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Avrupanın En 
Önemli İşi 

Gerek arsıulusal münasebetler 

ftaly;VAb~z;;~Ld;i300 ECNEBİ ~.ÖZiLE TÜRKiYE 
uçak gönderiyor VE TURK SPORU 
Suitrede havalar çok sıcak gidiyor, hergün 
bir çok italyan askeri sıcaktan ölüyor 

tık engel ortadan kalkmıştır. İtal
yan gazeteleri, geçelerde İngiliz ga
zeteleri ile yapını oldukları savaşta 
İtalyanın Afrikadaki hareketi ile Ja
ponyanın Asyadaki hareketi arasın
da bir muvazilik bulunduğunu önem-

Roma, 17 A.A. - Röyter avtarın
dan: Yeni den 300 bombardıman uça
ğı, yakında kuzey Afrikaya doğru 
yola çıkacaklardır. 

Napoli 17 A.A. - Miraglio adın
daki uçak taşıma gemisi içinde 24 
uçaklık iki filo ve bu filonun uçman 
ları bulunduğu halde doğu Afrika-
6ına hareket etmittir. 

Sıcaktan ölenler 
Aden, 17 A.A. - Röyter ajansı ay· 

tarı bildiriyor: 
Cibutiden gelen 49 1 tal yan ailesi 

bir İtalyan vapuru ile ltalyaya hare
ket etmi§tir. Bundan sonra gelecek
ler için bir İtalyan harp gemisi ha· 
zır bulundurulmaktadır. Eritrede ha
vaların çok sıcak gittiği ve bu yüz
den İtalyan askerlerinden her gün 
onlarca kişinin öldüğü bildirilmek
tedir. Mogadiscio vapuruna bindiril
mit olan haata İtalyan askerleri 1tal
y~ya dogru dün buradan geçmişler
dır. 

Uluslar sosyetesi 

İsviçre Gazeteleri Türk Futbolu Vesilesile 
Türkiyede Yapılan Büyük işleri Anlatıyorlar 

bakımından, gerek her ülkenin sı
nırları içindeki rejim bakımından, 
Avrupa'nın bu derece kararsızlık i· 
çinde bulunduğu bir zaman görül· 
memiştir. Bir çok devletlerin yal· 
nız iç ve dış siyasaları değil, re
jimleri bile bir adamın hayauna bağ
lıdır. Bunun içindir ki böyle duru~
da bulunan bir adam sahneden çeki· 
lince, arsıulusal bir kriz meydana 
gelir. 

Avusturya böyle kararsızlık içinde 
bulunan ulkelerin baıındadır. Geçen 
yaz, Dollfuss'a karşı ~apılan suikast, 
az kaldı, Avrupa'da bir genel savaş 
çıkarıyordu. Şimdi de Schuıchnigg• 
in geçirdiği kaza, Habeş davasını da 
geride bırakacak derecede önemli 
bir krize ıebeb oldu. Başbakanın 
sağlığı hakkında verilen haberler, 
hayatının tehlikede olmadığını bil
dirdiğinden bütün Avrupa derin bir 
n.ef es almşıtır. Yoksa İtalya, Habe
ıııstan ile hesablaşmak için topladığı 
askerleri, belki de orta Avru~'da 
kullanmak zorağı kar11smda ka:Ja-

1:-<>ndra, 17 A.A. - Uluslar sosye
tesı, 25 temmuzda muhakkak surette 
toplanacaktır. Bu toplantıda 1ngil , 
tereyi Eden temsil edecektir. 

Fenerbahçe. Güneşin lsviçre turnesinde oynayacaklar: Servet stadı 

• ·'Gcçımen bu kazanrtl 
hanedanını Avusturya'..a"" Habsbur1! uan xogan ve 
mallarını ınU.ad*te eden nlun 1919 
lcanunlan~ın ilcaaı aıraianna teaa
duf etm~•ı: bunda bir ktat olduğu 
!Uphelcnnı uyandımuıtı. Çünkü 
Habıburgların geri geİmelerine yol 
a~an.~u ~anunun kabul\inde Schuchı· 
nıgg ın onayak oldugq inkir edilmi
yor .. Bu durumda g<-çen yaz Doll
füas un canına kıyanlllnn bu yaz da 
onun. yerine geçen v~ on~n siyasası
nı güde~ Schuschnigg'i ortadan kal
dırmak ııtcmeleri, •kıa gelmiyen it
lerden aayılamaz. 

Doll!uaa gibi Schu1ehnigg de Al-
manya ya kartı ... • 
le

• 
1
• • • • -nvuaturya nın er· 

ın ıgını kor~mak, ;ani Anıchlu11'un 
gerçekleımuıne mc&ni olmak ı·st' 
B . ı 1 , ıyor. 

u sıya~ ta ya nın ve Küçük An-
tantın ınyasalanna_ uyğundur. An
cak Schuııchnigg~'i Dollfusa'tan a-
zıcık ayrıldığı ir nokta sudur ki 
bunu Habsburgl rın tahtalarına ;_ 
t~utulmalar! ile ıağlamlaıtırmak is
tıyor. Gcrçı Sdıusc.hnigg ve Avus
turya hiıkumeti pek iyi biliyorlar ki, 
bu, Av~sturya'~ın iç iıi değil, arsJU· 
lusal hır mcıelrdir. Fakat Habsburg
larr tahtlanna oturtmanın yalnız A
~uıturya'lılar ~ arafından yapılacak o
!an muamelesı ni yapıp bitirmiıler 
ve arsıulusal . ~lan tahta oturtulma
Jannı da hidı~elerin giditine bırak
mı~l~rdır. Burıa İtalya taraftardır. 
Kliçuk Antaı;ıt aleyhtar olmakla be
ıraber, "!ütte~ilclerin her liçli de bu 
mcaeJeyı ayni zaviyeden görmiyor· 
lar. Çekoelo\ıakya için Anachlu11 o 
1'ada: bliyu\( bir feliket olur ki, 

[Arkası 3 üncüde] 

A. $UkrU ESMER 

Habeşistan ve Japonya 
Roma, 17 A.A. - Mussoliniyi gö

r~te gelen Japon büyük elçisi, Habe· 
§ııtanda hiçbir aaığı (menfaati) ol • 
mıyan Japonyanın İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığına karışmak niyetinde 
olmadığı hakkında kendisine teminat 
vermiştir. 

Japonlar engel olmaya· 
caklarmıt 

.~oma, 17 A.A. - Havas ajansı bil 
dırı yon 

Siyasal evrenler Mussolillinin l'a 
?""" .. "~~" ,....uo o 'ltagımura ve Fran 
aız acfırı Charles de Chambrun ile 
yaıpmı' ol~uğu görüımeleri İtalya • 
nı~ Habe,ııtanda özgür kalmasını 
aagla~a~ yolundaki uğraılarında ö
ncmlı hır evre (merhale) saymakta
dır. 

İtalyanın karşısında ba§hca üç en
gel vardı: 
Jap~?yanın doğu Afrikasındaki 

menafıı, uluslar kurumunun usulü 
1 ~~ • •n?lapnasile Franaaya karş; 
gır1Jılmı1 olan yüken (taahhüt). 

Romanyadan 
Gelecek 
Göçmenler 
Suphi T anrıöver dün aktam 

Trakyaya gitti 
Bükreş elçimiz Su.phi Tanrıöver 

dün akşam yirmi buçuk trenile E
dimeye gitmiştir. Göçmen yerleşti
rilen yerleri ayrı ayrı ziyaret ettik
ten aonra cumartesi giınü geri done· 
cektir. 

25 bin göçmen gelecek 
Romanyadan gelen göçmen kafile

lerinin aile batına beş metre mikabı 
kereateyi gürnrükıüz geçirebilecek
leri ilgililere bildirilmiştir. Bu su
retle, Trakyada kurulmakta olan 
gösmcn evlerinin kerestesi daha ça
buk haıırlanabilecek, evlerin kıştan 
önce yapılması temin olunacaktır. 

Bu yıl gelecek göçmen sayısının 
25 bini geçmiyeceği anlaşılmıştır. A
ııl göçmen muhacereti, Romanya hü
kCimeti ile yapılacak tam anlaşma • 
elan sonra ve gelecek baharda ola -
caktır. Yurdumuza göç edeceklerin 
daha kolay gelebilmelerini temin 
mabadile Romanya hükumeti ile 
ba§layan temaslar, o zamana kadar 
bitirilecektir. Aldığımız malumata 
göre, gelecek yJl, Romanyada bir 
göçmen komieyonu kurulması muh
temeldir. 

Bu komiıyon, göçmenlerin Roman 
yadaki em}ikini ve eşyaamı tetkik 
ederek kıymet biçecek. ellerine bu 
değeri teabit eden makbuzlar verile
cektir. Türkiyeye gelen göçmenler, 
ayni muameleye ti.bi tutulacaklar, 
ellerindeki makbuz tutarı hükumet
çe kendilerine ödenecektir. Hükume
timiz, goçmenler b~rçlandığı bu 
miktara mukabıl Romanyadan pet -
rol ve sair ba ı emtıa alacaktır Bu 
ekıl_. ayn amanda göçmen e ya ı 

[Ark 11 3 uncüde] 

~e kaydetmişlerdi. Şimdi bu müva -
zilik, sempatiye çevrihhit ye bu acıft.
pati Japon aefirinin Venedik göreti 
ile teeyyüt etmiştir. 

Japon sefiri, Italyan • Habeş anlaı 
mazhğına müdahale etmiyeceğini res
men söylemiş, Japonyanın Habeıis -
tanda siyasal hiç bir menfaati olma
dığını ilave etmiştir. 

Digcr taraftan Uluslar Kurumu, 1-
talyan - Habe§ uzlaşma komisyonu fa 

[Arkası 3 üncüde) 

Ccnevrede çıkan İsviçrenin .en ~ü
yük gazetelerinden La Suısae ı~, 
Servet takımı ile 1stanbula gelen bır 
muharriri bu gazetenin 21 ve 23 Ha
ziran sayılarında iki yazı yazmı§tır. 

Bu yazıların Türkiye ve Türk ıpo· 
ru hakkındaki dikkate değer tarafla· 
rını apğıya alıyoruz: 

İıviçreden memleketimize. kadar 
gezilerini anlatan muharrır ılk maç 
için şöyle yazıyor: 

Fenerbahçe stadı 
-servet ın karşı\aşacagı "'Fentrbah· 

çe klübiınün stadı Kadıköyde bulun· 
maktadır. Bu arsıulusal maç, klübün 
yıl dönümü ıercfine tertip edilmiıti. 
Tahtadan yaınlmıt kapalı tribün yal
nız bir tarafa ve alanın boyunca ku
rulmuştur. Bu tribün 2000 kişi ka
dar almaktadır ve tamamiyle dolu 
idi. Tribünün altında soyunma oda· 
ları, duşlar, toplantı salonları ve sai
re bulunmaktadır. Açı.k tribünler 
öteki taraftadır. Stadda aralarında 
birçok İsviçrelilerin de bulunduğu 
beş altı bin kiti vardı.,, 

HUSUSi 

Atatürk Dün Bursadan 
Şehrimize Döndüler 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 

M udanya ı 7 - Atatür.k, maiyetlerinde bulunan zevat 
ile öğl~den sonra Mudanyayı. teşrif ettiler ve halkın sü

rekli alkışları ile karşılandılar. Kendılerini uğurlamak üzere Bur 
sa ilbayı, şaıibayı ve parti b~ş~a~ı da beraberlerinde buraya gel
~işlerdi. llbay, ilçebayla, hakımı~ ~arti başkanını A~a~ürke ta.k
dım etti. Cümunbaşkannnız hepsının ayn ayrı ellerını sıkarak, 
ıltifatta bulundu Ertug"rul saat 17 de lstanbula hare.ket etti. . • * * 

Atatürk dün saat 16 da Bursadan yola çıkarak, Mudanyaya 
gelmişler ve oradan Ertuğrul yatına binerek gece 23,30 da ıeh· 
rimize dönmüşlerdir. • • • 

Diyarıbekirde Sıcaklık : 41 
A nkara, 17 (Hususi ?.??habi~imiz bildiriyor) - Meteoroloji 

enstitüsünün verdıgı malumata göre, bugün en fazla sı
caklık Diyarrbekirde 41, Malatya ve Meraşta 38, Nazilli~e ~7, 
Manjsa, İzmir ve Adanada 36, Ankarada 31 olarak kaydedılmış-
tir. 

• • • 
Krala Bir Daha Danışacaklar 
A t'ina ı 7 - Atina Şarbayı dün Londraya gitmek üzere yo

la ç~kmıştır. Şarbay Pa~ar veyahut Pazartesi Londrada 
eski Kral ile görüşerek Yunanı.st.anda partilerin, siyasilerin, or
du, donanma ve hava kuvve~lerının rejim hakkındaki doğru duy
gularını Krala izah edccektır. Bunun için de bur~dan gitmezden 
önce birçok Bakanlar, Ordu kum~ndanları ve zabitler ile görüş
müştür. Buranın siyasal c;evrelerı şu kanaattedirler: Kralın Yu
nanistana dönüp dönmiye~eği, Şarbayın avdetinden sonra anla
şılacaktır. Gazeteler, belkı de Kralın, Yunanistanın durumunu 
anladıktan sonra genoya lüzum kalmıyacağım yazmaktadırlar. 
Atina şarbayı, döndükten sonra Kralın düşüncelerini ilan ede· 
cektır. 

w wwwı -
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Futbolcularımız 
Maçı anlatan yazıcı sonunda fut· 

bohimuz hakkında şöyle diyor: 
"Türkler, iyi futbolcu vasıflan 

gösterdiler. Onlar, topu takip eden, 
almak için uğra,al} ve vakit kaybet• 
meden §Üt çeken usta, çabuk, atıl· 
gan oyunculardır. İçlerinden ikisi, 
sol açık Fikret ve sağ açık Niyazi, 
fevkalade oynadılar. Hele Fikretin 
topla iştediği gibi oynayışı §a,ılacak 
derecede yükıektir. Sol müdafileri 
de~ükcmmcldi.,. 

T akaUer ve Yayalar 
İsviçreli yazıcı da. otomobil tehli

kelerini üç gün içinde anlayıvcnnit. 
Şöyle yazıyor: 

••Uç gündür lıtanbuldayız. Büyük 
bir şehri gezmek için üç ıün çok 
kısadır. Bunun için lokmaları çift 
yutuyoruz. Hiç durmuyoruz, Beyoğ· 
lundan Galataya iniyoruz, 'Uıküdan 
geziy•nuz, tekrar İstanbula dönliyo· 
ruz. Her tarafta büyük bir hareket 

var. 
Takıiler bütün hızlariyle koşuyor• 

lar ve onlar için sanki "l numaralı 
halk dütmanı., olan yayalar her da
kika hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 

Devrimlerimiz 
Muharrir devam ediyor: 
"Atatürk asrileştirme siyasasını 

durmadan takip ediyor. Fes kalkmı,, 
kadınlar peçesiz, çarıafsız dolaıı· 
yorlar. Dil sadeıe,tirilmiı ve türkçe 
artık yazıldığı gibi okunuyor. Şimdi 
herkes latin harflerinin ayni olan 

~alatnarayrn lsviçreye yaptığı 
turnada takımımıza atılan on golün 
yedi•ini yapan ve yaptıran me§hur 

BARD 

türk harflerini ögrendiği için Türk 
gazeteleri iyi bir rağbet gorüyorlar. 

;Bu münasebetle muharrir gazete• 
mizden bahıederek diyor ki: 

[Arkası 3 Uncüde] 

TÜRK KUŞU iÇiN 
Gelen Sovyet mütehassısları dün 
Yeşilköyde tetkiklerine başladılar 

Sovyet nıÜtt!h•~~r~TRrı h11v1t lrıır"· 

Türk kuşu için .getiri~en Nom~?oı 
ve Anohin isimlerındekı Rus mutc
ha11ıslar, diln Türk kutu şefi Savmi 
ile beraber Ycşilköye giderek hava 
vaziyetini tetkik etmişlerdir. Öğle
den sonra Hava kurumuna gelerek 
bir miıddet ıne§gul olmuşlar, )iava ı 

""""' 'Ba~kam ile bır auıua 
Kutumu ba kanı İsmail Hakkı ile eö· 
rüşmÜ§lerdir. 

Mütehassıslar diın kendılerile c6· 
riışcn bir muharririmizin muhtelıf 
ıuallerine §U izahatı vermişlerdir: 
"- İstanbul civar.ında, Yalova~ 

[Arkası 5 incide} 
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TıEKAMÜL VE ÖZ ŞiJR 
Öz şiir, nadir adamlar arasın

'da bir şifredir. 
He11kes lbu şifreyi anlaya

maz. 
Herkes anlasaydı "nadir" sı

fatını l\ıgatten silmek lazımge
lirdi. 

Öz şiirin mümkün olabildiği 
kadar izahı, nadir adamın psikO"> 
lojisine verilebilecek aydınlık 
nisbetinde mümkün olur. 

Bu psikoloji ise çok muğlak
tır. 

O kadar muğlaktır k i bizzat.. 
psikolojiyi yeise dü ürür. 

Nadir adamdan yalnız nadir 
adam anlar ve nadir adamlar a
rasında halis sanat, ibir bakıştan 
gözlere sıçrayan kıvılcnnm de • 
runi sahayr anlatması gibi bir 
anlaşma vasıtasıdır. 

Nadir adamın en fazla aradı
ğı şey, çokluk tarafından anla
sılmamaktadır. 
- Öz şiir azhğln sesidir; ve öy
le bir ses ki ancak azlığın kula
ğı tarafından duyulabilir-. 
Devamlı bir istıfanm rnahsu· 

lü olan azlrk, çokluıfun içinden 
çıkarak ona örnek ve önder ol
masaydı hiç bir te'kamülün ma
nası kalmazdı. 

1stıcr istemez ihcr nadir şeye 
karşı duyduğumuz aşk, tekamü
le karşr duyduğumuz aşktır ve 
öz şiir yalnız bunu söyler. 

Onu anlamaya çahştığrmız 
vakit ilk, anlamaya başlamadığı 
mız vakit' ilHnci, anladığımız ~a
kit te üçüncü ve son tekamül 
<ldımmı atmışız demektir. 

Fakat bu da muvakkat ibir 
"son" dur; çünkü tekamül ve öz 
şiir sonsuzdur. 

Peyami SAFA 

Tifo vakatarı çoğahyor mu? 
Ortada tektuk görülen tifo vakala

n üzerinde tedabir alındrgını dün yaz 
mışttk. Bu hususta kendisilc görüşen 
bir muharrlrimize Sıhltat direktörü 
Ali Rıza ..Baysun demiştir ki; 

"-Bil' iki vab g&:ülmekt(diı:: J3u
nun ~in JaZlmgelen tedbirler aknmak 
tadrr.' Halk ta kendiaini llcMumebd1C. 
:au ausu abnu 9e1!ıwa - iqt.f-~ Ml ile 
y1karfmadan meyvaları yememelidir. 

Bu mevsim tifo hastaJrgmın çok 
görünmesi ihtimali olan mevsimdir. 
Yukanda dıedigim gibi &8111 ta kendi
arinl korumalıdır.,. 

Bir gazetenin iddiası gibi Verem 
d ispanserinde hastanın bakılmadan ia 
de edildigi sözüne de demiştir ki: 

Eaaacn Verem dispanseri veremli· 
lerden başka binlerce binlerce muhte
lif hastalıklara da bakmaktadır. Bu 
sebeple orada bir hastanın iade olun
ması imkanı yoktur. Bu i!f hakkında 
tahkikat yaptım. Müracaat eden has~ 
uhmn i!:ffttvabında öksürüp öksfrrmc
~iği, balgam çıkarıp çıkarmadığı, bal 
gamla kan gelip gelmediği hakkmda 
muayeneden evvel sol'ulul' ve bunlar 
hekim muayenesine giderken sorgu 
dadına yazılır. Mesele bundan başka 
:ı.ir ey değildir. 

Takas suiistimali 
llbayhk jdare heyeti dün toplan· 

mr , takas yolsuzluğu işini tetkik et
miştir. Takas yolsuzluğu tahkik fez
lekesi 400 sayfadır. 
Duyduğumuza göre tütün takas i

şine ait kağıtlar da bugünlerde i<tl
re heyetine gelecektir. 

No. 86 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESA.Rl 

içi!i ... Onun içki içmesi, insana öğür 
'ta verir. Kata bo , duşunee yok, pa
ra bol, srkmtı çekmemi : alkol, bu • 
nun nesine ve neresine tesir etsin? 
Sultanlara upkfık eden dedelerinin 
ıki batın pa§alıklarmm asilzadeliği 
Jle i>ğunür. 

- Peki, kocam diye, böyle iğren~ 
biYini ortaya atmakta ne mana var
dı? 

Kadriye, gö-zlainin hain bakı1ı ile 
ıinsi sinsi güldü: 

- "Doktorum., inanmayabilirdi. 
:Avrupaya gitmek

0

.Açin, ayak sürüme
si ihtimali de nrdJ. Bu dejenere pa· 
şa zadeyi kendi kocammış gibi aabne
ye çıkaracaktım. Onun bu rolü sevi
ne sevine oynıyaeağından emindim. 
Böyle bir tipin mevcut olması, beni, 
göğsümü gere gere, kuvvetle söyle
tiyordu. Eğer, yalanGıktan bir tip 
ortaya atmış olsaydım, muhakkak 
bir yanından aksar ve paJavram, bü
tün çıplaklığı ile meydana çıkıverir· 
di. 

