büyük 
komutnama müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
Müdürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. • 

E - M~ktebe alınacak okuyucular; Gedikli erbaşlar 
hakkındakı 2505 numaralı kanun mucibince muamele 
göreceklerini ve mektebi bitirenlerinde 12 yıl müddetle 
Hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini Noterlik
ten teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi
lerine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanını kazan
mak •. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı
?~~k ı:uktardan fazla olursa bunlarin içinden Riyaziye 
oılgılerı daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3--:- ~e!ttep gece yatısı ve parasız olup okuyuculan 
~~kerı lıse_l~r oku~c?laı_:ı gibi yedirilir, ve giydirilir. 
Kıtap ve dlger ders ıçm lazım olanlar parasız verilir. 

4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
5 - Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka 

ayrıca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
6 - Vazif eten Tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek 

kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

8 - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
l't .. tebi Komutanlığına başvurmalıdırlar. (3302) 

4578 

Creme Slamoise 
HER YERDE SATILIR 

SiimerBank 
Umumi Müdürlüğünden: 

l - Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak işçi 
apartnnanlannm keşif bedeli 6.335.73 lira olan bodrum 
döşemesi altındaki temel inşaatı vahidi kıyasi fiat esasile 
ve keşif bedeli 229.447.ıg lira olan üst kısmı inşaat too
tan götürü olarak eksiltmeye çıkanlıruştır. 

~ - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır ı 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projeSi 
c) Fenni '8-i"ttlame 
d) Metraj vahidi fiat ve keşif hulisa11 
e) Projeler 

istiyenler bu evrakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde Sil
mer Bank Ankara merkezinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saat 17 
de Ankarada Ziraat Bankası binası içinde Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuUie yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan en az 50.000 li
ralık tek bir bina inşaatım muvaffakiyetle bitirmiş olması 
laznndır. 

6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfm kanuni şekil
de kapatılmış olması laznndır. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi Hurma ağacı özi;nden yapılmış hasırdan 

örülü 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince 

hasır örgülü evrak koymağa mahsus sepet. 
250 aded 1 numaralı, 650 aded 2 numaral ve 250 

şerden 500 adedi 3 ve 4 numaralı söğüt dalın
dan mamul fersude kağıt koymağa mahsus se· 
pet olmak üzere cem'an 2000 adet sepet. 

2 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğün
den, lstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan alı
nacakchr. 

3 - Eksiltme, 18 Temmuz 935 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 15 de maliye vekaleti levazım müdür
lüğü odasında yapılacakdır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2 5 2 5 lira· Daktilo Aranıyor ___ dır. 
, Denizyolları idaresine mUaabaka ile kırk bet Ura 5 - Eksiltme, açık eksiltme usulile yapılacakclır. 

Ucretll bir daktilo ahnacakt1r. isteyenlerin 4 6 - Muvakkat teminat akçesi 189 lira 38 kuruşdur. 
Temmuz 835 Pertembe gUnU ant on beşe kadar 7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminatla-

•- Levazım Şefll§lne mUracaatlar1. ( 3808) • n ile birlikde komisyona müracaat etmeleri. ( 3617) 
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Gençlik Tıa.ımı., 
8E~SULtN 

Ewr .........,ıldan lilclJltci 
lllllaiı. "' birçok ilaçlar 
... falç birinden fayda 
ılı-m•tllniae size aon bir 
TICROBE lavliJI tdlcelfz. 

., netesı 
din~ olmakbr. 

MOBIN 

4641 

ISTANBUL AMERiKAN KOLECi 
KIZKISMI: Amerikan Kız Koleei ERKEK KISMI• Robert Kolee, 

Arnanıtköy, l' 36 160 • Bebek, Tel. 3' .. 3 
Mektep, İnailizceyi iyi 6treten bir mGeuesedir. Almanca veya Fraaıazca ihtiyari olarak mtltelıa.ıa 
mualBmler tarafnWan Öğretilir. Aile bayab yqabhr. uıa..ı terbiye " ktltln IOlldweee ••mmiyet 
nriHr. Kfitüpbaneleri mükemmeldır Kız ve erkek beden terbiyeai n sporlar talebeaiıa bedeni &kem· 
milini temin eder. Liae kısmı derslerine munzam olarak ticaret denleri pıterilir. 