- P.eki, "~torıı.Qı• n~ oldu? 
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Ycdınci yerli mallar sergisi bugün !stanüul Universitcsi kadr.osu y~pr~ Karan verildi 

17 d G J t l "seSl·nde to" lırken yeni alınan dorcntlcrin. eyliıl • B saat e a a asaray ı - :ı: Bundan epeyce zama_n önce e-
l a 1 k .,. Scı:gı'yı· u ,,.mutay de imtihana dibi tutulacagmı yazmış- d y f ren e çı aca • •• r. • n.1a şiktaşta kömür amelcsın en usu 

asbaşkanı Nuri Conkcr bir sôylcvle tık.Doçentlerin imtihan şekli, lrniver ı"smindc biııi, arkada ı (Jafuru. kcn-
k I 1 düst 1• bı·r1ı·g-ı· na sı" tc muhitinde bazı milnakaaşlan mu- . . 

açaca -, u usa en r - di metresile görü tfrgü ıçin, bır ge-m/na bB~kan Vasıf ta bı·r söylev ve- c"ıp olmaktadır. Bir kısım pro.fesör_ler b ki .. 
:ı: ce yolunu öckliycrek, ıça '" vur • k · docentlerin, bazı Avrupa Unıvcrsıte· 

rece tır. mus ve öldürmüstü. D ·• k b ·· ıu-n p"vyonlar:ın in ler~ınde oldug~ u gilii imtihan edilmesi- ~ . b . 
un a şam u " - A~g~ ıt ceza mahkemes.ı, .u . cınayet.-h 1 tam .. ml"nmr"""r nı· ı"leri sürmektedirler. Salahiyettar k ı §aap ve azır ıgı " " -.:·· : te tasarfuma gormedigı ıçuı atı 

Ulusal endüstri birliği idar.e heyet1 bir. zat bu hususta diyor ki: Yusufa ancak l8 sene hapis cezası 
dün, pavyonları birer birer dola§mt§, - Birçok. Avrupa memleketlerinde vermişti. Genel sekreteTlik bu c:ezaı. 
sergiyı gözden geqimıiştir. Bu sene- Doçentler. şu suretle esas kadroya it- yı i..,. .. tasarlama olduğunu kabul e.-
k . · · · b · · ... ·na ·ıe hazrrlanmı"' uaı ed·ılir~ Tahsil derecelerini bitir - -ı-ı sergı ıyı ır ı., ı y· n derck kararı bozmuştur. 
tır. Yarından itibaren halkın ziyaret- miş ve dosent olmak salahiyetini haiz Bunun üzerin~ Y:usuf. yeniden: a-
Ierine açılaaaktfır. Sergi, geceleri sa- bulunan gençler, fakültelere ınüraca- gy•r ceza mahkemesi huzuruna ~ıka
at 1J e kadar açık bu1undutulacağı at' edC"I"ler. Bunlara kendi ilirisasları- r;lmıf ve yapılan _?;ur~ma. sonunda 
için lazımgclen elektrik tesisatı da na göre kürsüler verilir. Gençler bu savamanhğın istcgı daınsınde, Yu
ramamlanmı~, kafi derecede tenvirat sergilerde talebeye ders vcrmeğc baş- sufun ceza kanununun 480 inci mad
yapılnu§tır. larlar. Bir ders için bir dershane ve desi mucibince idamına karar ver • 

Satışsız pavyonlar.ın hazırlanması bir doçent degil, birkaç dershane ve 
da diin tamamlanmı~tır. Bıı pavyon~ birçok doçent namzedi vardrr. Çünkü miı~~~un 5~ bir ıtfraz hakkı var
/arda, yerli malı nümuneleri yalnız lazımgelen vasıfları haiz her isteyen 
te§hir edilecegi için büyük bir dik- doçent namzedi olabılir. Bu vaziyette dı~ Apoyematini gazetesi aleyhine 
kat1e hazırlanmı§tır. inhisarlar ida- doçenti imtihan eden bizzat talebedir. ~eteye gönderilmiş bir cevabı neş
resinin sergi liahçe•indeki büyük Fakültede doçente maaş verilmez. Do- retmediğinden dolayı Galatada, va -
pavyonu dikkatl çeken bir intizamla cent, ders verdiği talebeden, her ay pu.r acentelerinden Kostantinidis ta
kurulmu~tur. Burada, her ÇC:jit inhi- muayyen bir para topta~. Eğer filan rafJndan açılan dava, dün uçüncü cc
sar maddeleri satılacak ve te§hir o- doçent iyi ders verirse, talebe ondan za mahkemesinde sona emıi tir. 
Junacaktır. istifade ediyorsa, tabii, o doçentin Mahkeme, icabını düşünerek, Apo-

• Milli Sanayi birliği. bıtgün 17 dershanesi dolar, ve neticede çok pa- yemırtini gazetesinde üç muhtelif 
de yapılacak olan er.ginin açılma ra alır ... Dersinden istifade edilmeyen ba bk altında ve büyük punto ile is
töreninc bütün saylavlarunızı çagır- doçentlerin dershaneleri ise öirer: iki- mi ge~en Koatantinidis hakkındaki 
maktadır. şer bo almaga başlar. Niliayct bir: iki neşriya1a cevap vermek açık hakkı 

Garsonlar diptomah ofacak 
Garsonlar cemiyetinin açmağa ka· 

rar ver-diği garsonluk ve lokantacılık 
mektebi eylı.ilden it1baren faaliyete 
geçecektir. Cemiyet. mektep için bir 
nizamname hazırlamış, ayrrca Kül
tür direktôrhigüne de müracaat e
dilmiştir. Şehrimizdeki biıtün gar
sonlar bu mektepte staj görecekler, 
yenidert meslege girmek ist'iyen1er 
de diploma almadıkça garsonluk ya
pamrycıcaklardtr. Gahonluk mckte -
binde aym~a. a 9" da yetiştirllecek
ti r. Bunun için 12 mütehassrsla an
gajmana giri ilmek üzeredi'r. '11ahsil 
miıddefi 2 yıl olarak kabul edilmi • 
tir. Mektebin açılmasına ait masraf
ları lr.lrsonlar cemiyeti ödeyecektir. 

Diğer. taraftan, garsonla!' küçük 
sanatlar. kanununun tatbikatı etra
fında ilgililere yeni bazr dileklerini 
bildit:mişlc-rdir. 

Küçilk sanatlar kanununda yalnız 
Öirananelerin yaoancı tabiiyette gar
aoft çQ tır.wt"t8eiıttW'r lriı.ya\ bu -
lunmasr, bunlaı;m lokantalard~ çalış· 

ma ma imkan bmıkmaktadrr. 

Lokanta ve birahane adını taşıyan 
bi~ çok müettSesefer bu müaaadedcn 
i'stifade edebilmektedir. Garsonlarm 
son dilekleri, işten çekilme kaydr -
mn lokantalara da teşmil edilmesi 
yolundadır. 

Varisler davayı kaybede
cekler. gibi 

Belediyenin istimlalC ettiği Yürük
ali plajına takdir- edilen fiyata Yorgoti 
vaııisf~i itiraz etmişlerdirı. Bunun uze 
rine belediye, eski fiyata yüzde yirmi 
ilave ederell: parayı bankaya yatırmış 
tır. Fakat. vadsler buna da itiraz ede· 
rck mahkemeye müracaat ctm~lerdir. 
!stimlak kanununa göre bu işte bele· 
diye haklı görülmekte ve bu ıeheple 
~ arislcrin davayı kaybedecekleri söy
lenmektedir. 

le Bakam Ankaraya gidiyor 
fç Bakan Şükrü Kaya. dün Yalo· 

vadan gelmi tir. Bu akşam Ankara
ya gideceJl::tir. 

Kadriye, artık ne !hain hain bakı· 
yor, ne de sinsi sinsi gülüyordu; göz 
leri, tekrar kar ı kıyılara dalmıştı: 

- "Doktorum., birkaç gün içinde 
çantalarınr, bavurıannr hazırladı ve 
Avrupaya gitti. Sirkeci garından onu 
eksprese bindirirken, inan ki ağla· 
dım... Sanki bir çocuğumu, gurbete 
gooderiyordum. KoJlarrmın arasına 
aldmt, alnına, anasının bile kondura• 
mıyacağı en mü!ffik busecigi, yanan 
dudaklarımla kondurdum ... 

Sesi, kmk kırık sönüyordu~ 
- Trm, geeenin karanlığı içinde 

uzaklaırrken, kalbime bqşluklar; ka .. 
ranlık, korkunç boşluklar dolmuştu. 

Otomobilime bindim; !Oföre, beni 
1ezdirmesini söyledim. İnce, toz gi
bi bir yağmur yağıyordu. Bu ıslak 
aonbahar akıamr. sinirlerimi, büsbü
tün bozuyordu. Kaç saat otomobille 
dola!tım, bilmiyorum. Eve dönmek 
cannn istemiyordu. Şoföre, tekrar 
emir verdim, bütün birahaneleri, ga
zinoları, lokantaları yoklıyacak ve bir 
tanıdık arayıp bulacaktı. 

İğildi, ellerini dizlerime koydu: 
- Bilmem, senin de başına geldi 

mi? Ne zaman bir dost, bir tanıdık 
ararsan, bulamıyorsun. Sanki yer 
yarılıp yerin altına geçiyorlar. Paran 
var. Hem hesapsız paran var, seve 
seve harccdecckajsı. Yalnı.ı bir tek 

talebe kalır. Bu bir iki talebenin ve- otduguru.ı kabul ettikten sonra, ga
recegi az para ile tabii o doçent geçi- zetenin, acente dükkanındaki tabc -
nemez. Sonra da, Univcrsite divanı layr in:dirir.ken yete dü ürüp ölen 
anlar ki, o doçentten talebe istifade Ç9CUğa ait haberi göze çarpacak bir 
edememektedir. Neticede o doçent ta- şekilde neşıetmesini ve annesine in
lebe huzurunda imtihan vermiş, ya me indiğini yazmasını., ve bütün bu 
muvaffak olmuş, veya olamamı§ olur. neşriyabn şikayetçiyi küçük dü ürc-
M uvaffak olmuşsa. esas kadroya ah· cek bir şekilde yapılmasını nazarı 
narak resmen doçent tayin edilir. O- dikkate alaral: kanuna uygun şekilde 
lamamışsa, zaten, kendisi durmaz, gi· yazılıp gönderilen cevabın ne redil
der. Esas kadroya alınan doçente Fa· memesini suç saymı ve Matbuat ka
ICülteden maa üağfanır... nununun 48 iııci maddesi mucibince 

Mahkemelerin tatili 20 
Temmuzda başhyor 

20 temmuzdan itföaren mahkeme
ler, ya:a tatiline ba layacaklardır. 

Tatil müddetince, birinci ve ilHnci 
asliye ceza mahkemelerile Sultanan· 
met birinci su.Ih cezası ve ikinci hu
kuk, ikinci ticaret mahkemeleri nô· 
betçi kalacaklardır. 
Ağ.ır ceza maht<emcsınin acele d!ı.. 

valarr, Oır\'l'lei ve ııtıncı ceıra--ırtah· 
llMrMe1eri u~Win&ı: yaplaşılawfir: " 

Kibrit şirketi direktörü 
Ankarada 

Son zamanlar.da Kibrit §irketinin 
bazı hareketleri. hükumetle şirket 
arasında ihtilaflar çıkmasına sebep 
olmu tur. Bunun İ$İn Kibrit şirketi 
direktörü King Ankaraya giderek 
bu ihtilaflar hakkında göriışmeiere 
başlamıştır. 

Karşılıkh davalar 
Etleri tartmak için bir müteahhit 

clile mezbahaya getirilen basküllerin 
işletilmediğini yazmıştık. Basküller 
gctiri!meden evvel belediye müteah
hide verecegi paranın yüzde on beşi· 
ni vermiş, yüzde otuzunu basküller 
geldikten sonra. gcııi kalanını da tak 
sitle ödemek ürere mutabık kalmmış
tır. Basküllet buraya geldikten sonr .. 
işletilemeyince belediye vadettiği yüz 
de otuzu mütea.hhlde vermemi}tir. Ba 
non ü:zerine müteahhit bir protuto 
çekmiş ve mezbaha müdürü aleyhine 
bir dava açmağa karar vermiştir. Be· 
tediye de baskufürin işlemediğini ile 
ri siiTerek müteahhit aleyhine bir da.o 
va açını tır. 

dost, bir tek arkadaş arıyorsun... İş
te bu. aradrgın yoluna çıkmaz. Gel 
gelelim, pann yok, yahut yalnız kal
mak, başını dinlcll)ek ihtiyacındasın: 
o vakit, en aramadıkların, en akla 
gclmiyenlcr, yoluna çıkmak değil. 
r.deta musallat olurlar. 

Mah:zun mahzen gülüyordu: 
- O gün de, öyle t<'lihsiz bir gü· 

nfimdü. .• Bir iki tanrdığa rasgeldim, 
lakin onların da İ!.lcri vardl; beni, 
terkedip uzakla,rvt>rrlilcr. · Talümc 
küsmekten başka dimden ne gelbi
Jird i? Kuytu, karanlık bir lokantanın 
tenha bir köşeciğir.de, şarabı rakıya, 
rakıyı biraya karıştırarak yemek ye
dim ve eve döndüğüm zaman, ayakta 
duramıyacak kadar salbn.-yordum. 

Onun hüznünü duymuyormuıum 
gibi gi.ılmeğe ba§Iadım: 

- Ve zaten kış da yaklaşmııtı-. 
Birden baıını kaldırarak gözlerini 

aça aça haktı: 
- Ne demek istiyorsun? 
- Hi!rl 
Ayağa kalktı. odaya ~inli: 
- Galıba, seninle kavga ederek 

.. yrılacağız arkadaı:: 
- Neden? 
Sesi, odadan gelivord.ı: 
Benimle alay edilmesine taham

mül edemem. 

Apoyematini g.azetesi sahip ve me
sul müdürü Vasilidisten 25 lira ağır 
para cezaı ve 200 kuru~ harç masra
fı almmaaı:na ve suçlunun geçmiıi 
olmadığı için cezasının teciline ka -
rar vermiştir:. 

ı:o Atina seferinden dönen Mehmet 
Ali isminde bir tayyare pılotu ka -
çakçılrk suçundan ihtisas mahkeme
sine verilmi§, duruşmasına başlan
mt!ltır. İddiaya göre, Mehmet Ali 
beraberinde bir çift güderi eldiven 
getirmi , bunla-rr g~tnnı:lıi istemiş
~ ... 

çek laletiesinin gezmeleri 
MTSafir Çek talebesi şehrimizdeki 

tetkik gumelerine ba Iamışlardrr. 
Dün sabah Süleymaniye, Ayasofya 
camilerile Askeri ve Topkapı mfüelc
r:ini gumişlcr. öğleden .sonra da Bü
yükadaya gitmişlerdir. Taleb<: bura
da denize girmiş ve iyi bir ı:ün geçir· 
ınişlerdir. Bugün de Eyübe gidecekler 
dir. 

fki Bulgar komünist 
hududumuzda 

Rako ve Dimitriyof adh iki Bulgar 
komünist hududumuza iltica etmişler
dir. Bu iki komünist Bulgar, zabıtaca 
§ehrhnize .~etirilrnişler ve Istanbul 
Emniyet Mudürlüğüne teslim edilmiş
lerdir. 

Ayasofyadaki mozayıktar 
Atina ~e Selaniğe gitmiş olan pro

fesör' Wıttcrnınore İstanbula dön -
lnÜJt~r .• ~it~emmore Selinikte Aya
yorgı kılısesınde bulunan bazı kita
beleri tetkik etmiştir. Ayasofya mo
zayıklarını rneydana çıkarma i§leri-

ne devam etmektedir. 

Kalktım, onun y nrna gittim. Kad
riye, sırtından kimo:'lcsunu atr:'ış, 
aee!e acele beyaz tııv&!etini giyiyoı· 
du: 

- Benimle, daha ld:nse alay et
medi, anlıyor mu sur.? 

Yanına yaklaştım: 
- Seninle alay ctti~imi nereılen 

cıkardın? 
- Ellerini tutacak oldum, silkir.irek 
geri sekildi: 

._ Hayır .•. lıtemiyorum 1 
Yüzüne u:zun uzun b;,ktıktan son· 

ra ba ınu, balkonun ;~ık Jcapisına 
doğru çevirdim: 

- Anlıyorum, halrkın var! 
Kadriye, gözlerini kırpıştırdı ve 

süratle yanınıa geldi: 
- Ne demek i3tiyr.nıun? 
- J-Ijç ! Senin, hakkın var, diyo-

rum. 
Omuzlarıından tuttu, tiddetle 

sarstı: 

- Ne dernek istiyorıun? Açıkça 
söyle! 

Omuzlarımı tutan t:llerini yakala
dım ve onu balkonun açık kapısı 
önüne çektim, kar§r kıyıların tepele
ri üstünde toplanan ve zaman zaman 
rüzgarla sağa ıo1a akm eden kirli 
bulut kümelerini gösterdim: 

- Sen, kavga çıkarmak istiyor
sun ..• 

HABERLER 

• Dericiler ilgililere müracaat ede: 
rek, dı ardan kifi derecede çiy derı 
gclmedığini bildirmişlerdir. ı:;>a. -
bağların isteğine göre, bu ma~de ıçın 
kontenjan ayr1lması meseteyı halle
decektir. 

* Arabacılar cemiyeti idare hey.eti 
seçimi dün akşam bitirilmiştir. Neti
ce bugün anlaşılacaktır. 

• Trakya iskan müşaviri Hulusi, 
dün Edirneye gitmiştir. 

* İtalya bandıralı Viyana vapuru 
yolcularından Madam Eleni ve kızı 
Keti Üzerlerinde gümrük muhafaza 
memurları tarafından arama yapıl
mış, l kilo kadar ipekli kuma§ bulun· 
muştur. Haklarında takibata baştan
mıstır. 

• Türli:ofıs müşavirliğine atanan 
Atina ticaret mümessili Halil Mitat 
ş:ehrimize gelmiştir. 

* · Kızılay !stanbul mümessiliği 
muhasebeciliğine Kızılay genel mer
kez müfettişlerinden Fahri tayin e
dilmiş ve yeni vazifesine başlamış -
tır. 

• Şarbayhk baytar işled direktör
lüğü bütün kay??akamlıkl~ra bir ta~ 
mim gönder.miştır. Bu tamımde, şeh
x:imizdeki bütün at ve merkeplerin 
yeniden ka}!'dedilme ~ni lJ!ldirmi tir. 
Bir çok hayvan sahıplerı, mensup 
olduklarır şubelere müracaat ederek 
hayvanlarının kayıtlarını yaptırma -
maktadırlar. Bu gibiler için ceza a
lmacakur. Son senelerde İstanbul 
hudutları içinde hayvan adedi art • 
mı tır. 

• Belediyenin yaptığı srğınak ~
limatnamesi sıhhi noktalardan tetkik 
edilmek üzere Sıhhat Bakanlığına 
gönderilmişti. Bakanlık ou talimat
nameyi tetkik etmiş ve bazı sıhhi 
mahzurlar görerek iade etmiştir. Be
ledı~e bunu yeniden tetK:ik edecek 
ve yeni bir sığmak talimatnamesi 
harıır.layaıeaktır. 

* Floryaya günden güne rağbetin 
artması üzeri.ne belediye buraya oto
büs işletme etrafında. tetkilata baş
lamııtır. Otobüs acferlcr:inin idare 
edip etmedigi araşt1rılacak, iyi so • 
nu~ arınırsa otobüs i lctilecektiı:. 

* Floryanın bayındırlık faaliyeti 
devam ediyor. Belediye fen direktö
rü Hüsnü dün Floryaya giderek ya
pıları gözden geçir.mi tir. 

* Askeri doktor talebelerinin. inki
Iap 6ersi i mtihan eVtiıkr d~ ede'?i
~~t fakültesi~ ~n 4~c;irirmı§-
-ı... l• Ç uU:g:i J..:ti,.;ı' Tıı°"füı 
cektir. Bugün yabaneı talebeler in
kila:p derslerinden sözlü imtihan o
lacaktır. Bu imtihana girecek talebe 
60 kadardır. 

• Yüksek miihendis mekt binden 
bu yıl dokuz genç mezun olmu tur. 
İmtihana 35 kişi girdşti. 1mtil1an
lar bu yıl geçen senelerden daha sıkı 
olmuştur. 

Adliyede yeni tayinler 
Balrkesir ağır ceza reisi Haydar 

Rrfkı, Tüze Bakanlığı ceza işleri re
isliğine tayin edilmiştir. 

Adliye enspektörlerinderı Babaed
dinm de Ankara müddei umumiliği
ne tayini tasdike ar.ıedilmi§tir. 