MOHENDl·s KISMI. Ameli ve nazari elektrik, lllAkina 
• ve Nafıa mtlhendillİ yetiftirir. 

ROBt.RT KOLECDE KA YiT BÜNLERI : 1 Atmto• kadar Cumartesi ,Onleri aat 9 elan 16 ya 
kadar, 1 A,_.tan 10nra Çarpmba gilnleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi tGnleri 9 dan 16 ya kadar. 

AMElllKAll IUZ llOLECINDE KAYIT GÜNLERi : 15 Atu.tqsdan itibaren Çarpmba ve Camarteli 
sbleri 9 dan 12 ye kadar Fasla mal6mat için mektupla milraeaat etmelidir. 

1 111R111mımın1111111rıı•ı ... ıım1111ıı•ıu1' 

PARA SAHiPLERi 
Artık Rahata Kavuşuyorsunuz. 

1 Temmuz 935 Pazartesi 
Gününden- itibaren HUkQmetln ve dört büyük oıllll 
Bankanın 1.000.000 lira ile sermayesine iştirak ettlQi 

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

Bütün Şubelerinde 

50 Liradan itibaren 
Vadett her tUrlU mevduabnızı kabul edecek ve 

Her ay başında faizini 
Size Ödeyecektir. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
b. No Semti ve ~ai Sokaiı Emllk No. cm.ı n billell 

-
uıo Beyollu HUaeyinala E. Ziba E. 1-3 

Y. Limou Y. g 
19tS5 Heybeliada Sed 20-32 

2%85 Aksaray Db"b Katım E. Yah E. 45 
Y. Kumsal Y. 55 

3174 Eyüb Büyük cami Kalenderbane cid. E. Y. 
!4 • 6 

4089 Ber.oilu Hüaepnaıa Tarlabatı ve hacı 16-33 
Ahmed 

4153 Bottancı Çatal Çqnu. Dere E 15 Mil. 
137 Harita 

4523 Botuisi Yeniköy Çifte Kaaa6 6 

Bet kıt'a ana 
metre 717,15 
158 metre ar• 

Maa oda abpp 

diikUn " a1Urm 
15/120 Hia. 
Altutda dttkkAm 
olan huenln 
15/120 m.. 
254,50 metre ara 

320 Asık 
arttırma 

434 " 
1450 Kapak 

ad 
550 4fık 

.ıtta9I& 

1450 Kapak 

strf 

254 Açık 

78 a)etre - 50 ,. 
npıf Hil. 
229,50 metre ana 688 
Klik baae ve 650 • 
d\ikktnm 11/144 His. 
Dgtr hanenin ııo 

" 1/32 ... 
Allpp W.M'bt 
A•tfllll. 

Doğduğunu'! tarih ne olursa 
olsun ,bu sene kazandığınız 
ve miitealdb senelerde kazana
cağum parlak muvaffakiyet
ler yıldızlara değil, bizzat 
kendinize medyundur. Şimdi 
her kadın hatta solmuı ve
ya buruımuı bir yüze malilc 
oha l>lle cildine gençliği iade 
edebilir. Viyana Univenitesi 
ptbfesörii Doktor Stejskal'in 
hususi usulü dairesinde genç 
hayvanlud.111 istihsal edilen ve 
Biocel tabir edilen gençlettiri
ci cevher fimdi, pembe rengin· 
deki Tokalon kremi terkibinde 
mevcuddur. Yalnız geceleri 
yatmazdan evvel tatbik edece
ğiııiz bu krem. uykunuz esna
nasmda cildinizi besler ve genç 
leıtirir. Yllzilrt zayıflamıt ade-

lelerini kuvvetlendirir. Sabah· 
lan; beyaz rengindeki (Yal· 
sız) Tokalon ]Jt'emi kullamıus. 
Münbe-
ıit mesama
tı sıklattı· 

nr ve siyah 
benleri gi
derir. Bu 
krem beyaz 
latıcı besle
yici ve mu
kavimdir. 

Bu yeni 
gençlqtirici 
tecfiibeyi ya 
pımz. YüzüniUde haaıl ola• 
cak. pyam hayret tebeddül. 
size mes'ud ve muvaffaki • 
yetli bir istikbal t~ ed~ 
cektir. 

lstanbul Komutanhlı Satınalma Komısyonu ilanları 

Tutan 
Lira K. 
840 00 

31 50 
49 00 
77 00 
Z7 00 
11 25 
4 25 

51 00 --1091 00 

Tahmin Bedeli 
K~ş-Santim 

12 00 
4 50 
7 00 
5 50 
4 50 
:l 40 
8 so 

17 00 

Miktarı 
Kilo 
7000 

700 
700 

1400 
600 
t 
50 

300 

Cinsi 

Mercimek 
MISir 
B\liday 
Darı 
Burçak 

• 

Keten tohumu 
Pirinç 

Mq.habere alayılkialti güvercinler için Y'J:kanda cins, 
miktar ve tahmi~ bedelleri yazılı sekiz kalem yem 2 tem 
muz 935 salı günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacak· 
tır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görü-. 
lebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde 820 liralık temi· 
naı mektup veya nıakbuzlarile birlikte Fmdlkbda İstan• 
bul Komutanlığı Satmalına komisyonuna gelmeleri. 

(3311) 451l 
••• 

İstanbul Komutanlığı bir ı Çatalcadaki kıtaat ihtiya 
liklerinin mutbaklannda ve cı için beher kilosuna tak • 
q mevsiminde sobalarında min edilen bedel 38 kurul 
yakıia:Cltl maden kömürü - olan 22 ton koyun eti kapa
min tutuştunılnıası için 5 60 1ı zarfla eksiltmeye koriul • 
ton tutuş u 3 muştur. İhalesi 1 temmuz 
temmuz 935 çarşamba gü- 935 pazartesi günü saat 15 
nü saat on beşte açık elaüt- otuzdadır. İsteklilerin şart· 
meye konUlmUştur. Tutan namesini her gün Fmdıklı • 
4928 lira olup ilk t111minatı daki satın ahna komisyo 
370 liradır. Sartnamesi her nunc\.a af5tülebilir. Eksiltme 
~ öğleden evvel komie - ye gİreceklerin 627 liralık 
yonda görülebilir. İsteklile- teminat mektubu veya JDalr 
rin vakti muayyenhıde te - buz ve 2490 sayılı kaınu)ıtn 
miııat melctup veya makbuz 2, 3 cü maddelerindeki ve • 
larile birlikte Fmdıkhda Sa- sikalarla birlikte teklif aek 
tmahna komisyonuna gel - tuplannı belli ~ ve ihale 
meleri. ( 3299) saatinden en az bir aaat ev .. 

4510 veline kadar komisyona ver 
• • • meleri. (3332) 

Gümüpuyu hastahanesi 
ile Topçu alayı hamamla - • • • 
nnda yakılmak üzere 330 Hadnn köyündeıti lafa 
ton haınaın odunu a tem - ihtiyacı için 3000 kilo kQ 
muz 935 çarşamba günü sa yun eti açık ebiltmen 
at 16 da açık eltsiltme ile muştur. Beher kilosuna 
alınacaktır Tahmin bedeli min edilen bMel 38 
313 5 lira olup ilk teminatı olup ihalesi 2 temmuz 
236 liradır. Sartnam- her sah giiı)ü saat 14 talir. 
gün Komisyonda göriilebi- nan)esi her gün 
lir. İsteklilerin vakti muay- SatınJalına komisy da 
yeninde tettıiııat moktubıı görillebilir. Eksil~ gl • 
ve makbuzlarlle biri~ Fm ~ 86 liralık 4k te • 
dıklf4'. t~ JC .ı.tlarile birlikte -~.
iı sa~ lofnijyomma 'Gıı-evveı k~ar.h: 
~ (SSOO) 11 • 1-ıl~ (alff tS14 