Anado!udan gelen Bu~dayla~ 
Dün Anadoludan 210 ton. Trakya

dan 24 ton, limanlardan da 134 ton 
buğday gelmiştir. Fazla mal gelişine 
rağmen fiyatlar-da evvelki güne na -
zaran fa:ı:la bir deği§me gtirül~miş
tir. Birin-ci yumuşak unlar 700 - 750, 
birinci sert unlar 505 kuruştan, )U

muşak buğdaylar 6,16 - 7.20, s ert 
buğdaylar 4,12,50 - 5,15 kuru§tan sa
tılmıştır. Daha çok sert bağdaylar 
üzerinde muamele olmaktadır. 

o. cevap vermiyor, bakıyordu. 
!saı:et parmağı ile, kirli bulut kü
niclcrini tekrar gösteriyordum: 

- Çünkü, sonbahar yalda yad.. 
Birden yüzü değ~~; evvela kuru, 

taşacak sandım; fakat yanakları, t.'t· 
lr tatlı pembeleşti; at~i dudakları 
bir kahkaha ile çatladı, kollarım boy
numa attı: 

- Hayır ... Daha önümüzde >:~ 
cak yaz günleri ... Uzun yaz gunlcrı 
var,. .. 
Kapıya vuruluyordu; Kadriye, ge

riye sıçradı: 
- Giriniz t 
Kapıda görünen &araoıı. eğilmi§ • 

ti: 
- Yemeğiniz hazır, hanımefendi. 
Kadriye, ba§ilc garsonu savdı: 
- Peki, geliyoruz. 
Ve koluma girdi, ağızı atnma de -

ğecek gibiydi : . • 
Sonbahar y;aklaııyor, değıl mı, ar-

kadaş? • 
İçimi çekmekten kendiıru alaıııa • 

dırrr: • 
- ı lltbahar aa yaklaııyor, demek-

tir ... 
O. birden adımlarını ağırlatmı tr: 
- Sonra? · 
Yaslı yaslı glilümsiyordum : 
- Erik çiçeklerinin açma!ı da, ya· 

kınlaşıyor, demek._ 
Gülüyordu ... Neye? Söylediğim sö 

italyan yazganr 
"Habeşistan'da ölenler, 
da ebediyen yaşıya 
diye bir Hif etmiş. 

Dünyanın bir ucunda 
öbür ucunda yaşanılabil 
benim aklım pek erme 
insanın Afrika' da toprağa 
şıp, Avrupa'da toprağırr i 
dipdiri frşkmnası, bir par 
hafıma gıtti. 

Belki Danunçio, ömet 
yam'c1dn:. Afrika1da topr 
cak İtalyan'ların topra~ 
dan saksı yapılarak 1t~ 
getinileceğini kasdetmiştır· 
beşistan'da toprak ol. 
1talya'da birer saksı ibı 
girerek yaşamaları da f e 
ğil .. 

Her neyse, bunlar, d 
Felsefi görüşl:rdir. Fazla f 
ttrmıyalım, dibi çıkar ... 
ben. haddim oJmıyarak, 
istenirn ki, Danunçio nasıl 
ebedi hayata namzettir, Ş~ 
zetliğini aslile tirmek ~ıı:t 
zat Habesistan'a azimet 
sa. Mademki, Habeşi 
ölenler İtalya'da ebediyen 
yacaklannış, üstat bu ebe 
bir an önce kavılşsa. 

Bizim, Danuııçio kadat'. 
re destan olmıyan bir esk~ 
nımız vardır. O, demiş ki: 
nesi iştir kişinin lafa balo 

Orhan Sf 

izmir panayıruıt 
Başbakan aCja~ 
Arsıulusal İzmir panayır~~tr 

nan hfrkiımctinin resmen iştJP"": 
ceği ilgililere bildirilmiştir .. 
yır harırlıklan ilcrlemektedıf·~ 
yd, İş, Sumer ve Ziraat bankılı 
çcn senelerden daha büyük f 
lar kuracaklardır. Şehir tı 
heyeti, Se"rgi müddetince ope. 
oynamak üzere angajmanlara 
tir. .,,_ 
İzmir panaywnda 162 paıl'~ 

zır.lıu:ımı tır. Sergimn açıl~~Ut.t 
aya yaknı zaman qlduğu na--·,,. 
ço_ğu :tu~s. vr.-rlvı' 6 a• 
:ını tır_ .P ayır murmac 
lerde ~ SOL vap.purlaı~ 
50 ten ·ıa t ya1'tlacaktır. .-.ı.1 

zı ~. ld ~ u cnbi Baş~ geçen yıl ,o ug "'" 
met İnönü~~açacakur. 

Köpek: isimleri a.r_,. 
kar2,.ıyormuf · 

istcleri hazırlat' 
yol parası re obaıte mümessil! 

dır. Ancak, mau ta fllinnda batr 
h~.s~ Beyoğlu .kt~ırlar. A.ilelef 
kulata ugramaT . len·ni sö>'1 

ki • . d . sım 
pe erını:ı. . e nı ·e karı~an bu • 
ve ecnebı ısı!111eı, ıinsan isiml~ 
yan~lıkla dıger rt d·ı: Bu gıbl ~ 
ber kaydedilmelnr' e 1 

: mernurl•:« 
. t k .. cmcın • nn e errur etrn al a s.onu11 

d .. 1 . . I. s er y 
ın mı§tır. .ıstc 

hazırlanacaktır. 

Brilksalde 
konh: trans 

ı.aeak o!ıf' 
Bıiıkselde toplar ransrna i1 

parlamanter: konfe ,anmızda"~-it 
decek ola~. saylav] nya vapttP"'..;. 
Nayman dun Romaı ·trni tir. 
tenceye hareket es-7 ş 
Briıksele gidecektir . . 

1
A·le de sa 

Dün akşamki tren,:.:\ tay .,e 
mrzdan Falih Rıfkı -·ket 
zaffer Brüksele harc-·-.-.ı!~" 

? Eril< 
zümü tuhaf bulmuştu ~ ~trğııı' 
rinin açmasmın yalcı Ustalc tıi' 
viıriyordu? SOnbahar -,.e dal* 
bi ufuklara sararken,' . :den• 
vaya dişlerini geçirmeyi b acısı 
rik çiçeklerinin gurbc 
lamıştı? 

Sormak, neye yarard 
tabiat hükmünü icra e 
dem ki, bu mukadder so 
batlangıcm önüne geç 
BOJUııa sormuş. boıuna 
çin ve nedendi? Bütün 
murun altında ıslanan v 
lak dallu-. kuru gövdelc 
netini görünce tomurcu 
çiçeklerini dökeceklerdi .. 

Sofrada, hiç konuşmiyo fi 
ze babklann hiç tadını ~ya 

nm · ıuıa 
Yemekten sonra. bahç 

tindeki çardaklann altmlO " 
napelere uzandık, yine ko\HllU 

1 duk. 6 
Kadriye, yanı başında 

iskemlesine uzanıyc.•r, bit' 
yor, yakıyor. dumanlarını 
gın savurarak içiyoı, onu ~et' 
bir ikincisini, bir üçüncüs" c: 
yor ve hep dalgın dalgın $" 

Ne düşünüvordu? Acaba~lı1"f · 
bu baharm. bu vazın hitan . ,.,, 
yapıyordu? ııJP"" 

l 
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HASTA MEMURLAR 

Memurları Tedavi için 
Para Alınmıyacak 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 
Ankara. •7 

Finans Bakanlığı hasta memurlann tedavi ücretleri hakkında 
Bakanlıklara bir tamim göndererek, tedavi altına alııunası lüzu· 

u fennen tahakkuk eden rncmurlann tedavi edilmek üzere res
mi hastahanelerin meccani kısımlanna gönderilmesi, taha~U 
temin edilmedikçe hasta memurların, hastahanelerin ücretlı kı· 
ınnlarmda tedavisi taahhüdüne girişilmemesi icin icao edenlere 
kat'i tebligat yapılmasını istemiştir. 

Yanlış Pul İptal Edenler 
'Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Memurlar ta· 

rafından tanzim edilen evraktaki pulların, damı-: ~anununa ay
kırı olarak iptalinden dolayı alınacak damga resmın~n mcmurl':r
dan alınması lizımgeldiği Finans Bakanhimc& alakalılara bıl· 
dirilmittir. 

Sivas - Erzurum istikrazı 
~nkara, 17 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) .- ~iv~! E!zu

rum istikrazmın 4 milyonluk ikinci kıınn taıhvıllen Bırıncıteı· 
rinde satışa çıkarılacaktır. 

Savaş Hazırlığı Avrupanın En 
ilerledi Önemli İşi 

(Batı ı mci4e] 
alıyetinin akamete utraması dolayıai· 
le 2.S Temmu.da bqinci bir hakem 
atayacaktı•. (tayın edecekti). Halbu
ki İtalya. bu hakemin atanmaama lrar 
tı ıelmekte •e uluala~ so.yet~ konse 
yınin toplanma taribınin ıerıye bıra
lnlmaaını istemektedir. Ancak böyle 
bir tehiri hakir goıterebilmek için tek 
bir yol vardır ki, o da anlaJCllazhğın 
kotarılmasına ba9ka aahada çalrımak
trr. Bu kabil çalrtmalar ise ancak Fran 
aa ve alngiltere ile uğrımağa bağlı -
:dır. Çunkiı Italyanın bu iki hük~ 
le uyuımadan Habetistanda müdaha-
• ,_.:ı.-. '-··1·1----· • ""'"" --""'"'"1as 'l n 
ankamı ıcabatındandır. 

Romanyadan 
Gelecek 
Göçmenler 

(Batı 1 incide] 
ftm ithalinde ra1tlanan bçakçılıtm 
da önüne &esecektir. 

Nazım vapuru tekrar 
Kletencere gitti 

l5ır haf ta önce Roma.ıyac1uı 1280 
kitılık bir &öçmen kafilesi ıettren 
Naıım vapuru, röçmenleri ÇanaJrJra. 
leye çıkarmıı. dün tekrar Köatence. 
ye ırtmek üzere limanımızdan pç
mittar. Köstenccde bulunan Naim 
npuru ikı gune kadar yeni bir b
fıle ile ıelecektir. 

Teabit edildığine göre, ıesen yıl 
memleketimize gelen göçmen mikta
rı 26 bindir. 1935 yılı batından bu • 
eline kadar yerlettirilenlerin aayıar 
d.ı 6 bini (eçmittir. 

Göçmenler, umwniyetle yerleatik • 
teri yerlerden memnundurlar. Tanı
clıklannın ta.Uyeai ile ıeten ve tu
rada burada dolapn bir kıaım eöç • 
menler de, 4iprlerinin ıördüiil yar
dunı öne ılirerelr. kendilerinin de 
yerlettirılmeleri S.tefinde bulunmut 
,J.rdır. Qösmen itleri ile dolrudan 
dofruya ilbayhk lneflul oldufu i
sın, itlerin ıilrilnceınede blma11nı 
meydan nribnemektedir. 

[Batı 1 incide) 
böyle bir ihtimal karşısında, Çekler, 
Habıburglarm geri gelmelerine de 
~azı olacaklardır. Yugoslavya'ya ıe· 
hnce: Sırblar, Hababurg yerine 
Ansclıluu'u tercih etmiye meyleder
ler .Çünkü bir defa 19· 1 haziranına 
kadar ıürüp ıiden Habsburı·Kara
yorgi mücadelesi henüz unutulma
mıttır. 1'akat bundan ba9ka iç poli· 
tika bakımından Habsburglann geri 
gelmeleri Yugoılavya için arzu edi
lir bir durum delildir. Hababurı
a.. -=n ~r katolikliğin hamiıi 
sıfatını takınmıJJardır. Pa~ ve Va-

ti~ıc_:,;ı. iyi_ g,;ç~n.~~:_:· 1 ~~ ~;-
"frtin ve ha tt\f a 'nın pannaiı ae
zillyor. Yucoalavya'da din meselesi 
rol oynar. Sırplar ortodob, Hırvatlar 
lratolilrtir. Hırvatıatamn otonomisi 
fi1niln meselesi oJduiu bir zaman
da. Yugoala. devlet adamlan Haba
burılann geri ıelmelerinde bilyWc 
mahzur ıörilrler. -

Fabt Hababurg reatoraaiyonu 
d?irudan dolnıya Almanya'ya lrarp 
bır hareket oldufundan, bu siyasayı 
aüden Schuachnigg de Almanlann 
naaannda Dollfu•'tan daha tehlikeli 
bir adam teklinde belirmiıtir. 

A vuıturya 'nm durumundaki bu 
lraranuhk ll9TUpan'm banp için bü
yilk bir tehlikedir. Bufi1nkil duru-
:uıı uaun aaınan •Urilp ıidemiyece
•• •nlqddr. Anecblu• m11 yapıla· 
cak 1 Habebwılar mı Seri ıeJecek? 
Yoba erkinlifi •l~k için 
batka tekiller mi bulUMCalr? Acun 
banıı namına Avrupa•mn metıul 0 • 

lup haıtedeceii ilk it bu o1malıdrr. 

A. ŞUkrU ESMER 

Yeni polf s kıyafetleri 
Emniyet Genel direktörlüğünün po 

lia kıyafet nizaınnameainde yaptığı 
deiitiklilrlere cöre, biltün polisler, 
boa Tenlrte pantalon ve kilot giyecek 
lerclir. Rütbe ipretleri daha kolay ıö
ze sarpacak yere konacak ve meç lral
~calrtır. Kuketler iki sqit olacak 
birıll yal~a _i_tbatında olan poliıler 
tarafmdan Jnıllanılacaktır. Bu suretle 
.uife batnıda olan politleri herkes ta 
nıyabilecektir. 

NaJu uyım_ı ."!~ı~lılıl•rı ileNm ediyor. Ş•rhylılı evlere nu· 
mara lıoym•k ııını bıtırıaek iiuredir. Ş~hir sokakla11nda ar•b•· 
l•r dolıuu numara plak•l•nne rutlanıyor. R mimız. bir araba 
dol~u ıuearı Rl.üııı 6iSıterm•lıtetfi~ 

T A N====================== 3 = 
SOSYAL KONUŞMA 

Atatürk Devriminde Köy 

-
Oımanlı lmparatorluğu dev~~n~~ 

bu yurdun temeli olan köf .v~ koyJu. 
yalnız ötür toplamak. vergısını a~ma~. 
asker dev9irmek için hatıra gehr bır 
nesne idi. KöyJUnün ne ( sag~~g~~ı) • 
ne (güler yüzlülügünü), ne (kulturu
nü), ne de (ekonomisini) düşünen, 
arıyan yoktu. O, ııtmadan kırıl~~· 
frengiden dökülür, trahomdan kor 
olup, veremden erir, kuraklıktan ku· 
rur, bilimaizlikten kıvranır; fakat yar
dımına kotan. dert soran, derman su· 
nan olmazdı. Kaç köyümüz var. kaç 
köylümüz var. Onu bile bilmiyorduk. 
Köylünün işi gerçekten Allaha k~~
mııtı. Günden güne eriyor ve eksıh· 

Yazan : Ali Rrza EREM 
sıtmalı/arın kininle iyileştirilmesi yo 
lunda çalı1ılmı9, ıon yedi yıl içınde 
3.756 köy ve mahallede 8 milyon yurt· 
daş sağlık yoklamasından geçirilmiş. 
30.000 kilogram kinin dağıtılmı9tır. 

Bilgisizlik yüziınden yıkıcıhgını 
köylerde de yayan frengi ile de ancak 
son cumurluk yıllarında ugraşılabil· 
miş. son yedi yıl içinde (1926 - 1933) 
700.000 yurtta9 sıhhat yoklamasından 
geçirilmiş v~ hasta bulunan 26.000 
yurttaşa bakılmıştır. Sayın Sağlık Ba· 
kanı, Büyük Kurultayda da anlattı ki, 
ülkelerimizin hiçbir yerinde frengi 
salgını ve ulus.un. yap11ını kemirecek 
bir şekilde degıldır. En çok bulundu· 
ğu yer olan Karadeniz kıyılarmda, 
Giresun. Ordu illeri~.de nüfusa nis -
betle kayıtlı hasta yuzde 2: Ka.r~ ve 
çevresinde yüzde 0,9; Malatya ılınde 

BiR OKUYUCUYA CEVAP 
Kariler kadar anlatıhnaıı ıüç bir 

menu (sujet) yoktur. Onu~ için.lir 
ki· hetkaaı için yazı yazmak 11teyen· 
le; daima hayal kızgınlığına düter~er. 
Ben ötedenberi içinde yuvarlandıgım 
halk yığınının bir çocuğu olarak hep 
bu yığına yakın dütüncelerle yazı yd 
maya, onlar ıibi görmeye çahtt~~ 
için • az çok • yalnız kalmam. Uki~ 
bu .,.da benim hiç dütünmediii!".11" 
b. d" !!-..l"X.:~-ü ,. .. Jı .. madığun ııbı ça 

ı uıunuu•-.. , r- "' 1 ·r ·. bttıinnı dütünenler de çıkar. yı 1~ 
turada ki böylelerin içi~ . ~ıun 
mektubuna cevap vereceiim ı~bı !8 • 
mimi olanlar ela vardır. Gelehm ıtc: 
Bir okuyucum bana bir mektup y~· 
rak samimi olduğundan ıüphe edıle- -
miyecek bir eda ile kuıurl~ınu. ~Jl~ 
döküyor. Yazılarwnı tenkıt ııbi Itır 
kolay it yapbğının herhalde farkında 
olmaaı aanılan bu zatın mektubunu 

Çorulı Saylavı Jldmet Ali 

Çoruh Saylavı 
Evelki Akşam 

Öldü 
[HUSUSi MUHABiRiMiZ 

BiLDiRiYOR] 
Ankara, 17 

Kamutay idare imirlerinden Çoruh 
saylavı Mehmet Ali Obr dün aktam 
Y eniıehirdeki evinde kalp durmaaın
dan ölmüıtür. Mehmet Ali Okar 
1296 tarihinde Selinikte dünyaya ıel 
mit. 1318 de Mülkiyeden çıkmııtır. 
Mektepten çıkınca, Makedonya hare· 
ketlerine ittirak etmit· Garp orduaur· 
da bulunmuttur. Büyük Harpte Ye • 
tilk6y tayyare iataıyonu kumandan· 
lıtmda hizmet etmiftir. Kurtulut har· 
binden aonra lmıirde Buca tarbayh
ğına ve aonra Artvin aaylavhğına se
çilen merhum, ıon seçimde Çoruhtan 
.aylav çıkmıştı. Cenazesi yarın mera
simle kaldırılacaktır. 

Pul bayii bulunmayan 
kasabalar 

;.Apkara 16 (Huıusı .muhabirimiz 
bildınyorj - Bayi btthmmıyan küçük 
ka•balarda yaptmlaa pul aatqlan •e 
beyie aidatı baklanda Finanı Bakan· 
bğı Defterdarhklardan malQmat top
lamala karar nnnit •e bu ınabatla 
defterdarlıklara birer sual nrakuı 
&(indermittir.Bakanhğm bu malOma 
tı toplamaktan mabadı p~ aatı~
na yeni bir tekil vermek ıstemeaıdir. 

Slllh altlndakl efradm 
arzuhalleri 

Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Sillh altında bulunan 
efradın dahiH itlerine, ,.ııat alacakla· 
nna veya taaarrufunda bulunan l,!Y· 
ri menkule viki müdahalenin men ıne 
ve buna benzer vaziyetlere dalı all· 
blı makamlara -gönderilmek u.ere 11 

kert makamlara verdikleri arıuballere 
pul y&pıftınlmama11 brarlqaufU"· 

Telefon tlrketlnln mUm••
•lllerl Ankarada 

Ankara, 17 (Huıuat muhabiridda 
bildiriyor) - l•tanbul Telefon tfr'ke
ti milıne11Weri bu eabab 1eıcliler Ba· 
ymdırlık Balcanlıfı ile ıörilflllelerine 
devam ettiler. 

Ankarada ea rgenen 
çocuklar 

A kara, 17 (A.A.) _Çocuk eaifıe 
me kur mu ıenel merkezi 1 TelllJllUI 
935 den 16 Temmuz 9.J.S tarihine ka· 
dar 1404 çocuğa yardım etmi9ttr. Bun 
lardan 24 l hasta çocuk ve anne ıc:nel 
merkezin polikliniklerinde baJnhı dlf 
ve aağrtılmıttır. Dıı bakım evinde e 
297 çocuğun ditJeri bakılmıf .e aaı:ı 
tılmıttır. 692 çocuk •e anne cenel ;r 
kuin banyolannda yıbnmıttır· t 
damlasında her fi1n 127 çocuta ıUt •e 
rilm1t •e 15 fi1nde 1018 kilo bedaff 
süt clalıthmttır. Yardım için bit .u· 
ran 47 yoksul çocufa da para yardımı 
yapılzmttır. 

KUÇUK ANKARA 
HABERLERi 

Ankara, ı 7 (Tan) - Ankara Şar· 
baybiz, yarından itibaren eıanek fi· 
yatlannın birer kunaı indirilmcıli IU· 
retile birinci elıanefin ıo, Udnd eJane
iin 9, francalanın da 16 ]runap satıl· 
muma karar vem,iftir. 

Ankara. 17 (Tan) - Finan• Ba • 
lranlıtz. serbest mealek erbebının ka· 
ıanç vergiıine dair olan yeni ~nu· 
nun tatbik suretini ıösterir bir nızam 
name huırlamıt •e bunu vilAyetlere 
ıöndenniıtir. 

Ankara. ı 7 (Tın) - Tecim anlat· 
ma eaaalannı tnbit için Pqteye el

e k heyetimizde Tilrkof\e DUllJU 
Sait ltaUf bulunacaktır 

yordu. • • • Bir gün, bugünkü cumhunyetın 
kurulduğu, fakat henüz adının kon· 
madığı ve kurtulut aavaıının da bü· 
tün hızı ile devam ettiği bir sırada 
idi: 1921 de; Atatürk Kamutayın kür
süsünde Kamoya haykırdı: 

••Bu memleketin efendisi kimdir? 
Cevap verdi: Köylü." 
Kamutay alkı,ladı. . .. .. 
lıte Cumhuriyet Türkiyesı, koyu 

ve köylüyü dütünmeğe ancak o a.n~a 
baıladı. Cumhuriyet Türkiyesının 
köylüyü dütünmeai ıu üç yönde top
lanabilir: 

1 - Köylünün uğlıgı ve güler 
yüzlülüğü. 

2 - Köylünün kültür alanında de· 
ğerliliği. 

3 - Köylünün ekonomik alanda 
varhkhhğı. 

Bu üç yönde, son cumurluk yılla
rında neler yapılmıştır ve neler yapıl
maktadır; kısaca gözden geçireceğiz. 

1. 
Köylünün saglığı ve güler yüzlülü

ğü yönünden yapılmıt ve yapılacak
lar? 

1 - Osmanlı imparatorluğu za • 
manında. en az önem verilen veya ve
rilmiyen itlerden biri de balkın ve be
le köylünün sıhhati ve aağlılı idi. 

a) O zamanlar bütün devlet ~l~-
diye hususi idare bütçelerinde, bütün 
hal~n aağlıımı koruma b?'lığı ola• 
rak konan para 280.000 lırayı geç· 
mtıdi. 

Şimdi 10 milyon liraya yalandır. 
b) o zamanlar, aağh~ ~rcütü .<aı~

hiye teşkilltı) çok ekaıktı. Yetı9mış 
ve yeter sağlık unsurları yok denecek 
kadar azdı. 12 yıl 6nce hükumet ör· 
gütlerinde ödev alımı hekimlerin ~-
yıaı 623, sıhhat iıyarlannın sayısı ıse 

566 idi. h•' 
Şimdi (1933 durumuna göre). u-

Jc-. ... ot örzUtlerind• i5 ~lmı! hekımle
rin aayısı 1304 ü, sıhhat iıyarlannm 
aayıaı da 888 i bulmuıtur. Tam iki 
bt. Buctın. bUttln ilçelerimizde ve 
kamun (nahiye) merkezi olan köy ve 
Jr.ay çevrelerinde birer dispanser Jru. 
rulmuı bulunmaktadır. K6yleri do • 
lapnak fırsatını bulanlann ıözüne ilk 
çarpan eser, ilk okul yapılan eibi ve 
budlarm yanında, bu diıpanserlerdir. 

Buralarda yal'\ı• o köy halkına de
lil, yalan köylenn bütün halkına da 
paraaıa bakılır ve halka uğJık öğüt
leri verilir. Aynca sıhhat iıyarlan da 
köyleri dolatır ve ayni iıi yapar. 

c) Yine bu geyiı:dedir ki, köylüyü 
en çok yıpratan ııtma ile uğraı uva
fl açılmı1. bir taraftan artmayı taıı
yıp •tılayan ( aivriıinekleri öldürme 
i~le~i ~ örcütlenmif : bir yandan da 
aıvnııneklerin kaynaiı ve aığınağr 
olan bataklıklann kurutulması itleri· 
ne önem verilmit : çevre çevre ça)lfll· 
maktadır. 1933 e kadar Buru. Ay· 
dm. Antalya, Adana ve Samsun çev
releriade uunlutu 387 kilometreyi 
bulan kanal açılmıt: 79.000 kilometre 
Jrareyi bulan bataklık alanlar kurutul· 
muıtur. Sayın Sağlık •e Sosyal Yar
dım Bakanının Büyük Kurultayda an
Jattıfı gibi 1934 te de l 3 l kilometre 
bnalk açılınıt ve 51.000 hektarlık ba· 
ta Irk lrurutulmu,tur. Ote yandan da 

yüzde 0,6 dır. 
En çok güney. dogusu illerimiz~e 

salgınlığını yayan trahom .hastal!~ı ıle 
de uğra,ılmış, son yedı yıl. ı.çınd.e 
328.000 haata yoklanmıt ve ıyıleıtı· 

• ne yazık ki • old~ğ~ ıibi ~samıya· 
caiız. Dedilderinı ıoyle hulasa ede· 

rilmiıtir. • 
bilirim. .. 

- Neden bi~m (Genr•) ın u•f!': 
dı olan meılaur Fran .. a muharrırı 
Clement Vautefi talılit etmiyorum? 
Bu odamın yaaıları Bon ••n• ile do· 
ludur. 

Pek çok yıkım yapan (veremle ug-
raş) iti de, bu son. yıllarda en batta 
tutulmut itlerdendır. 
Heybeli adada açılın verem. sa
nat,,ryomu, Ankara, Bursa: lımır ve 
htanbulda açılan verem dı~pans.erle· 
ri, bu uğratın son yıllardakı venmle
ridir. 

Osmanlı imparatorluğu göçüp. bu
günkü cumuriyet kuruldugu zaman, 
bütün ülkedeki hasta evlerinin sayısı 
ancak 712, yatak aayı11 da 7.127 idi. 
Cumuriyet, 10 yıl içinde bu yatak sa· 
yısını 13.668 e çıkardı. Ve bu hasta 
evlerinde, 10 yıl içinde 4 milyonu ı
yakta. 554.000 i yatakta olmak üze
re bakıldı. 

Bunlar arasında köylillerimizin de 
büyük payı vardır. 

• 
Buraya kadar saydıfımızla, son on 

cumuriyet yılının köylünün aağlığı 
uır.rinde baprdıklannı, bir kez daha 
genel olarak, göz önüne koymut olu
voruz. Bununla, halkın, köylünün 
İağlığı için yapılma11 gerek olan ih· 
tiyaçların hep•i yeter dereceye çıka· 
rılmıt demek istemiyoruz. Bu uğurda 
daha çok yapılacak işler vardır. Belki 
bu ihtiyaçların yar111 bile henüz elde 
edilememıı olabilir. Ancak son on 
yılda ba9arılan itler, Osmanlı lmpa
ıatorluiu devrinin 6 asırda ba.-r•
madığı itler olduiunu dütününek, bu 
uğurda aldığımız hızın deierlni daha 
iyi kavramı§ oluruz. 

Bundan köylünün sağlrgr uğrunda 
ne yapılacak? 

Bunu C. H. P. nin dördüncü bü
yük kurultayının onayladıiı Parti pro
ıramı bize söylüyor: 

•) "Sıtma, ~r•m .f r•nıi, trahom 
gibi bulatık haıtalıklarla aa.ap de • 
vam edilecektir." (60). 

b) "Şehir •e kentlerimizde oldufu 
gibi: (kliylerlmizfn 11hbif prtlannı) 
ve (içilecek ıulannı) fennil uıullere 
göre düzeltmek ve (köy evlerini iyi
lqtinnek) ve (köylülerimizin saflık 
bilcilerinJ yükseltmek) için program
lı çalıtılacalrtır." (.S.S). 

c) .. Köy okullannda sağlık prtları 
ile bilcili olan fikirler verilecektir." 
(42). 

ç) Bütün bunları özetliyen ana 
maddeyi de bu yazının batına koymuı 
bulunuyoruz. 

Bu uturda devlet örıiltleri bayle 
çallflrken, Halkevlerinin köycülük 
bölümleri de, köylerde, Halkevlerinin 
tabili üyeleri olan ilk köy okul öi
retmenleri ile el birliği yaparak. bu 
ufurda sa.qlanna devam edecekler
dir. Köylünün lcDltDr ve ekonomi ala 
nmda değerli olması için neler yapıl
mıt ve neler yapılacak? Gelecek ya
manmııda bunları da anlatacatız. 

Not: Yazı~ld AJdar (10) 1d nerinden 
abnm11tD'. Jı.. R. B. 

Cevabım: 
- Kendimi batkalanna benz~: 

yi ye bqlcalanmn bana benzemelenm 
hiç sevmem. Y azılanmı da özenerek 
yumMD· Clement V autel'i pek beie· 
nirim ama biz onun yazdığı prt1ar 
içinde yazmadıimuz için onun kadar 
Bon aenı ıöstenmeyiz. Bilmem anla
tabildim mi? 

_ cRüya• Pimli yaaı •oiult bir 
teyeli. V • ben yaadanmda ltendim· 
cl•n ~ole halaaederim. Bu ltarileri yo-

rar. ., . . l' • . be d _ "Rüya 1111n ı yazı ıçın n e 
bu kariim ıibi dütünmüıtüm. Likin 
ertesi ıünü en ıüç beğenir ark.adat· 
ıann o yunnı pek sevdiklerini ıöre
rek f8f8 kaldan. Bu müf8hedem bi -
rincİ değildir. Çok defa en deiersiz 
yazılar bir anlaytf inceliğile okuyu • 
cunun botuna gider. Bu da bizim i.çin 
kilidir. Kariin ıikiyet ettiıi kendnn· 
den çok babteditime ıelince; bir pıi· 
)ıoloji tahlili yapmak içın enine boyu• 
na çekittirecek bir adam lazımdır. Ki· 
ma ili.. ".'11 kızacak. Çünkü bizim mem 
ıtıkette T olennce denilen ( ho11örme) 
yoktur. Onun için ekseri kencumcıeo 

Wısederim. . . . 
- M•uaulan ıyı Hçemı,)'OrmU• 

pm. • 
- Bu mevzu aeçme hem kolay, 

hem ıüçtür. Eğer ha\k ~ığmmı ata • 
kadar edip etmemeği dütü~~ 
kolaydır. Ona düıününek bir hayli 
sorlafa'. Çiinldi; .....,an yUIJ'Ol'USo 
Km.timi ona layaı -~ aan•lma• 
....... 0 adı_.., metbar Cement 
V autel'in ele ınelıelik etme,.a :razıla· 
naa araeıra teMdil etmekte,.iz. Bu 
IMrsün ya,......,. tabii bir neticesidir. 
Ben mict.nclea rahatamm. Doktorlar 
kızartmalar, ltinkler, aalçalı yemek • 
ler iıtakos, midye, tarator sibi ea lez
setli ,..mekleri 1emekten beni mene
diyorlar. Rahatım için buna katlanı • 
yor ve o ytmelderi yemiyorum. Ban
lan ,..meyiıim onlan bulamadıi1m • 
elan deiildir. . . 

Meıeli o kariin bana tavlİya •ttiii 
nwn11lardan: (Peyami Safa • Nmul· 
lab) mü..Utasını ilci arkadat ara11• 
na ılrmeyi lüamnau ltulduium için 
ele almana. • 

_ Ekalliyetlerin hem vatanı hare-
btlerincleld aynbtı ela sebunkiitlüiü. 
ayda çabnaYI eevmediiim İçin 1U • 

~ htanl.ula eeyyah ceu.i itini bal· 
ld .Ui defa ,ucbin İçİn ODU poa&ll 
kalnut bir mnn aa1anm ve iliımem. 

- htanbul ....... ,.mn aon aö1ledi· 
ti aöalari, fikrime uygun bulduimn • 
elan dola11 tenkit etın..a. 

Ecnebi Gözile Türk Sporu 

- C.aue önünde taPka çıkarmaYI 
birkaç defa yazdığımız için b11 met' -
um mevzua tekrar dönmem. 

- TAN ın ekıikliklerini bulmak 
bana deiil, dört ıözünü açıp •YIP ara
yan rakip1-e düttüiü İçİn ODU yaz • 
mak aklıma bile ttelmez. 

[Baı tarafı ı incide 1 
"Mesel&, TAN gazetesi, daha Fe· kinin etidir . ., 

nerbahçe • Servet maçı biter bitmez 
oyunun bütün taf•Uit ve reaimlennı 
vere~ ~ir sayı yetiıtınnek muvaffa· 
lrıyetinı ıosterdi . ., 

Atatürk ve gençlik 
_"IJrndi,,_ ,,_,,,. yapclon it çolt 

•u.l'll"iir. Bununla hrohr YGJll• t- İfl•r bitrnif tlciildir. IConı 
l'nlYCln .,. plt 7fl"tl•Hr olan ••lif raeail, re.imleri •ütiin claire H 

•uleri .tiali,,.,. AlatiirNin tlirelıtil· 
ferini tliltlıetle talrip ctrnelttetlir. 
... Ba ..,.,,. Anlı.,.. ile ınemleltc

'IC! diler ,.lairleri """'°"'alıi ele· 
""rJ'Ol/arr irfi1Hııtlarrn111 miltcm • 
rrtellcffirilmainc delHllft etlilmelde
tlir. Bant1,,,. _,.,. tla ,,..ml•lt•t 
~. afratıı.c.lttır. 

TUrklye it Bankası 
''Burada aevimli bir dostla ıörilt· 

mek fıraatını buldum. Bu kimse, 
<ı;:ozan Spor) un eski futbolcbab ve 
Turkiye ı, Banb11 İstanbul Direk
t6rU, Ziyadır. On seneden fazla bır 
zaman evvel, Atatürkten ilham alı
narak kurulan bu banka on sene 
için~e o kadar ıenialemlş ve ilerle
mittir ki, buıUn birinci ıırada yer 
ılmı9 bulunmaktadı~ Banka idareci
lerinden birçotu laviçrede bulun
mu'1ardır ve banlra.-ıın bütün orıanf
zaıyonu (Sosyete dö Bank Sula) in· 

GUnet kulUbU 
fıviçreli ıueıecı tekrar ıpora dö

nüyor ve diyor ki: 
·:T~rk sporu hakkındaki dü,ünce

ler~mı daha aonraki yuılanmda in
c:ehyeceğim. Şimdilik, Tur~lerin va
.. ıflanna çok uygun ıeten futbollın 
büyük rağbet ıördüğünü burada 
ka vdetmeliyim. 

''Klüpler ço~ delildir, fakat iyi 
organize ve idare edilenler vardır. 
Meseli Servet'ın ikinci maçma itti· 
rak eden "Gün"•· in içinde mükel
lef doıenmit dairek r bulunan fcvb· 
lide bir binası vardır. ''Giln~, keli
menin bütün anlaınile bir klüptür. 
fnııan orada görü~ek veya birlikte 
yemek yemek üzere doatlannı bul 
lftfktın büyük znk duyuyor. Bu 
klilpte, spor bareketleripi yakından 
takio eden Atatürk'e 6Hl bir daire 
aynlmı,tır . ., 

Futbof dakl terakkimiz 
Fenerbahçenin .S-2 ıalfblyetinden 

ıonra Fenerbahc;e • OUnet'in 6-2 ıa 
Jibiyetivle biten ikinci maçı anlatan 
muharrir Türk futbolı.ln" yeniden 
methederek ,övle yasıyor. 

••Daha ba•nJicta, alanın .-rtlan
na alqaauyan Servet futbolcüleri 
Türklerin UstUnlüt{ altına ıirdiler. 
Türkler havadan paalaı vererek, mü~ 

- Kmiimiz futt.olcla ... .-c1en 
beri antrenör old11fua. unnederek 
her sene deii .. n antrenOrlln aldıiı ne 
ticelerle .ı.,. em-ni de tavai,.. edİ· 
yor. Son zamanlarda üç ay çalıııp 
memleketiM clöaen bir lngiliz antre
nöründen bafka ....... var ki; fat· 
bol antrenör JllllÜ ıörmedi. Şu halde 
onda da talahak nokta kalmaz. 

Sayın okuJUCUIDI 
Sandıtnua ıiW. mektubunuza içer

lemit delilim- Billlriı bana butırünlcü 
yaamıa ........ ....Ut olmanızdan clo 
la11 tefelds1ir eclerim. Saysılanm. 

B. FELEK 
Olnayaculardan (A. Bir) e: 
Sorclulanaa roman franıızca t.rci

mıai.- almmııbr. lnsiJizcealain 
LDlnirie Mondiale'de bul11nacafı u• 
....... Say,dar. B. F. 

kemntel bir surette demarke olarak 
ta!!la~ak. bır çabulrlukia oynuyorlar. 

tlrincı maç, ıkın i m11 1 bfyet •• 
Türkler futbolde pek çolr ilerlem 
lerdir. Servet futbokülen kendile
rinden daha iyi futbrlc 1 r n nd 
bovun efmefe mecbur kaldılar 

''Bırakınız kı Ttlrklerın fut olde 
ki kıymetlerinı cok Rec;med n d ha 
yakından ıtörmek fırsatı be nmı tır, 
cilnlctı lı~nbuldın aeçUen bar takım 
lıvaçreye ıelecektfr • 
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No. 85 Aziz Hüdayi AKDEMIR 

İngilizlerin Ültimatomu Karşısında İstanbul 
Hükumeti Eline Geçirdiği Ahmedi, Mehmedi 

Tevkif tdiyordu 1 
Beşine! vesıka 

Anadolu Halası Vatan Cemiyeti: 
Num."lra 

457 
Denaadet Şubesi Riyasetine 

•· ı - İstanbul ihtilali hakkında 
t>erveçhiati tedabiri ittihaz ediniz: 

2 - Şubeler derhal teşkil edilmeli 
ve heyet azaları q:;ntakalannda faa
liyete başlamalıdır. 

3 - İhtilal ve katillere başlanmak 
için bütün istihzarat ikmal edildikten 
sonra yevm ve saati iptidarm tayini 
için şube reisleri akti içtima edecek
lerdir. 

4 - Kıtaller ihtilal için bir işaret 
olacaktır. İdare edecek adamlar muk 
tedir ve şayanı itimat olmalıdır. Kı
taller, esliha dep!)lanna hücum ve 
tahrip evvelce ita edilen talimat mu
cibince icra edilmelidir. 

5 - lşi yapacaklar en hahişger 
ve fedakar taraftarlar beyninden in
tihap edilmelidir. 

6 - Propaganda ile nüfusunuzu 
tezyit etmelisiniz. Bunun icrası için 
size para gönderilecektir. Hareketin 
muvaffakıyetle neticelendirilmesi i -
çin her türlü fedakarlığı icra etme
niz lazımdır. 

7 - İhtilale başlamadan bir iki 
gün evvel merbut beyannameyi tev
zi ediniz. 

8 - Yevmi iptidarı en nihayet bu 
günden itibaren bir ay içinde tayin 
etmelisiniz. 

9 - Şube reisleri mıntakalarında 
resen mes'uldürler. 

1 O - Her şey hazırlandıktan soo· 
ra gün ve eaatin tayini için şuabat 
reisJeri son defa olarak bir kere da
ha akti içtima edecekler ve bize mu· 
fassal rapor irsal edeceklerdir. 
11- (8000) kılo asid pikrik (1) yük 

sek infilaklı madde ve bir miktar 
osmanh ve aım n ma:n:cr ccp'hane<s\· 
ne ihtiyaç vardır. Bunlan mUbayaa 
edip derhal gönderiniz. 

12 - Büyük Millet Meclisi Reis 
.,e Başkumandan Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin yaverlerinden 
topçu yüzbaşısı Şevki Beyi gönderi
yoruz. Şevki Bey 1stanbulda takri· 
iben iki ay kadar kalacaktır. Muma
ileyh merkez komitesine iltihak ede
-cek ve Anad,Qluya izam edilecek za
bitan sicilleri hakkrnda tahkikat icra 
edecektir. İcap eden talimatı hamil
dir. 

l 3 - Bir iki güne kadar Sadık 
Hilmi ve Cevat Beyleri göndereceğiz. 
Bunlar Kadıköy şubesine tayin edi
leceklerdir. 

14 - Her türlü ademi muvaffakı
yete mani olmak için son derecede 
dikkate lüzum vardır. Hareketin 
ademi teyakkuz neticesi ademi mu
vaffakıyete müncer olmasına milsaa
~e etmeyiniz ve bu hareket muvaf
:fakıyetJe neticelendiği takdirde el
ycvm memleketin üzerinde parçalan
dığı uçurumun kıyısından geri alın
mış olacaktır. Bu nokta hiçbir vakit 
ihmal edilmemeğe layıktır. 

İmza 
Ali Galip 

Vesikalar bitmedi. Fakat biz biti
relim. Geriye kalan üç dört vesika 
hep bu anlam ve duruır.'1adır. Şimdi 
ikendimizi general Haringtonun ye
rine koyalım. Siz olsanız ne yapardı
nız? Elinizde kuvvetli bir servis ve 
servisiniziıt yüzlerce adamı, parası 
ve vasıtalan var. lşi bir defa onlara 
verir, bu tehlikeli vesikaların temel 
ve derinliklerini araştırırdınız, değil 
mi? Harington böyle yapsaydı ve 
serviste biraz türkçe bilen ve imza
ları görülen zatların yazış tarzlarıyle 
bilgi ve karakterlerini öğrenmiş olan 
birine vesikaları gösterseydi mesele 
yandrğr yerde söner1 gürültüye ve 
~ülünç olmıya meydan kalmazdı. 
Fakat işgal kumandanı bunu yapma. 
ot. Hatta hUkfımete verdiği beyan
nameyi işgal kuvvetleri namına im-
nladığı halde, bazı bel~elerden an
lıyoruz ki, Fransız ve italyan kuman
danlarına 2östennedi bile ... 

Şimdi bir de kendimizi o .za.manki 
İstanbul hükumeti yerine koyalım: 
Haringtonun ültimatomunu alınca 
ne vapardık? Otuzdan fazla adamın 
tutulması isteniyor ve, yalnız Istan· 
bulun değil, belki bütün memleketin 
durumunu güçleştirecek hir tehdit 
yapılıyor. Verilen isimler içinde ta· 
nınmış kimseler bulunmadığı gibi ad· 
Tesleri de yoktur; verilen mühlet bir 
haftadır. Ismi ve :- • ~si bilinmiycn 
tek bir adamı herha.1bı bir Avrupa 
polisinin bir haftada bulup getirdiği 
kaç defa vaki olmuştur? 

Maşasımn üstünde biri ültimatom, 
ateki isim listesi, iki kağıdın karşısın
da Polis Müdürü Esat Bcyinn .{a9nra 

l•tanbul hükumetinin dahiliye nazırı 
Mehmet Ali 

general ve şimdi mütekait) hali gözü
mün önünde .. Ağlıyamıyan bir ada -
mın gülmesine benzer bir tavır ile 
düşünüyor. Evet, biz olsak, ne ya
pardık? .. Ne kadar Ali, Mehmet, Hü
seyin vana bulup Harington'a verir
dik değil mi? .. Polis müdürü de öyle 
yapıyor. Mesela: on tane Ali, dört 
tane Fazıl, üç tane Yakup buluyor ve 
Ingilizlere teslim ederken: ''Biz bun
ların içinden hangisini aradığınızı bi
lemiyoruz. Siz ayırt ediniz." diyor. 
Onlar da hemen h~ini tutup Kro
ked (şimdi Novotni) otelinin bodru
muna tıkıyorlar. Obür taraftan Ge
neral Harington lstanbul Harbiye Na
zırı Ziya Paşaya §Öyle bir belge ver
diriyor ki, türkçeye çevrilmi§ini ay
nen yazıyorum: 

Harbiye Nezaretinde Müttefikler 
İrtibat Şubesi Reisi Kolonel Becuith 
vasıtasile Harington tarafından lstan
bul l'latı:ı1yc~arrrı Zlya 'l"ap.ya 'KUn· 
derilen 17 EylQl 921 tarihli belge: 

Belgenin ba tarafında Türk poJi. 
sinin gösterdiği gayret ve çabukluğa 
teşekkür olunduktan sonra JU marlde
Jcr sıralanıyor : 

"J - Henüz tutulmıyan kimsele
rin araştırılması ve yakalanmaları için 
yine bu türlü çalışmakta devam olun
ması. 

2 - Hükumetin de bildiği ve bir
çok yüksek memurların da girmiş ol· 
duklan bu kurumların ortadan kaldı
rılması ve bundan böyle Harbiye Ne
zaretinin bilgi ve müsaadesi dışında
ki kurumların yapılamaması için kuv
vetli tedbirler alınması. 

3 - itilaf kuvvetlerine karşı oldu
ğu şüphesiz olan silah ka~kçılığının 
yasak edilmesi ve önüne geçilmcııile 
beraber Osmanlı kuvvetleri elinde bu
lunan depolardan silah kaçmlmaııına 
bir son verilmesi. 

Ancak bu şartlara riayet edildiği 
takdirdedir ki, verilen mühlet kaldı
rılacak ve fevkalade tedbirlerden vaz
geçilecektir." 

Bunu göndermekle beraber Ha
Tİngton ayrıca harbiye nazırile gö
rüşmek istiyor. Karargahta görüşü
yorlar. Bu mülakat bir muhtıra ha
linde zapta geçiyor ki hemen aynen 
şöyledir: 

Başlangıçta kendisinin bir asker ıı
fatile Osmanlı Harbiye Nazırile açık· 
ça konuşmak istediğinden maksat ve 
i teğinin ne olduğundan, elde edilen 
duyum ve bilgilerin özü ve anlamın· 
dan bahsettikten sonra bunların her 
türlü şüphe ve tereddüde meydan ver
miyecek kadar kuvvetli olduğunu ill
ve etmiş ve demiştir ki: 

"Ben Istanbuta geldim geleli gizli 
ve açık neler olup bittiğini dikkatle 
görüyor ve biliyorum. Kimlerin ne
ler yaptığını da günü gününe haber 
alıyorum. Ses çıkarmadım ve çıkar
mıyacaktım. Fakat itilaf kuvvetlerine 
karşı suikast haurlandığım öğrenince 
har~ete geçmek lazımgeldi. 

[Aması var] 

(1) İpek boyalarında kullanılan bir 
rnadde olmalcla beraber icabmda patlayıcı 
ve ylkıcı raz: olarak da kullanılır. A. H. 

Hava Tehlikesi 

1,174,669 Lira Toplandı, 
19,802 Kişi Üye Ol~u 

Hava kurumunun tebliği 
lstanbul, 17 A.A. - Türk hava ku

rumu başkanlığından: Büyük ve 
benzersiz Türk ulusunun hava tehli
kesini yokctmek için giriştiği sava· 
§ID bir buçuk aylık verimini, Türk 
,,ava kurumu, minnet ve gurur duya
rak bütün ulusa ilan eder ve hedefe 
çabuk varmak için ba§ta Türkiye ba
sını olmak üzere, bütün kurumların 
ve yurddaşların her gün biraz daha 
artan ilgisine ayrr ayrı te~ekkür e· 
der: 
Hava tehlikesini bilen 
üye sayısı 
Yüken tutarr 
Yardımcı üye sayısı 
Yük~n tutarı 

19.802 
897.576 lira 
82.477 

277.093 lira 

Genci tutarı 1.174.669 lira 
"lşyarlarrn her ay verdikleri yüz

de iki, bu hesaba katılmamıştır .. , * Ankara, 17 (A.A.) - Çukuro· 
va fabrikası Hava tehlikesini önlemek 
için kurumumuza on bin lira vermiş, 
aynca yılda 500 lira vermeyi kabul 
etmiştir. 

Yeni Uyeler 
Ankara, 17 (A.A.) - Hava tehli· 

kesini bilen üyeler: 

Yanda 

Beypazarı 
6246 Ali Refik Kefeli 25, 624 7 Ih· 

san Yalçın 20, 6248 Necmi Olgaç 20, 
6249 Ahmet Onay 20, 6250 Mustafa 
Kuş 20, 6251 Cemal Sarp 20, 6252 
Ali Demiralp 40. 

Gerede 
6253 Ali Demiral 40, 6254 Halit 

20, 6255 Nuri Bulut 20, 6256 lbrahim 
Sayın 20, 6257 Ahmet Gilner 20, 
6258 Mehmet Aydemir 20, 6259 Seyit 
Mehmet Eren 20, 6260 HUdayi Ergü· 
ven 20, 6261 Halit Erginar 20, 6262 
Memduh Türkay 20, 6263 Saim Bisal· 
man 20, 6264 Mustafa Altındağ 20, 
6265 Ahmet Saim Onur 20, 6266 Sa
dık Avar 20, 6267 Bayan Naima Yal
çın 20. 

6268 E ref Oral 20, 6269 Ywıuf Tu
ran 20, 6270 Sadık Demirtalf 20, 6271 
Arif Ünal 20, 6272 Ibrahim Saraç 20, 
6273 Faik Turan 20, 6274 Mustafa 
Beşli 20, 627 5 Hamdi 20, 6276 Latif 
20, 6277 Hasan Ergin 20, 6278 Idrls 
Ozdemir 20, 6279 Mitat 20, 6280 Ka
mile Demirtaş 20, 6281 Hayriye De
miralp 20, 6282 Faik Acar 20, 6283 
Yusuf Aksoy 20, 6284 Sadık Ozyiğit 
20, 6285 Abdullah 20, 6286 Cclam 20, 
6287 Kamil Sevinç 20, 6288 Osman 

6227 Tufan Ulger 25, 6228 Silley- 20, 6289 Şadi Varlık 20, 6290 Muhlis 
man Amikli 25, 6229 Aziz 25, 6230 20, 6291 Saim 20, 6292 Hüseyin 20, 
Avni 20, 6231 Yahya Mollaoğlu 20, 6293 Seyitali 20, 6294 Zeki Cevherci-
6232 Fahri Taymur 20, 6233 Cevdet oğlu 100, 6295 lsmail Gökmen 20, 
Teyıhur 20, 6234 Nuhi Teymur 20, 6296 Ahmet 20, 6297 Halis Talu 20, 
6321 Emin Seferoğlu 20, 6322 Sait Ali 6298 lsmail Çonkarlı 20, 6299 Meh-
20, 6323 Yaşar Baysal 20, 6324 Mu- met Traşoğlu 20, 6300 Ali Bızdık oğ
harrem Çonkarlı 20, 6325 Cevdet Ka- lu 20, 6301 Kemal Çankarh oğlu 20, 
raçay 20, 6326 Mustafa 25, 6327 Meh 6302 Halit Çonkarlı 20, 6303 Sadık 
met Zülfikar 60, 6328 Tumas Cucizi- Peynrd 20, 6304 lbrahim ipek 20, 
valı 50, 6329 Hasan oğlu Omcr 50, 6305 Mustafa Ulusey 20, 6306 Sezai 
6330 Ami Cevdi oğlu Mustafa 35. Yetim oğlu 20, 6307 Yusuf Çirkin 20, 
6235 Şükrü Yirikoğlu 20, 6236 Mah- 6308 Zühtü Kibar 20. 6309 İbrahim 
mut Nedim Kaya 20, 6237 Ahmet 20, Bızdıkoğlu 20, 6310 Ahmet kara Os-
6238 Şamil 20, 6239 Emin Mustafa man 20, 6311 Mehmet Abbas 20. 6312 
20. 6240 Yusuf Kemal 20, 6241 Musa Mustafa Çonkarh 20, 6313 Ferhat 
Seydal 20 6242 Haci )"ahya 20, 6243 İmamoğlu 20, 314 Ali Bosnali 20, 
Mehmet 20. 6244 Rıfkı Evren 20. 6318 Yakup Deli Ibrahim 20. 6319 
6245 Ali Çoşkun zo~ ' Osman Gök 20, 6320 Mehmet Ali 20. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Sivri sinekler 

~~~~~~~~~~~~~---------; 
---......: .. b 

Ne Dersini 
Aldırış Etmiyorlar? 

d 
İstanbula seyyah getirmek, öte- masına yol açmaktaci... . 'IfiC 

enberi kaygumuzdur. Zaman zaman Bu arada bilhassa (Loıd . 

Sivrisineğin bir cinsi olan anofel 
sineklerinin sıtma hastalığını taşıqı
ğmı. memleketimizde tutma mücade
lesi kurulduğundanbcri artık herkes 
öğrendi. Vakıa. aıtma hastalığının 
gelmesi için ilkin onun memlekette 
bulunması, sonra da onun sıtmalı bir 
hastadan hastalığı almış olması la

b u kaygunun önünde koıarız. Gaze- no)nun ek pres ismini verdıgı,Jıf 
eler türlü türlü fikirler ortaya atar- tanbul - Venedik) hattında ç 
ar. Şehrin başları da düşüncelerini vapurlarını sayabiliriz. Birka} 

zımdır. 
Anofel sineklerinin n e r e 1 e r • 

de - hem de pek çok yerlerde - bu
lunduğu belli ise de, nerelerde bu
lunmadığı pek belli değildir. Onun 
için şimdi sıtmalı olmıyan yerlerde de 
bir gün o sinekten bulunacağına ve o 
yerin sıtmalı olabileceğini düşünme
lidir. 

Sonra da, bu sivrisinek kendisi has
ta olmadığı halde, hastalığı pek ça· 
buk alabilir. Amerikada büylik bir 
ülkede sıtma hastalığı büsbütün ge
çirildikten sonra, bir aralık oraya 
ltalyadan birkaç sıtmalı işçinin gel
mesi hastalığın yeniden çıkmasına ve 
yayılmasına sebep olmuştur. 

Anofel sivrisineğini öteki sivrisi • 
neklerden ayırt etmek için türlü tür
lü vasıtalar vardır. Fakat bunların 
hemen hepsi ilkin sivrisineği yakalı
yarak muayene etmeğe, yahut suyun 
yüzüne yumurtalarını incelcmeğe 
bağlıdır. Herkes sivrisinek avlıyamı
yacağı gibi, durgun sular üzerinde 
onun yumurtalarını anyamıyacağın • 
dan, herkesin işine yanyabilecek en 
iyi çare, odanın duvarı üzerine bir 
sivrisinek konduğu vakit onun orada 
duruşuna bakmaktır. Sivrisinek duva
ra muvazi, yapışık gibi duruyorsa 
anofel değildir. Bu cinsten sivrisinek 
duvara konduğu vakit ona amudi gi
bi, yahut az çok açık bir zaviye yapa
rak, demek ki duvardan ayrılarak, du
rur. Bu vasıta ile bir yerde. anofel, 
srtma hastalığını götüren aivrisinek 
bulunup bulunmadığını ayırt etmek 
oldukça kolay bir i§tir. 

Her halde, sivrisinekler hangi cins
ten olurlarsa olsunlar. insanı pek zi
yade taciz eden §eylerdir. Bizim 
memleketteki gibi sıtma, bazı baıka 
memleketlerdeki gibi filarioz yahut 
sarı humma hastalıklarını vermedik
leri vakit bile, insanı vızlamalarilc ra
hatsız etmeleri, geceleri uyku5una en· 
gel olmaları yeti§ir. 

t 
1 

b 
söylerler. Ama bundan aeyyahlara evvel bu vapurlar sabah ondage 

ir fayda olur mu? Orası pek bilin- öğleden sonra dörtte falan . de 
mez. Lakin şimdi gece saat on bırJ; ı: 

y 
Bir yere seyyah gelmek iç.in ne mektedir. O saatte karaya ;ı 8 

apmahdır? Bunu insan kendine yolcu İstanbul kıyısında otuJ111 
ay biçince kestirebilir. Otelleri u· sa ne yapar? Eşyasını nereye~ 
uz ve rahat, eğlencesi bol, gümrük kır? Neden bu yolculardan 

p 
c 

e pasaport işleri kolay. inis biniş dolusu para alındığı halde tst1 
ibi seyahat tarzları uygun olmıyan gece yarısı çıkarılmaktadır. g1 
ere ne kadar uğraşsanız seyyah gel- bua gelenlerin rahat ve kola}' 

v 
g 
y 

a 
mez. Gelenler umumi bir program gelmeleri hususuna bu kUtJl~ 
rasına sıkıştığı için oraya gider. neden bu kadar bigane ve ı.a., 

Yoksa sırf orayı görmek için seya· dır? Balkanlarda hiçbir şe~ı; 
ata çıkmaz. tren ne vapurun gece gelrnesııı h 
lstanbulda otel işi başlıbaşına bir bul etmiyor. Biz neden kabul 

erttir. Ve doğrusu ucuz ve rahat lim. Bu yolda çalışan vapurla!)" 
ir otel yoktur. Eğer birinci sınıf tile ( ekpreı) denecek kadat ıı 
ir iki otel de olmasa lstanbulun Ü· vapurlardı. Ve Pireden 1stall~~1' 
üncü sınıf bir kasabadan farkı kal- saatte gider gelirlerdi. Kuın1:1-

d 
b 
b 
ç 
maz. nın bu hatta çalıştırmağa bai'e 

Bu yetmiyormuş gibi, bir kac za- şimdikiler i6e bu yolu 28 saa;tte 
mandır, seyahat vasıtaları da l~tan- yorlar. Vencdikten geldikJerıtt~ 

re yolda daha ne kadar kaybetti 
ula gelenlerin kolay gidip gelme- de kolayca hesap edilebilir. şıı, b 

1 erine aldırış etmiye başladılar. de bu ağırlaşmanın zorunu ~ 
emplon ekspresin htanbula pek er- 1-stanbula gelen yokular çekfl s 

k en • gelip gece onda kalkışını Liman direktörlüğünün, batti_, 
b ir tarife zarureti olarak kabul edip baylıg~ın hemen bu iıı:e el aunala•_:.,. 
ğıza almasak bile birtakım va.pur :I' ftı11'~..ı 
umpanyalarmın hem de pahalı va. tanbula gelenlerin zahmet çe 

a 
k 
urların tsta b 1 ı· •d'<: tJ leri, geceleri sefil olma.mala.''J:r p 

r 
. . k f n u a ge !ş1gı ı:I' sala e- çok lüzumlu ve acele bir ödefı» 
ını ço ena seçmelerı stanbu a ge- B' b" 1 d.. .. .. 1 ecek yol<;ulan yormakta. bde yazın ıı:5.oy e uşunduyoruz.. iı 1 

b u yolcuların gidecek yer bulama- iZ ne erSl'!:-J 
~~_._. .. .._. • ......_........o 

Ecza Fiatları 
Normal mi, Değil mi? 

Reçete ile satılan ilaç fiatları, nor· 
mal midir, değil midir? Bunu araş -

rmak üzere Ankarada bir komisyon tı 

t 
lı 
oplandrğını öğreniyoruz. Bize ka • 
rsa, lstanbulun üç muhtelif semtin 
e üç eczahaneye, ayni ilaçtan nümu 
e yeptırıp tahlil ettirmek ve bu üç 
aç arasındaki fiat farklarını gö~dtn 
eçirmek, normal ile anormali biribi 
nden ayırt etmeğe yeterdi. 

d 
n 
il 
g 
ri 

ğ 
Ecza fiatlarının semtlere göre de
İ§mesi, hiç şüphe yok ki, normal 
ir şey sayılamaz. b 

b'Jd'~· • ah 1 j tC ı ıgımız p alı eczahane eı 
cih ederiz. f 

lşte asıl, bu telakkinin önüıı' r 
çilmelidir. Yani ıöz gelişi, berı'ıi 
gele hangi eezahaneye gitıni§ 0 

1 
elimdeki reçeteye göre yapıla~ 
cm tesirinden, eczaların terk1 

noksan olmadığından, hiç, artı' 
şüphe etmemeliyim. Geceleri için, sivrisinek olan yer

lerde, bereket versin ki, cibinlik im
dada yetişir. Şu kadar ki, cibinliğin 
eteklerini yatak şiltelerinin arasına 
sıkıştırnıağı unutmamalısınız. Yoksa 
h\~ •~--..; ı...:1~ aa~üıA•n rihinHğ;n it~
riaine rcr c -sab:ıh::. kad .... • :.: ~ı-

kusuz brrakmağa gücü yeter. Cibin
likten başka, bir tabak içerisinde bin· 
de on derecesinde bir fonniil mahlltlü 
koyarak, ortasına da bir gece kandili 
oturtursanız, odanın içinde, onların 
vızıltılarından bir dereceye kadar kur

·-g 
Halk, yaptırdılı il:l.tııı içine han • 

ı ecı:auıın, ne nı!:'o c ~ ıaı~ını 1>u 

Eczacının elimize tututturduğıl 1 
cı. kimyahane kimyahane dolaı1P / 
lil ettircmiyeceğim i~in, bunuıı~ 
dığım il.iç .oldui!una, kat'iyyeD 
olmaklıgım ıa.z.'i'ruuu. 

İlaç fiatları üz.erinde araştı~ 
pan komisyonun, bu noktayı da el 
kın sağlığı ve fakir aile bütçel\ıı 
korunması için unutmamasını 1 

tulursunuz. 

§ 
. memekte haklıdır. İlaçlar o kadar çe 
ıtli, ve eczacılık hile ya.pmağa o ka
ar uygun bir zanaattır ki, çok defa; 
endiliğimizden: 

d 
k 

1 

- Aman pahalı olsun da, ilicı te
ırli olsun 1 düşüncesile; emniyetli 
. 

yoruz. O' 
Salahaddin GÜ~ 

Gündüzlere gelince, çok sivrisinek 
bulunan yerlerde, hele akşam üzerle· 
ri, bunların §errinden korunmak hay
lıca güç bir i tir. Oyle olunca en iyisi 
odaların pencerelerine, kapılarına tel 
ka{esler taktırmaktır. Bazı memleket
lerde sokağa çıkarken bile ellerde el· 
divenle ve başın etrafına cibinlik gibi 

• PiYANG-os~ 
bir ~ül. s:'-rarak çıkarlar. 

Sıvrısınek yuvalarını temizlemek 
için çareleri anlatmak ta böyle bir 
öğüt içerisine sığmaz. 

Lokman Hekim 

Doktor Fuat Kamil 
Gülhane üroloji muallimi profesör 

Fuat Klmil dün bir tetkik seyahati 
yapmak üzere Avnı.paya gitmiştir. 

Müderris K. KömUrciya'nm 
Asri ve Ticari eserleri : 

Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malftmat ve bankacılık 105 
!ktisad ilmi 87,5 
fhtisas tnuhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 70 
LCıgaritrna cedvelleri (yeni 
rakamlarla) 56 
Baslıca sa us yeri : 

! 

iKBAL KÜTtlPHANESİ 
5040 

Beşinci icra Memurlugundan: 

i 

. 

. 

. 

. 

. 

Beyoglu Rumeli haninda 4 numa· 
rada Mukim iken hali Hazir İkamet
gahi malum olmayan Maryanti ts
tilyanos Kömürcoglilna olan üç bin 
lira borcunuzdan dolayi ipotekli bu· 
lunup bu kerrc paraya çevrilmesine 
taleple icrayi takib,e konan Büyük 
adada Aya Nikola caddesinde e k 
15 mükerrer numaralı iki kıt'a aruya 
2280 nuınaralı kanuna tevfikan ye 
minli üç ehli vuku{ tarafmdan 13·6 
935 tarihinde yapılan takdiri kıymet 
muamelesi neticesinde 1898 li 
ra değer biçilmi§tir. Bu hu 
susta bir diyeceğiniz varsa İcra. İf 
las kanununun 103 üncü maddesi mu 
cibince işbu ilan tarihinden itibaren 
on gün içinde dairemize bildirmeniz 
lüzumu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. .( 13124 ), 

1 
EŞYA 
Elinde bilet kalanlara son bir spor teması 

! 

daha gösterecektir. p 
Bu gece saat 21 de Bqlktat ŞEREF STADll~O 

MACAR-TORK 
• _____________ gu_··r_e_şı_er_i ________ ~ 

Demiryollan ve Limanları ifletnıe 
Umum ldareıi ilanları ./ 

---~------~~--------~-~tı 
Devlet 

Muhammen bedeli 13785 lira olan (750) ton 1" 
kok kömürü 31-7-935 çarfjamba günü saat 15,30 d9 I 
palı zarf usulü ile Ankanıda İdare binasında Satıt1 
nacak dır. 8~1'1 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040,63 liralık ınu"ıcşıı 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza 111 
nun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ~i!I". 
manileri bulunmadığına dair beyanna~eyi havi t. ıi# 
rini aynı gün saat 14,30 a kadar Komısyon Re15 

J 

vermeleri lazımdır. ~j 
Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarad8 S'~ 

zeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve f' 
Müdürlüğünt:len alınabilir. ( 4050) . 

·i 
Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb,f 

786,500 m3 çıralı çam kalas 2 Ağustos 1935 cıı~tdf 
nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
binasında satın alınacak dır. 1t t' 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 7 7 O liralık muv~ııı' 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, 1'8 e.ıı~ .. ~ 
4 cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni tl1 ı ~ 
bulunmadığ"JJla dair be#Fanname ve tekliflerini afı;~· 
~· c:t 14.30 kadar Komisyon Reisliğine vermeterı 
dır. d9- ~ 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara $' 
zeme Dairesinden Haydarpaşada Tesellüm ,,e 
Müdürlüğünden dağıtılmak dadır. .< 4 O 83 ), 

il 

J. 



18·7·935 

• 
ınsan Kanatla Uçabiliyor 

Tıpkı kuş gibi ••• 

iCMAL 
SAVAŞ 'ULLERI 
SARIŞ •a'Ul..LERI 

Tasarruf Yapmak için 20 Saniyede 
Memur Maaşları Kesiliyor 1200 Metre Yol 

Paris, 17 (A.A.) - Kabine dün sabahtan gece yarısına kadar A J 
Versıilles sullt ıaullhedesini tadil 

etmek Jçın son aylec içinde lngilte· 
ude bır hıreht bafledı. Almanya 
ile Jngiltere .,._,adati denis ın
Jqmasındın :ııonr• Jus. alan bu cere
yan gittıkçe kuvvetlemyor. Gün geç
mez kı bu batıı aDdının halcsızlıgı 
'bıkkındı /ngı/ıı: gaaeteleri yazı ys~
masın. Muahederun Almınyıya cebır 
-ıle ımzı ettırildılı. ıaribte fırtlau 
bu Jııdar ağıt olan bır muıbtdenin 
luçbıt devlet tarafından imza edil
medıgı ısrarlı ılerı suruluyor. Sanki 
bu muıhedeyı Almanyayı imza etti
ren devletler arı•nd• lngiltere yok-

yalmz yemek zamanlan çalışmasına ara ve~rek toplanmıştır. Alan uam 
Bakanlar, yemeklerini de toplantırun yapıldıgı Dış ~akanlrk~a 
yemişlerdir. Bakanlar saat 24 de Elize'ye giderek yem ckonomık 
kararnameleri imza edilmek üzere Cümurbaşkanına aunmuşlar
dır. Sanıldığına göre, alman tedbirlerde biıhaua tunlar vardır: 
"Devletin ödeyecegi aylıklarla, tekaüt paralanndan, Ba~dırhk 
işleri bedellerinden, satın alman malların tutarından yuzde 10 
kesilecek ve aynca işyarlarm a~l~l~n da azaltılaca~tır. Bund~n 
başka kira bedelleri yüzde 10 ındmlecek, ekmek hyatı da kılo 

Ruı'ların. kanatlanarak uçtuklarını 
nazeteler yazdı. Filhakika ıon gelen 
haberlere gore, bu deneçlerde kul.~a
nrlan aletler, huıuıi birtakım para§ut· 
}erdir; uçuş, bu paraıUtlerle yapılmış 
ufki bir gidış mahıyetinde olmuştur. 

Sovyet memleketınde buna: ''lttı! 
adam" adı verıliyor. Bunun kollarına 
ve bacaklarına bağlanmıt kanatları 
vardır. Koldakiler, hakiki kanat rolu 
oynar, ayaktakil~r de, mahmus adı 
verilen ve istikameti temine yanyan 
kanatlardır. Böylece donatılm'! bir 
adam, uçut halinde bir uçaktan atlı
yarak, kanatlarını açar ve bu müte
harrik par&§i.ıt güzeyinde pllne uçuş
lar yapar. 

başına on santim azaltılacaktır. 
80 ooo franktan fazla kaz~lardan yüzde elli fevkalade bir 

ınuı. . 

vergi alınacaktır. Bu suretle devlet tasarnıflaı:nm yedi milyara 
ve departman ve komun tasarruflarının da 3 mılyarı !bulacağı an-

Fakat bu vası.,etın en ıarıp tara-
lı, eskı Jngılız BııJlılıınr Lloyd 
George'un bu cereyanı taraftar o/an
ar araııındı bulunması, hıtti bunla
ın bıpnd• gelmesidir. Geçenlerde 
nııliz .Avım Jcamarısında yapılan 
ır muzakerede Lloyd George, on 

laşılmaktadır. 

nedenberı ışbaşında bulun .. n hukıi
ınetlere Ver sılles andını degiştirmi-

erek tatbık etmekte ısrar ettikleri 
ın hücum etmıJtır. Versailles muı

lledeıı Almanyıya lngiltere, Fran
n, Amerıka, Japonya ve ltılyının 
mume sıllerınden te§elrkiJ/ eden 
Betltr Meclısı, yahut Ali Meclis ta
r fındın cebren ımıı ettirılmi§tİ· 
Muahedeyi bu meclis hazırladı. Jm

a ını da bu ~clis temin etti. Su 
meclisin en faal urvu dı Llloyd 
George ıle Clemenceau idi. ltıly• 
bir muddet lron/erımtı11 çeki/dilin· 
den muahedenıa yıpılmuıadı mile•· 
•ır olmamıştır. 

Japonya da yalnız Uzalcprk i~le
rı/e ali/radar olduğundan Almanyayı 
empoze edılen pttlır ile pek az 
meşgul olmuıtur. Amerikayı tem&il 
eden Wdson, Avrupa i§lerini anla
madı ından kolaycı kındırılırdı. Bi
naenaleyh Ver: aı/les, Lloy:J Georıe 
ıre Clemenceau'nun e!lt!ridir. Şimdi 
bu polıtilııcının lıendi tffri aleyhi
ne dönnwli bldıxlerın en gırip ciJ. 
'VeJJdır. 

Fakat Lloyd George'un lngifü 
psrllmentosunda söyledigi sozler ce
vap ız. kalmadı Esiri Hariciye ba
Jcsnlırındın Sır Austen Chımber
Jain, Lloyd George'un yıptıjı v ..... 
sailles ındmın tıtbikıttı rtlaunr 
ği/ ;~manl~r Çok Çaİı~tıg:nı ıılund~-
••• --· Mdı iti: .:anhll· 

- Mu.ıı.dql yapan Llyod 
"D .. rp'dru VllllUDI Ulr/lıi batırlanu
)'oru, ıus o/maua kendi t•ılıinı bı
tulıvn. 

Yerınde lur ce-,ıp. Tılrat lagiliz 
pırllmentosundı muıhedenia hak-
11uı;ı bakkmda siJyleMn ~der ltar

bı~~nd• •yal ft!Y biitun lnıiltere 
_,.., • dı aöyJ.,,.bilir: 
- 'Muıhedeyı Y•pan lngilteredir 

'lnıılldttr umumi tarihi hatırlanu~ 
7or!•ru, bari harp ''ınde Y•ptıklırı
nı q•tırl• ıalır 

Ne 6•rıp ... i'yet: din ba 
•ullerı 11ranrrken, fJmd/ de ..ı": :· 
ullerı arınıyor ••• •-

Kondllls'ln •e,•h•tl 
Ve Balkan paktı 

Atına 17 (Özel) - General Kon· 
dılıs Yugo.lavyadan dönmeden ev -
vcl, Yunan elçısı ile birlikte Ople -
naça ııderek kral Alekaandrın meza
rını çelenk koymuı ve Kral Petro 
ılc Kara Yorıının meaarlarmı da ıi
)'aret etmJıtır 

Atlna ıueteleri general Kondili
•ın Romada Munolıni ile yaptıtı 
lconuımaludan bahaederken bu ko
nuşmalarda İtalyan Bafbakanının Or 
ta Avrupa uzlatmaamın Balkan and
lafmMına aıt olmadıfını Kondilise 
J ah etma, oldutu.ıu ;yuıyorlar. 

Atını aıanaı bazı ıuetelerin BeJ
gr&dıda Kondil19 ıle Yucoaıavya Bq
h<ıkanr aruında Yunani••--..a-

1 ... l'\M reJım 
ı ı içın yapı acalr ıenoy hakkında 
\JyUftulılarma dair •erdıkleri baber
Jerı yalanlayar•k diyor kı: 

- Bunlarda Kondılaıin Romadak 
konupaları hakkında çıbrılan tür~ 
lu tilrlfi 111J.aız haberler &ibidir 

BeJcrat, 17 A A. - General Kon
dılta. BeJ.ırattan ayrrhnazdan evvel 
.Balbn paktmm çi8difi ılyaaada de~ 
ııaklilı olac:aiı haldundald bUtiln 

haberlerin aıılus olduiunu MSylani 
ve: •Balkanlardaki 1tattık0..... ko 1 

k i 
.. _ . ,_ ru· 

tna ıtenı , uc:mııtır. 

Y•hudı dOtmanhae 
Berlın, 17 A.A. - Ha-. aJ'tann. 

dın: DOn Berlınde Y•nıdea Yahu
di dilflDIJlhlı ytl.dlnden k~akhk
Jar obauttar Ote yandan Xurfuora
tendem'da normale JÜDl bir durum 
Yardı. 

Formoz' da Yeni Depremler 
Taikohn, (Fonnoz) 17 (A.A.) - Bu sabah Şiüşiku bölgesinde 

kuvvetli depremler duyuhnuştur. Zararlar çok büyüktür. lnaanca 
telefat olup olmadığı belli değildir. Bu deprem, Fonnoz adaam. 
da nisandan.beri kaydedilen depremlerin betinciaidir. 

1935 yılının 17 Nisan gunu. met· 
bur paraıütçiı Georgui Shmuth bu 
kanatlarla donatıldığı halde 1400 met
re yillraeldikte bir kilometre uaerinde 
mükemmel bir plane uçuf yaptı. 
Ayak kanatl&rilc manevra yaparak. Kanad hareketini gösterir bir resim 

Amerikada Sıcaktan Ölenler 
Lo& Angelea, 17 (A.A.) - Amerikanın Güney batıamda şid

detli sıcaklar hüküm sürmektedir. Sekiz kişi sıcaktan ölmüştür. 
Dünyanın en sıcak yeri olarak tanınan Kalifomiyadaki "Ölüm 
Vadisinde" sıcaklık 126 fahrenhait dereceyi bulmuıtur. 

Petrol Deposunda Yangın 
Bal, 17 (A.A.) - Bir petrol deposunda büyük bir yangın çık· 

mıştır. Yangının alanı, ı 0,000 metre murabbaı kadar tutmakta
dır. Ardı kesilmeden patlamalar olmaktadır. lki yaralı vardır. 
Gece yansı verilen tehlike işareti üzerine halk, felaket yerine 
doğru akın etmege başlamıştır. Birçok evler botaltılmııpr. Yan
gın güçlükle söndürülmüştür. 

Frank Düşürülmiyecek 
Paris, 17 (A.A.) - Hükfunetin Cümurbaşkanhğma venniş ol

duğu raR9r - ki kararnamelerin özetini (hulbumı) kapsamakta· 
ır (ihtıva~ektedir) - hükumetin maksat ve niy~tlerini izah 

etmekte ve ~yle demektedir: 
. ,:ı;ıo-ı~~ ;~ r -o·- ·:. ';.ı....t•a••03:ı .c;aa1nrn:ı;\d:a~ara inyınc· 

!ının düşürülmesine karşıt karar vermiş oluyor. Biz, frank de
g~rini dütünnek istemiyoruz ve dütürmiyecei~· Çünkü francm 
düşmesi türlü sosyal tabakalarm haksız bir takım &verilere 
(fedakarlrklara) katlanmumı icap edecek ve hele finansal du
rumlan müsait olmıyan Franaızlan müteessir ederek ispekillls
yon~ ~izmet etmiş olacaktır. Bundan başka frank değerinin düş
mesı, ışlerin gelişine engel olan dünyadaki durauzluğu (isti.k
r~~ızlı~ı) daha ziyade arttıracaktır. Nihayet frank kıymetinin 
duşmesı, hükumeti bütçenin denk bir hale getirikneıi için aarfı 
laznn glen uğraşta abkomayacaktır. 

Kutup yolu He 
U~kla seyahat 

MoPon, 17 A.A. - Şımal denız 
yolu merkul yönete• (idare) ai 
Mo.kova - Sanfraneıüo araaınd& 
Kuzey kutbu yolu ılc duraku~ bir 
hava ıerviıi hazırlrklarında bulunu
yor. Uçaım mürettebatı üç kiti ola
caktır. Birinci pılot Sovyetler bir
hii kahramanı Levanevıld'dir. 

Bir posta uça§ı 
DiiştO ve yandı 

Bender Butir, 17 A.A. - Bıfdad• 
gitmekte olan bir Hollanda T)Olta 
tayyaresi yere düpnüt ve yanını!tır. 
Tayyare ile posta muhteviyatı taı11a• 
ınen mahYOJmu•tur. Yedi yol~u n 
mürettebat hafif yaralarla kurtUl• • 
bilmitlerdir. Xua, tayyare onayak 
Yükselir y01-elmes motorun dunna· ••ftdan ileri cehniıtir. 

Belfaet'ta ,eni 
Hadiseler oldu 

JNSAN KUŞ 

akti iıtilı:Amette, yani perkuru yapa· 
bildi. 45 saniye süren bu yol eanaaın
da yukıeldiğinden ~~cık 2~0 ~.etre 
Jc;ıvhl"tti. Sonra hakıkı para .ut~nu a -
tı ve zede enmcden karaya ındı. 

Az sonra ıkincl bir ''kut adam" Sa· 
rakhonoff bir uplrtan 300 metre vu· 
kardan atıldı. Kollan •e bacakla_r• 
açılmıttı• 20 aaniycdc 1200 ~trelik 
ufki bir yol ıldı. 

Bu iki paratUtçu. yalnıs bu rekor· 
larla iktifa etmiyeceklerini ıöylüyor· 
lar Mübendiı Sınikof'un yarattıfı 
ye~i bir aletle ve 11rf insan adalesi 
cnerıiıi ile bu yolda ilerire. dot!'ll y~
ni bir adım atabıleceklerını ümıt edı-
yorlar. 

Bütun bu ıonuçları kaydetmekle 
beraber, ıtıraf etmek gerektir ki, ha· 
kiki bir uçuş kar111ında bulunmuyo
ruz. Bu olsa olsa bir pline uçuştur. 
ÇunkU, kanatları çırparak havalanıp 
uçmak büsbütün batkı bir meseledir. 

lnaanlar, uzun zaman oluyor ki, 
kutlar ııbı kanat çırpmak ve uçmak 
iıtıyorlar. Ancak 9imdıye kadar ya
pılan butUn deneçler, kısır kalnuttır. 
Asıl guçlük yerde bavalanabilmek• 
tedir .• 

gôıterdi • Bu prensip, hava fiıeii 
prensibidir. . . 

tnsan. kutlann kanat harekctl~nnı 
taklit etmege muktedirdir. Aynı za· 
manda kanatların indirilmeıile huıu· 
le 1eıen hava depreıyonunu buıule 
getirebilir ve havayı seriye atabilir. 

Doktor Magnan'm kuşlara benzer 
ve kanatları çarpan küçük bir tayya· 
re ile yaptıiı dcneçlcre ıöre, insan 
bir kuş aibi uçabilir. Bu bahiste, UÇ· 

mak için hayvanlara gereken kudret 
meselesi de incelenmi9tir. Zannolu· 
nur ki, uçma, ku!lar ve hele böcekler 
için yorgunluksuz bir iştir. Böcekler· 
den çoğu giındilziln durmaksızın uçar· 
ıar ve yorulmamıt görünürler". 

Yazdıklarımıza göre uçuş, kutlar 
ve böcekler için yorgunlukauz bır iş-

Türk Kuşu İçin 
[Batı 1 incide] 

Gemlik ve Buraa.da tetkikat yapaca· 
ğız. lcap edene tzmire kadar gide
ceğiz. Motorsuz tay.yare uçuılarına 
elverişli olan yerlerı arayacagız. ~?
tortu ttyyare ve yelken uçuşla~ı ıçın 
yer seçmeden öa<e, hava v~zıyetl~
rini ve muhtelif cereyan vazıyetlerı· 
nJ ıödnunde tutacatı•. Yetilköy ra
aathanesinden htanbulun mub!ellf 
mevaimlerindeld bava vulyetlerı e~ 
rafında tetkikler yaptık. 

Rusyaya gonderilen talebeler TUr
kiyeye gelınceye kadar meydan ha
zırlanmıı olacaktır. Halen A " . B 
brıivelerinl almıı olan sençler ıo dır. 
Bu sençlerln aekill Rusyaya cönde· 
rilınittir. Di&erleri, yelken uçuıları· 
na mUuit buldutumu• meydanlarda 
kuracatımıs mckteple~e muallim 
olarak yetiıtlrileceklerdır. Ruayaya 
giden ıençlerle beraber, muhtelif te· 
birlerde teala edilecek mekteplerde 
muallim olarak yetittirileceklerdir. 
Ruıyayı ıfdm ıençlerle beraber, 
muhtelif 1fhlrlcrde teıia edilecek 
mekteplerde muallim olacaklardır. 

Mektebe yU.lerce ıenç airmek ı. 
tipr. Bu ralbet çok tl)dlre deler 
bir duecededlr.,. 
MUtebaHıalardan Anobin plin5r-

1Ule nasıl bqladıtı hakkında tunla· 
rı anlatmqtır : 

tir. Uçmak ıçin kutlara lazım olan 
kudret azdır. Hayvanın beher kilo 
sıkletine mukabil saatte ıki kiloaram 
metre kudret kifidır. Bu kuvvet ka· 
natların motbrleri olan adalelerın 
aıırlığı ile mütenasiptir. 

Acaba insan böyle bir enerJi sarfı· 
na kadir midir? 

Yapılan dencç\ere gore bır U\san 
mUsavi sıkletle bir böcek kadar kud
retlidir. Fakat bir kut kadar enerJİ 
si yoktur. Demek ki. inaan kanatları
nı çırparak ufki uçuıla havada dura-
bilir. 

Doktor Magnan derslerine göre. 
insan. kuçiık bır motl>r yah~t. adale 
kuvvetile kanat çırparak uçabılır. Bu
na bakılına, Rusların yaptıkları de
neçlerin özel bir onemi vardır. 

Konyada Kalan 
Paralar 

Konya. 17 .A.A. - Genel degişmc 
çağında buradan Atinaya giden -Ar
tapulos oglu yani 15 sene ~onra hü· 
'kumetimizc ba,vurara'k Kurkçü 50-
kağındaki evinde sakladıgı parala~ı 
aramak için bin iıtemit ve al~f' ı· 
ziıı üzerine buraya ıeJerek ilgib aı· 
yarlarla birlikte araıtınnalar yapmı1 
ve 295 buçuk Oıınanlı hrau ve 13 
bqibirlilde brıfık yabancı paralar 
ve biraz mücevherat bulmuttur. Buo 
lar ılaıli makama teshm edılmııtir. 

C.111 S.,•rın Moakova 
a•zlal 

Moıkova, 17. A.A. - Celll Bayar· 
la yanındaki zevat ve büyük elçı Zc· 
k&i Apaydm dUn Stalin otomobal 
f•brikaamı ıezmi9lerdir. 

Banka direktörleri Erit ile Sumer, 
Devlet Bankası yönetim kurulu bat 
kanı Mari11in'i ıiyaret etmı9lerdlr. 

Buın genel dlrektlSrUne 
Rom•d• Şölen 

Roma. 17.A.A. - Yabancı baun 
ıenel direkttirU. TUrldye baun ıenel 
dlrekt8ril Nedim T6r onoruna bir tö· 
len •ermit " bunda clıtan itleri ba· 
kanlılmm ileri ıelenlerl ile baun o· 
runtaklan ve latefani ajan11 ile bat· 
lıca psetelerin direktörleri huır 
bulumnuprdır. 

Dt1 komiıerliği, Kanada ilaerin • 
den uçuı ıçin lngılterenin ve Ame
rika üzerinden uçuı için ve Sanfran
ıiıkoda karaya inış ıçin d Ameri· 
kanın muvafakatinı istemiştır. Ame
rika muvafık cevap vermiştır. lngıl
terenin cev•bı da yakında beklenmek 
tcdir. 

Kutların nasıl havalanarak uçtuk· 
lannı inceliyelim. Once ufki uçuıtan 
bahaedelim. ite, güvercinlerin kanat· 
larmı naaıl harekete getirdiklerini 
arqtınnakla batJıyalım. Bunu blse en 
ıilzel ıinema izah eder. Sinema ile 

Belfast, 17 A.A. - Sıkı inılbat kanatların bütün hareketleri tesbit 
ted rl ri almdıgı halde, evvelki bA olunur. Bunun için birçok kuflann 

• olduiu York-Street'tt ,eni ve böceklerin ıinema11 ahnmııtrr. Bu 

"- Bet ıenedtnberi pllnıirlille 
b&fladnn. Ruıyanm en lyl bir para· 

1utçUıüyUm. Ruıyada pllft8rle 2300 
metreye kadar yilkıeldi. Burada, mü 
salt aaha olmadılı için yalnıa talim 
uçuılarile meıcul oldum. Ensen fu 
la vakıt tc yoktu. Motor itleri cui
beli bir apor oldulu ıçin 1930 ıene
ıinde öğrenmefe başlamıttmı. Şim· 
diye kadar hıç dupnedim ... 

Veni Sovyet traktörleri 
Moakova, 17 .A.A. - Stalm, OrJO• 

nikidze, Kaganoviç, Kalinın, Yada· 
nof ve Çubar dun otomobıl ve trak· 
tör endüstri teknik deneç enıtıtilail
nU gezmi,ter ve orada Stalınırıd ve 
Harkof fabrıkalannda yapılan teker
lekleri şerıtli ycnı ıistem traktorle• 
rin tecrübelerinde bulunmutlardrr. 
Bu ıeritlenn traktorlerın kuvvetını 
iki defa artırclıpnı ıörmUılerdır. 

aa,ık bir bombar
dıman UCjaiı 

Seattle, 17 A.A. - Bır uçak fabri
kası, ordu ıçın yapılan yenı bir bom· 
bardıman uçafının uçuı denemesi 
hazırlıklarını bitinnektedır. 

Hakikii bir hava kaleaı olan bu 
uçak, Amerıkada yapılan uçakların 
en bilyillildilr. 15 ton •iırhimda, 21 
metre uzunlufunda ye 4,5 metre 
yükıekligindedır. Kanatlarmm uzun 
luiu 32 metrcdır. 

Bet makınell tilfek taııyan bu ye. 
ni harp uçağı, 7,500 metre yllkaekli
lıne çıkabilecek, saatte 402 kilOftlet· 
relik bır çabuklukla 6 •tya 10 aut 
kadar devunlı bır uçuı yapabılecek
tir. 

Yeni usaim. Ameribda bir yeni. 
lik teıkıl eden tuylk tdilmit han 
frenleri olacalrur. 

Kral lnglllz flloeunu 
teftlt etti 

ıklar çılcma11 tehlikeaı - yolda yapılan müf&hedeler ıöatenait-
goıte ıştir. tir ki, bır kutla bir böceiin ~t 

Bu karı,ıkhldard• oldUrillen bir vurması ve havalanması hep aynı ıe
adamın olu a ayı ceserken tabUtun kıldedir. Ancak kuşun kanat vuruşu 
arkaaından &iden halka bir eJ taban- sayıca bocekten daha azdır. Gilver· 
ca atılmıştır. Halk ,pencereıinden 11 cın aaniyede 7 • g defa kanat çnpar, 
Jih atılan eve hücum etmittir. Pohs, halbuki böceklerın sanıyede 100 defa 
binayı korumak içın sUel kuV"etle- kanat vurduğu müşahede olunmut· 
re muracaat etmek sorunda 1ıraıauı- tur. 
trr. 

Papa Almanyayı 
Protesto etti 

Vadkan, 17 A.A. - Röyter ajan· 
sının ölrendiiine ıöre, papa eon Jııoa 
kordatoya karıı hareketlerden dol•· 
yı Almanyaya bir protuto notall ver 
mittir. Protesto, Almanyada katolik
lere fena muanıele yapılmasına da • 
yanmaktadır. 

Bir uçak rekoru 
Rollla. 17 A.A. - Mario Stefani, 

denia •klarile ,apılan 1UUll ...,... 
fede uçım dünya rekonuw yeniden 
kınnıttır. Evvelce elinde bulundul"
duğu rekoru, Kruva dil Slld adlt 
Fran11z deniz uçatı, huiran ayında 
kınnıttı. 

~tefani, kuzey !talyada Moufalk~ 
ne dan hanlanarak lnıili• Somalı· 
ıi den Berbera'ya kadar durmadan 

pmak suretile, 24 uatte 4966 
1om tre usmuıtur. 

. Bu sonuçlan riyazı bır dustur ha· 
hn~ ıokmak iatiyenler, bu tetebbU•· 
lerınde muvaffak olamamrflarclır. Ha· 
va mukavemet kanunlannr, tayyare· 
eilikte oldufu cibi, Jru•lara da tatbık 
ederek riyut bir tahlil yapmak lıti
yenler makaatlarına nail olamadılar. 
Bu kanunlar tatbık edilınce ıu 1,arip 
rıeticeye vanhr: Kutlar çamaz. Hal
buki açık bir gerçeklık var: Kutlar 
ve blScekler uçuyorlar. Bundan anla-
1ılclığrna göre tabiat kuflarla böcek· 
lerin uçmaamda ha.a muka.emeti ka
nununu bqka bir ıeJcilde tatbik edi
yor, daha hapa bir prensip kullaıu-
yor. 

BUtün deneçlerden çıkan sonuç 
b~dur. XUçük bır depreıyon, gUver
cıni havada otomatik bır hı1de dur
durur ve tutar. 500 gramlık bir gil
vercınin havada durması için 500 
gramlık depresyon lazımdır. 

Hayvan uçuflannda ıleri ıurme, 
keyfiyetinin hangı prenııbc dayandı
gını baze mekanak lwıunlan kolayca 

Fennı şartları bilen dikkatlı bır pi
lotun hıçbir zaman tebbke kar111ın· 
da kalmıyacatını aoyliym mUtehas-
111, sozlerıne ıoyle devam etmittir: 
''- Ankarada bulundulum iki ay 

içinde Turk gençlerinin uçmak ka
biliyetlerinı takdirle g8rdüm. Ge -
rek nazart, gere~ ameıt derslerde 
çok muvaffak oldular. 
Yalnız gençlik t•hıile gittıkleri 

Kmn;ıdaki Koktabel mektebi Aıaa· 

viahlm adı verilen bir tetkl1ltm lda
resindedır. Burada yalnız yelken u
çuıları yapılır. Bir talebe. S • 4 ay 
içinde mükemmelen yetlıttriltblllr. 

Ylıkaek filotaj (aluobatl) banket
leri de dahil oldulu halde bOtiln u• 
çuı tekniği atretllmektedlr. 

1,5 ayda yetiten w timdi Rı.-yaya 
giden talebelerin muvaffak olacak
larını şimdiden s8yliyebflirıs.,. 

Difer mütebaaı a Romanof 1928 de 
"Plin»rJilie batlamış, ikinci tahaıhni 
Kırımda bltlnnl•tlr. Miltehaaııılar, 
bugun Kalamı .. ııdtrek tetklkatta 
bulunacaklardır Yarın veya öbürgun 
Yalova ve Buruya cıdeceklcrdar. 

Madam Şutnlg'ln 810 töreni 
Viyana, 17 A.A. - Aşağı Avuıtur

yada, Ebelsberl(de'dtkı otomobıl ka· 
zaıında ölen Madam Şuınigın ölli to 
renı diln aııeden aanra yapılmıttır. 
Kardinal tnnltatr, törende hazır bu-
lunmuıtur. 

lufftll buıiln Batbakanhta sele· 
relr itine bqlamıttır. -B•peldha oilu Kurt Von luıni· 
ırtn ubhl durumu çabuk lyiletm~tlr. 
fluıün Liu baıtaneıinden çıkabile• 
celrtlr. 

Şoförün hali ağırlıtmı•tır. Doktor 
lar kendisini kurtarabllecekJerinl 
ummamaktadırlar. 

AZiMET 
Gulhanc haatanesı mualhmlerin -

den Dr. BÜRHANETTIN OSMAN 

tetkık seyahati açın dun Avrupaya 
ııtmııtır. 
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LEKET.TE TA 
p ol .. is 

Eyüp camisi muvak· 
kithanesinden 40 
Saat ~ahnd ı 

Trakya Buğdayları Hak
kındaki Neşriyat 

Tekirdağ, (Özel aytarımız bildiriyor) - Trakya sert huğda· 
yının evsafı ve sürümünü bozacak şekildeki bazı neşriyat, müs· 
tahsilleri üzüntüye düşürmüştür. Trakyanın sert buğdayları, 
Çukurova sert buğdaylarının hatıra gelmemesi lazımdır. 
Buğdaylarrmızın yüzde otlızunu İstanbul fırınları pek ala işle· 
mektedirler. Bu yılın buğdayları fazla olarak ak buğdaydan 
ayırt edilmiyecek kadar dönmelidir. Şehrimiz şarbaylığı da 
Trakya buğdaylarının ikinci nevi ekmek yapmağa müsait oldu
ğu kararını çoktan vermiştir. 

iki Köylü Batağa Saplandı 
Sıvas, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Sıvasa gelip işlerini 

gördükten sonra köylerine dönen Battal Ziya ve Veysel ismin
de iki köylü, Kızılırmak köprü sünün alt tarafında suya gir
mişler, bataklığa saplanara:k boğulmuşlardır. Her iki ceset su
dan çıkarılmış, adli tahkikata başlanmıştır. , 

Aydın belediyesineverilenpara 
Kandıra, (Özel aytarımız bildiriyor) - İç Bakanlığından 

şanınız başkanlığına 780 liralık bir tahsisat gönderilmiştir. Bu 
para burada bilhassa su tesisatı ile sağlık verici işlerde kullanı
lacaktır. Ve belediyelerden alınan oktruva karşılığından temin 
edilmiştir. 

Herkes istediği Yeri Bulacak 
Kandıra, (Özel aytarımız bildiriyor) - Gerek kasaba dahi· 

linde, gerek köylerde ev, dükkan, samanlık ve ardiyelere tama· 
men numara konmuştur. Yollara istikamet levhalarının konul· 
ması .işi de bitirilmiştir. llçemiz sınırına giren her gezici yol 
gösteren tabelalarına bakarak hiç şaşırmadan istediği yere gi· 
debilecektir. 

Sebzeleri Sökülen Bahçeler 
Aydın, (Özel aytarımız bildiriyor) - Aydın orayı, bahçele. 

rin, lağım karışan çay suyu ile sulanmaması yolundaki kararı
na uymıyan üç sebze bahçesi sahibine ihtarda bulunmuştur. 
Buna rağmen sulamakta devam ettikleri için, yönetim kurulu 
kararile bahçelerin bütün sebzeleri söktürülmüştür. 

Çorumda ~ocukları Esirgeme 
Çorum, (Tan) - Halkevi temsil 

kolu ~ocuk esirgeme kurumu men -
faatine bir müsamere vermiştir. Mü 
samerede tırtıllar piyesi oynanmış, 
geneler iyi derecede muvaffak olmuş 
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YOSMA! 
Etem izzet BENICE 

ıpartrnanlarnnızdan birinde bir 
ıkat boşaltır, otururuz. 

Dedikten sonra, sözlerine ek· 
ledi: 

- Fakat, bir saniye seni gö
zümün önünden ayıramıyorum. 
Beni kendine o kadar çok bağ
ladın, o kadar çok sevdirdin ki, 
senden nasıl ayrılıp ta yurda, 
hastalarıma gideceğimi düşün
rneğe başladım. Üç dört kere 
İstanbul'a indin de deliye dön
düm. Azıcık daha kendimi tu· 
tamasam dişçide gelip seni an· 
yacaktım. 

Güney düşünceli düşünceli 
cevap verdi: 

- Ben de öyle :kocacığım. 
Senden hiç ayrılmak, bir saniye 
ibile uzak kalmak istemiyorum. 

Fakat, dudakları bunları söy
lerken zihni elektrik pirizine so
kulmuş, bir motör hızile bam
başka konular üzerinde çalışı-

lardır. Esirgem~ kurumu başkanı 
Şemseddin, bu münasebetle bir söy -
lev vermiştir. Aşağıdaki resim bu 
müsamereden bir sahneyi gösteri .. 
yor, 

yordu. Doktor bunu ayırt etmiş 
olmalı ki: 

- Sen birden düşünceye dal· 
dın Güney?. 

Diye sordu. Genç kadın he -
men kendisini toparladı: 

- Hiçbir şey düşünmüyonı~. 
Fakat, aklımdan bir şey geçtı. 

- Ne geçti?. 
- Söyliyeyim mi?. 
- Söyle, senin kafanın içinde 

benden gizli kalmış en küçük 
bir fikir, en basit bir duygu kal· 
mamah .. 
Güneş yüzlü, zeki bakışlı ka· 

dm kocasının gö_ · .;ri içine bak
tı baktı: 

- Senden gizli kaıamaa ne 
olabilir kocacığım? 

Dedi ve devam etti: 
- Pek sade bir şey de söyle· 

meği doğru bulmadım. 
Çok önemli bir şey söylene· 

cekmiş gibi doktor merak duyu
yordu: 

- Söyle. 
- Peki söyJıyeyım. Fakat, 

bana güleceksin. 
- Gülmem karıcığım. 
- Taksim bahçesi benim ol-

Şeker fiyatı ve 
Uşak fabrikası 
Aydın muhabirimiz yaz;ıyor: 
"Şekerin ucuz;laması ü:zerine 

Ufak Şeker Fabrikası Tarım Ban· 
kası ve tecimen odalarının aracılığı 
ile bir yayım yapmtf, 150 çuvaldan 
aıaiı olmamak ü:ere yapılacak si
pariılerin çuvalı 25 liradan ve 
Uıakta vagona teslim ıartile gÖn· 
derileceğini bildirmiftir. Bir tecim 
evi de bu yayım ü:erine, 150 çuval 
§eker aipariı vermiıtir. Fabrika 
verdiği karşılıkta aipariıin l:zmir 
depo fiyatı olan 26 lira 80 kuruıtan 
heaaplanacaiını, depodan istasyo
na kadar fatıma parcuının müşte· 
riye ait olduğunu b!ldirmiıtir. 

Aydınlılar bu yü:zden ıekeri he
nüz 30 kuruıa yiyorlar. Eğer, fab
rika önce yaptığı yayıma uyarak 
Aydın tecimenlerine vagon teslimi 
25 liraya ıeker verirse buraya 27 
liraya mal olacak ve ıekeri 28,5 • 
29 kuruıa aatabilecektir. 

Bu Önemli i!İ fabrikanın ele al
masını ve Aydın tecime;-ılerine 
Uıakta 25 liraya mal satmaaını 
bekliyoruz;." 

Dün gece saat 1,5 da Eyüpte ol
dukça garip bir hırsızlık vak'ası ol-

md:~;;arısı Eyüp camisinin b~t~n 
kapılan kapandıktan sonra camının 
Bahariye caddesine bakan duvarla
rından iki meçhul şahıs, içeri ~tla
mış, kimsenin içerde bul~~m~?ıgı~a 
emin olduktan sonra camının on bu
yük methali yanında bulunan mu· 
vakkithanenin kap.sına yanaşmışlar • 
dır. Meçhul adaııılar, ellerindeki de· 
mir filetlerle muvakkhhane kapısını 
zorlamışlar, kır.mşleır ve içeri girmiş 
!erdir. Saatçi Hilminin birçok kıy· 
metli saat ve tarr.ir takımları ile do
lu olan muvakkith.meyi bu hırsızlar 
soymuşlar, müşterilere ait değerli 
40 tan fazla saati çalmışlardır. Hü
viyeti henüz anlaşılamıyan .bu ~dam· 
Jar, gene görünmcc!en geldıklerı yol· 
dan kaçmışlardır. 

Sabahleyin, muv:ıkkithaneye gelen 
Hilmi, vaziyeti görmü~, hemen poli
se başvurmu~tur. . P~lı~, hı~~ızların 
izi üzerindedır. İkı kışıden şuphe e-
dilmektedir. 

Feci bir kaza 
Dün Sirkecide gümrükler idare

sine b;ğh 21 numaralı antrepo önün
de feci bir kaza olmuştur: 

~--~....._. • Arşak isminde 61 yaşında ~ir .. si· 
mitçi, öğle üzeri antreponun onune 
gelmiş, işçilere biraz si~it s~ttı~tan 
sonra kapı dışında, golgesı duşen 
büyük beton duvarın dibinde yemek 
yemiye koyulmuştur. Bu sırada her 
şeyden habersiz karnını doyurmakta 
olan Arşağın kafasına duvarın çat
lak, kalın sıvalarından 3 büyük par
ça düşmüş, zavallı kafası yarılarak 
kanlar içinde yere yıkılmıştır. Büyük 
taş parçaları ile kafatası delinen Ar
şağın imdadına etrafta buluna!1 ara· 
bacılar yetişmişl&r ve he~en bır otc: 
mobille bu biçareyi Necıp eczanesı· 
ne götürmilşlerdir. Eczanede y~pılan 
muayenede Arşağın yarası derın ve 
tehlikeli görüldüğü için merkezden 
srhhi imdat otomobili istenmiş ve Ar· 
şak Cerrahpaşa hastanesine ~önde
rilmiştir. Yaralının hayatı tehlıkede-

Cizrede Atatürk 
H eykel i 

Cizre, (Tan) - Atatürk büstünün 
yapı işleri bitirilmiştir. Etrafındaki 
sahanın düzeltilmesi bitince açılma 
resmi yapılacaktır. Atatürk büstün • 
den şarbaylık binasına doğru açılan 
on iki metre genişliğindeki caddenin 
ihalesi iki gün sonra yapılacak ve iki 
ay içinde bütün inşaatı ihale edilmiş 
olacaktır. 

* Çorum, (Tan) - Parti Başkanı 
Çorum aaylavı Ali Rıza Özenç bu • 
gün Ankaraya gitmiştir. Başkan, An 
karada partiyi alakadar eden işler 
üzerinde temaslarda bulunacağını 
söylemiştir. 

* Çorum, (Tan) - Çorum ilbaylı· 
ğına atanan Hakkı Haydar şehrimi • 
ze gelerek yeni ödevine başlamış • 
tır. 

* Menin, (Tan) - Tarsus Çukur 
ova fabrikası hava kurumuna 12 bin 
lira vermiştir. Tarsusta bugüne ka • 
dar toplanan para 21 bin lirayı geç • 
miştir. 

"' Sivas, (Tan) - Zehirli gazlar • 
den korunma hakkında şifa yolları 
dahiliye mütehassısı Celal tarafın -
dan bir konferans verilmiştir. 

* Sivas, (Tan) - Halkevi, parti 
bahçesinde bir danslı çay hazırla • 
rnıştır. Çay çok güzel ve eğlenceli 
geçmiştir. 

* Tokat (Tan) - Oğretmenler 
Birliği, hava kurumuna yardım mak
sadile iki müsamere vermişlerdir. Mü

ı samerede Halkevi bandosu da bulun-

sa da onun içine bir villa yaptır· 
sam .. diye düşündüm. Nasıl?. 

Fazıl: 
- O! Parlak fikir ... 
Dedi ve güler yüzle ilave etti : 
- Bir şey değil. İki milyon-

liralrk bir iş. Sade dediğin bu 
olursa mürekkebi ne olacak Gü· 
ney?. 

Genç kadın, bakışlarına, sesi· 
ne bir toyluk verdi: 

- Ne yapayım Fazıl'cığım. 
Aklımdan geçti. Orası çok ho· 
şuma gidiyor. 

--.. Tabii hoşa gider. lstanbu· 
lun en güzel yeri. 

- Şarbaylık orasını satsa, 
sen de alsan. 

Doktor güldü: 
- İmkan mı var karıcığım. 

Belediye satsa da biz alamayız. 
En aşağı oranın bir milyon li
ralrk değeri var. Parçalasalar 
da arsa diye satsalar su içinde 
milyon eder. 

- Yok canım .. 
- Gerçekten öyle. 
- Hiç sanmam. Birkaç yüz 

bin liraya alınır. 
- Deli misin?. 

dir. 

Tanmmayan bir adam 
bir çocuğu yaraladı 

Dün Sultanahmette, yanan Adliye 
binası yığıntısı arkaıındaKadri ismin 
de 14 yaşındaki bir çocuğun karşı~ı· 
na tanımadığı birisi çıkmış ve para ıs
temiştir. Kadri evvela buna aldırma· 
mış ve ilerilemeye başlamıştır. Arka· 
.... ~"''ı.s'J•• --,h-..1 •\lam, cllncl<:lri 
sustalıyı çocuğun bacagına cıogru-.a1 
lamıs ve Kadriyi yaralamıştır. Vaka 
yeri~e yetişen polisler, yaralıyı Akbı· 
yık karakoluna getirmişler ve ifadesi
ni almışlardır. Sonradan sıhhi imdat 
otomobili çağmlmış, Kadri hastahane 
ye gönderilmiştir. Suçlu aranmakta • 
dır. 

• Vezneciler caddesinde 113 nu
maralı biçki yurdunda çalışan Ruh· 
sar, dün yurtta elindeki ütüyü ip· 
likler üzerine dalgınlıkla bırakmış 
ve yangın çıkabileceğini hatırlayın· 
ca ütüyü helaya götürmek istemiş • 
tir. Bu sırada nasılsa abdesthane 
kaplama tahtaları tutuşmuş, fakat 
yetişen itfaiye tarafından söndürül· 
müştür. 

ıııı Dün aaat 12 de Heybeliadada 
Rum eytamhanesi ahırı altındaki ot
lar tutuşmuş ve yetişen itfaiye tara
fından söndürülmüştür. Bu yangı
nın Beykozda oturan Şirketi hayriye 
gemicilerinden Şevketle Velinin 
yere attıkları sigaradan çıktığı anla
şılmış ve her ikisi de yakalanmış· 
tır. 

muştur. Birlik üyeleri bu piyesleri, 
Turhal ve Zilede tekrar oynıyacaklar, 
hava kurumuna yardım için çalışacak· 
}ardır. 

- Alınabilirse alır mısın?. · 
Bu sorgu karşısında doktor 

birden durakladı. 
- Camın karıcığım bunlar 

havai.. 
Diye geçmek istedi. Güney 

bu nokta üzerinde israr etti: 
- Alır mısın?. 
Doktor, ne cevap vereceğini 

düşündü, düşündü, sonra şakaya 
boğdu: 

- Biz kim, o r a s ı n ı al
mak kim?. 

- Her şeylerimizi satarız, pa-
ramızı da üzerine koyar alırız .. 

Doktor: 
- Ne yapsak alamayız .. 
Dedi. Genç kadın gücengin 

bir tavır aldı. Dargın bir sesle: 
- Demek ki sen beni sevmi

yorsun. Yüzüme gülüyorsun. 
Ben de bunu öğrenmek istemiş
tim. 

Dedi. Doktoru telas aldı: 
- Canım nereden -çrkarttın 

şimdi bunu?. 
- Öyle ya beni sevsen .. alırız, 

karıcığım .. derdin! 
Doktor güldü: 
- Lafla alınmaz ki. Ben ah-

İnce bir sorgu 
Bir çocuğun babasını tayin et 

mek mümkün müdür? Buna bir 
çok insanların cevap bekleme • 
si acınacak bir mesele ise de fen 
onlara acıdığından değil, ileri 
gitmek için bu meseleyi de hal
letmiştir. Bu sayede bir ~ok za
bıta anketleri, adliye işleri de 
düzeltiliyor. 

Bize Fenerden A. M. imzasi
le gelen mektupta deniyor k;: 

Yirmi senedir evliyim. iki Ç.'.) 

cuğıım var. Relikamla sevi§erck 
değil, bir tesadüf sonunda ev • 
lendim. Kendisine hiç bir suret 
le fenalık etmediğim gibi onun 
tarafından da bugüne kadar le· 
na bir harekete şahit olmadım. 
Ancak arada bir bizim evlenme 

mizin bir kader meselesi oldu • 
ğunu, kendisinin sevdiği bf r a
damla nişanlanmak üzere bu • 
lunduğu halde nişanlısının .jı•h 
rimizde bulunmayışı onu benlm 
le evlerımeğe sevkettiğini söy • 
/er. Onun nişan/anmaktan bah· 
settiği zat bir komisyoncudur, 
ki kendisini de öğrendim ve ba 
na onu öğreten mektuplar iki se 
nedenberi beni çılgına çevirmiş 
tir. Bir dostunuz, vefakar arka • 
daşmız gibi imzalarla arada bir 
gelen bu mektuplara göre ilk ço 
cuğumun benimle alakası yok • 
tur. Onun babası bu komisyon • 
cudur ve refikam izdivacımız • 
danberi, sevdiği bu komisyoncu 
ile daimi temastadır:. 

Mektuplarda ko.ıtJisyoncrınıın 
•UHt•~ ı ~uurt;ı Jyt .. 6 4'ulJJ Kt:11 .. 

disini bir balıane ile görcbilece 
ğim ve çocuğumun ona ne kadar 
benzediğini anlıyabileceği:n de 
yazılıdır. Bu zat ile karşılaşmak 
tan çekinerek onu yazihancnin 
karşısında bir kahveden gbzet • 
/edim. Çocuğumun ona benze • 
yip benzemediğini uzun uzadı • 
ya tetkik ettim. Karar verir gi
bi olduğum halde sonra bana 
henzemiyen bu çocuğun ona da 
ienzemediğine hükmettim. Fa • 
kat içime kurt girmiş bulunuyor 
du. iki senedenberi bu derdimi 
yalmz kendime hasrederek ge -
len mektupların sahibini keşfe. 
çalrştım. Ona da müktedir ola
madım. Sizden öğrenmek iste -
diğim ~udur: Bazı gazetelerde 
okuduğum gibi ilmin ve fennin 
çocuğun babasım tayine yara -
yan bir keşfi var mıdır? Yarıi 
ben acaba çocuğumu ve kendimi 
muayene ettirerek onun babası 
olup olmadığını anlayabilir mi
yim? 

A. M. imzalı mektubun ilk 

rım .. dediğim şeyi almalıynn. 
- Peki alamaz mısın sanki?. 
- Alamam ya. 
- Neden?. 
- Paramız yok ta ondan .. 
Genç kadın sesine daha dar

gın bir ton verdi: 
- Niçin paran olmasın. Pa

ran da var, her şeyin de var. Fa
kat. bütün bunları beni kırmak 
ıç111 ....ııyorsun ! 

l:Joktor: 
- Karıcığım, benim her şey

lerimi, her şeylerimi bir araya 
toplasan üç dört yüz bin lira ya 
eder, ya etmez.. Senden saklı 
benim neyim olabilir?. 

Dedi, karısının minicik, sıcak, 
alevli ellerini avuçlarının. içine 
aldı. Genç kadın: 

- Öyle ise peki. Ben yok 
olan şeyi istemem. Hem olaca
ğı için değil, seni sınamak için 
böyle bir önerge yapmıştım .. 
Sen alıyorum.. desen bile ben 
aldırmam. Hiç senin işlerini bo
zar mıyım kocacığım. Senin on 
paranın bile boş yere harcanma
sını ben istiyemem .. 

DiJ.e kocasının boynuna ko-

önce sorgusuna cevap . . 
Anlayabilirsiniz. Y enı 

tahlili usulile pek kati o 
Ja beraber çocuğun babası 
olunuyor. Bütün insan k __ _. 
nın bir kaç kısma ayrıllP"' 
ması çocukla baharım k 
rasmdaki münasebetin .~ 
sına yaramış, neticede sı 
şüpheye düşenlerin çoğu. 
lilden istifade etmişlerdi!· 
nunla !stanbulda meşgul 
yalnız bir iki doktoruın 

Gelelim A. M. in asıl 
ne: Bize öyle geliyor ki, 
na ve hain bir tanıdığını. 
kıskanç ve cibilliyetsiz bit 
hancının oyuncağı oluY 
Hepsinden iyisi karınııl 
etmeden bir kaç haf ta 
etmek değil midir? .• 

• 
Çirkinlik 1 

Şişli'den Vo. Kam. 
gelen mektup kendisini 
kin bulan ve hiçbir kızın 
ne kendini layık gönniyell 
gencin acı şikayetlerile 
Hatta kendisine bir kız 
t1an sevildiğini söyl 
1 nanmıyor; aynaya bakıY~ 
piksizliği, gözlerinin, bil~
zünün çirkinliği onu ürktl 

- Bir kadın benim 
sevebilir?. . 

Diyor ve ayna sanki dl 
!erek: 

- Seni mi? Bir kadın h,... 
la ... 

Diyor ve devam ediyor: 
''Fakat bir gün bu b• 

bana teşvikkar bir şekildi 
düğünü ve bu gülüşün çok 
mi olduğunu size temirı 
sem, buna ne dersiniz? 

Ben izzeti ne/ is mesefele 
gok hassas bir adamımdıf· 
ten bu hassasiyet beni 28 
Iik hayal' - • · M • • • 

a~K ewıeği tecrübe et 
bile uzak bırakmıştır. 

Çünkü çirkinliğimi 
çarpmak suretile izzeti fil 
yıkabilecek ağır bir kadı~ 
belki ölüme kadar değilse 
halde beni leci bir akibt 
rükliyebilir. Kendi he ;JI 
çirkin bir kadına tahamtn 
mem." 

Erkekte değil, çirkin, ç 
kin kadınlarda bile elle 
veya ruha ait olan birço1' 
likler keşfederek onları çı 
sevenleri işitmediniz rni? ~ 

Hele erkeklerde yüz, ı. 
cut güzelliğinin sevmek 
cmda olan bir kadını a~'t;. 
kaç gün meşgul edebıl~ 
devirdeyiz. Dünyaya g. 
kek ve kadın modellerl 
sinema aleminin bugün iti 
diye ortaya attığı tipled 
runlu, kalın ve geniş ~ 
yassı gözlü mahlfıklat' de~ 
Yeni kadınlar sevecekl 
keklerin boyunu, bosuJl1S 1 aklını ve zekasını ölçüyd° 

lunu doladı ve sözüne 
etti: 1' 

- Ay ışığında, bu de 
estetik, bu renk, bu gör~f 
doyumsuz sevgimiz iç 
hayal öyle kafamın içiİld 
di geçti. Fakat, düşil~h 
bahçesi bizim olsa. B~ 
modern bir park ve o •tfl 
ne soksak. Denizin iizerl 1'i' 
ru da en son stil ile tJ1 
yaptırsak. En güıel 

1 araba da kapıda bekle' 
iyi olur?. 

Doktor, yanaklarınJ 
yanaklarına yasladı: 

- Parlak bir hayal l< 
Dedi ve ilave etti: 
- Hakkın var. BU ..:.aıt 

bu dekor içinde de b8,....
düşünülmez! 

il. 

KIŞ ORTASIN 
Karı "e ... ........... 

Teşrinlerin sonu .. af' 
Yakacık'tan döneh 

yor. 
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lstanbul 

Gümrük Yüzde Onlarından 
Belediyelere Düşen Hisse 

BORSA 

Bir Adamki Ônüne Geçeni Kırbaçlatıgor, Fakat 
Hiç Kimse Bunu Ondan Sormuyordu I 

18.30: Yuzme dersleri. Bayan Azade 
Tarcan. 18.SO: Almanca ders. l!UO: Danı 
muzıii ve hafif musıki (plik). 20: Turan 
caz. 20.30: Studyo orkestrası. 21: Radyo 
caz ve tanıo orkestraları ve Avni. Turkc;e 
ıozlu eserler. 21.30: Soıı haberler. Borsa· 
tar. 21.40: Mayiıtro Goldenberı idareıin· 
de koro heyeti. 22.10: Vıyoolnael ve P•: 
yano (profeıor Muhiddin Sadık ve Ferdı 
Ştatıer.) 

Oktruva, ülkemizin şehir ve kasa
balarını adeta gümrüklerile ayıran 
ve milli iktıaad prenıip}erimiıle ta· 
ban tabana zıt olan ve belediyelerce 
de tahsilinde çok zorluk çekilen es
ki devirlerden kalma bir resimdi. 
Aynı zamanda istihsal, mübadele ve 
istihlak hareket ve münasebetlerinin 
tamamile aerbeıt olması gibi milli 
iktısadın esaslı bir prensipini de bo
zuyordu. Bilhassa küçük müstahsil 
olan kôyhinun ıehir ve pazarlara ge
tirecegi gıda ve ilk maddelerin fiat
larında tesir yaparak hayatı pahalı· 
!aştırıyor ve herhanci bir eşyadan 
muhtelif kasabalarımızd~ miık~rrer 
reıiın abnma1ına ıebebıyet verıyor· 
d Bunun için mustahaıl, oktruvaar 

17 Temmuz Çar,amba 

PARALAR 

Ster lift 
Dolar 

20 Fransız franıı 
20 Lıret 

Al~ Satıt 

617,-
124.-
166.-
191,-

622,-
126-
169.-
202,-

• BUkret Karı papakb ıüvariler bu emri 
tekrar ettmnediler. Kamçııına un• ·--~~-
\an onüne celene uldırdı ... 

13 - 15: Pllk ve duyumlar. 18: Sıbİ· 
ccana orkeıtraaL 19: Duyumlar. 19,15: 
Konaerin aüreii. 20: Sozler. 20.20: Scn
fonık danı plildan. 20,50: Sozler. 21,15: - Şırak! 

- Şuruk! 
- Şak 1 Şak. pk 1 ... 
Hem vuruyorlar, hem 'kUfrediyor· 

Jardı. Hıç merhamet nedir bilmiyor- ıiiillJ!~~ 
lardı. Hani: ·•Bunlan da allah yarat• M~~ 
mıttır• bunlar da adam oğludur., di· 

1e bir an bile dütünmüyorlardı: 
- Şırak! 
- Şırak, Şırrrak 1 Şırak!. 
:Bir kamçı pklarpaaıdır gidiyordu. 
Kara, boz ve ak papaklı insan ka· 

ubabgında böyle hakaretlere alıtkm 
bır bal ıezıhyordu. Hiçbirinde bir iı· 
yan belirti11, "Ulan ıiz kim oluyor• 
aunuz da bızi hayvan yerine koyu• 
yonunuz?,. der gıbi bir tavır cörül· 
müyordu. Kamçı nerelerine iniY,orN 
oralannı baıtırarak, uğuıturarak ce• 
Jllli bır mektep hocaamın falakaya 
tuttulu kaltaban talebeler cfbi ka· 
sacak yer arıyorlardı. 
Anı gıbı yol da damdaracık bir 

.. ydi. Sıkrııp kalmıflardı. ltifip ka• 
lntıyorlar, biribirlerini diirtüftilrUP 
tekmeliyerek uzaklaımak istiyorlar· 
dı. Fakat bir türlü buna mu-nffak 
olamıyorlardı. . 

Birkaçı akılh hareket etmıt. kam• 
sılar pkJamıY& bqlaymca ürkek 
dal keçileri cibi sıphyarak mçnp
rak yoıwa Ud yanındaki dükk'nlara 
.wz.~di. Ama dilkk'nlara ~
rer cfnnu kepenkleri derhal indir· 
dikleri içın ıeriye kalanlar. bu ı~ık 
ıözlUlükten iatifade edememitlerdı. 

Bu Civantir de çok katı yürekli bir 
adamdı dofruıu... Böyle kıyasıya 
kamçı uwrmanın da bir hududu 
olmalı detil miydi? 

Haydi, öbürleri emir kullanydı; 
diyelim... "Vur!., deyince vurmak 
vuifeleriydi. Likin o, ıırf, merıhamet 
lluyculanna hitap eden bir acı ıea 
ııittıklen ıçın toplanmıı olan bu bet• 
bllflt Kuan lmntm1erlte kartı böy• 
~ bir ifkeeceyı devanı l:tirmek ıçin 
b&~~du. 

-~;*ldtt•ut 
1>ıllfıittl Ve kara)Jendlder clalılma· 

'i• plıpyorlardr itte. x.w.mu. 
ommlannr, sırtlarım pkhyan ~
larcian bir an evvel kurtaramamıt 
olmalan hıç de kendi kabP.tleri 11• 

yılamazdL Hepsinde kaçmak, dalıl· 
mak lçla buyUk bir hlianüniyet oldu
ğu ıörtUilJordu. Uıti.ıne ilıtelik ka
çamamalan biraz da kendiıile adam
larının ve arkadaflannm yilztlnden 
olmuyor muydu? Yolda ceçit bırak. 
mıyan bunlann atları delil nüydil 

Ooooh ! Bu Cinntir lılirzanm çok 
katı bir yüreğl nrdı. Katı ve İman· 
bk tarafı pek naaırlatmıı bir rifek. 

Ve, kılabalurm bir türlü dafılama
dıtını gorünce atzmdan köpükler 
uçarak haykırdı: 

- Daha vurun! KllVVetli wrunt 
Bu emır, kamçılara ve bu kamçı· 

ları aalbyan haydut bileklerine bir 
yeni ııyret vermifti. Saklıyıtlar bir 
kat daha keakinletti: 

- Şırak turuk 1 
- Şırak tırrrak J 
kırakemılı:ler n• yapacıtiabnı 

bılemiyorlardı. Sırtlarını kırbaç inin
ce önlenndekilere ve yanlanndakile· 
re uvurduklan çifteye benzer tek· 
melerin pddetini arttınyorlardı. SU· 
variler bu mada atlanm da bir dil· 
zUye mahmuzlryarak Uzerlerine yük· 
lenine• ne yapacaklarını bUıbUtiln 
flprdılar Dilkkin, kepenklerini 
7umruldamala bafladılar: 

- Allah ıçın açm ! ... Açın ölUyo
ruzt 

Böyle bir beftl&mede hmai dilk • 
kln ubibı böyle ;ralvanılara kulak 
aut? 

Camlarm arkauıuta ve belki de tala 
ta kepenklelhı budak dellJdeı ine ıö• 
leriaı uydurarak Clvqir llirsuun 
vahıetindea dolan bu Abaeyi aap
Ja eeyredenleti ..ardı. Püat Jmpıyı 
açmak... Atla. IMaaa Y"•pmıyorlU' • 
dı. 

!tin tuhafı, kara baaiJrJerden bir 
kısmı da. bu cUriiltil isinde b&IA nal· 
bantla çıratm& tekme tokat 11wnna 
ta devam edi70flarctı. Bir taraftan 
kendileri dayak yi10rlar, bir taraf • 
tan da aırtlarmda lurbas pld &tanla 
rm efendi erine dallraYUJr1uk etmek, 
söslerine ciri.p bir bahfit kopar11bil 
mele için pyretketlllr CUdtl1oılardı. 

Velbl11 bır ktir dalltilffr cfdi • 
yordu Ve b tün bu ctlrtl patırt 
ı nde Swı rtekin. unki k 
1 manmıt cfbi bır rahatlı 
ıuratındak yanı ı yo urt ay 
yord 

lk 
ld 

B to 
lan b onlü 

8uQM,Q1a bcrlber, ber t 

Zsil .ramanın ICuan TIJr}/etl (biçımı1s •/sJi111,. 6i71m1eri i~J 
nu vardır ya ... Eh itte bu yarı a"r va nhgı ile havayı yararak bizzat Ci • 
n tuhaf aahnenin aonu da nihayet vanşir Mirzanın boynuna dolandıcı 
cetLp çatıverdi. görüldü. . 

Eneli, ıüvarilenien ikisinin biribi Halkta da süvarilerde de hayretlı 
ri ardı ura çalyaka edilip ezile ezile bir durakl~a oldu. Hepsi ki.ıçiık dil
vıcık vıcık olan karlara yuvarlandık Jerini yutar gıbi oımuıtardı. Civm
ları ıörüldU. Sonra bir üçüDCU aüva- şir Mirzaya el kaldırmak ha ... Fakat 
rinin kırbaç 11llayın bileğine bir rl bundan biıyiık bir cüret olamazdı. 
yap"b •e yapıttığı bileği koparır gi Civanşir Mirza: .. .. 
bl •ıkı.p ~bu el aüvırinin ayak- Bir adam ki, tek emrile onune re 
larını ilzmcllerden kurtarıp ala§lğı leni kırbaçlatıyor ve hiç kiınse ken· 
ederken lmbecı kaYTUD1nın yolunu dini böyle bir hakaPet karıısında en 
da baldu. Yine o anda bu kırbacın ufak bır hiddete bıle bakir bulamı • 
tl•cHye kadar ltltilen pklayııların yordu ... Nasıl oluyordu da bu. kara 
dan bin Irat keeldn bir uda çıkara • papakh, kara yamçılı böyle bır cü • 
rak bir dlrdtlnctl •llvarinm auntına rette bulunabiliyordu? ] 
kıdttt. sonra cehe,,.,...ı bir teYtan [ Arkaaı var 

Bakırköy Çimento Türk Anonim 
Şirketinin Sermayesinin Yüzde Onundan Faz

lasma Sahip Hissedarlar 
'' Avukat Kenan Ömer. Avukat M. Kayaoflu, Saffet Ocakotlu, Ali 

Servet, Dr. Walter Foltz) tarafından : . 
Ticaret kanununun 369 uncu maddeıi mucibince latanbul mabkeıneı 

alliyeai ikinci Ticaret daireıınden ı t 1 etti&imiz 935 714 numara ve 
16·7·935 tarihli mezuniyete istna e koy Çimento Turk An 1111 

Şirketi hiuedarlar heyeti umumı e A ustOI ı 935 peTŞe ıttnil 
uat on dörtte tirketin merkez d ncu Vakıf han dôrdu kat 
7, 8, 9. 10 numaralarda toplanmak u e fevkalade olarak içtimai çagır!• 
yoruz. Auleten veya vekaleten en az elli hı11eye aabıp biıaedarlar Jç:
maa ittirlk edebilirler. İçtimaa iftirik edecek h 11edarlarrn sahip ol ~
lan biuel~i içtıma giınunden en az hır hafta evvel muteber bir Banil d; 
ya içtima neticesıne kadar mabıur kalmak uzre tevdı edip mukab ın 
ıki nilalıa olarak alacakları vesikalardan bır nuahaaını itbu daveti yapan 
hiuedarlann milmeuili olan Galatada Karakoy Pılista Bay Avukat ~e
nan ömer'e vererek içtima rünunden bir hafta evvelıne kadar düh~liye 
alınalan •e diler nUlha11nı da içtima ıünu beraberlerinde gettnnelerı li
zımdır. Bankadan alınacak vesikalarda tevdi edilen hiı .. ıero nl!v'ı ve ..,.. 
hiyetleri muurrah bulunmalıdır. 

Ruznamel Müzakerat : 
1 - Pıbrilwun tatili faaliyeti, tirket emvalinin kısmen haciz Julllltft M· 

trlmamu, firket memur, Milıtahdem, lfÇl ve mütehaualannın da
ltlmaamı in~ eden aebebler hakkında heyeti ıdarenın bı.aed.arlara 
babat vermeaL 

2 - Bu vulyette lleyeti idare ile mürakıbin ihmillen ınlapldıir taktirde 
.......u,.tıerinin temini, 

S-Vaziyetin iaWu baklanda ı~beden tedbirlerın ittihazı . 
4 - Bucilnki vasiyeti doturan ıvamU araaında alelıtlak prketi pınclıye 

kadar idare edenlerin cezai ve hukukf mea'uliyetleri olup oımadıiı 
ara1tnlarak tahakkuk edecek neticeye cöre ıttihuı karar oıunmaıı, 

5 - Birincı Ticaret mahknneaile Sulh Mahkemcıınce tesbıti deliıl yolu 
ile elde edılen neticeye gore icabeden hattı hareke~n teabıti, 

6 - Şırketi izrar eden eıhaa hakkında rumı ıhtara rağmen de va1ifeaini 
yapmak 11t n murakıbi hazırın ve cereyan edecek muzakerat 

dare heyetinın yerlerine yenileranin mtihabı, 
5 ıçtımama ıh ar olu a bilinçoda cöaterılın 28 740,75 

nolnaırıın kimin k mıı ,.. tetkilr olunarak aley-
UD lmatı 

Goanod'nan .. FAUST,. operaaı plilda· 
rL - Yabancı dillerle duyumlar. 

Vartova 
20,30: Pllk. 20,50: Aktüalite. 21,10: 

Lemberı'dcn role: Buyuk varyete - Ga
lası. 21,45: Duyumlar. 22: Senfonik or· 
lcestra konseri. 22,30: Stüdyo piyesi. 23, 
10: Küçük radyo orkeıtraaı. 

Prag 
20,15: Kantık .. rkdı muzilc. 21,20: 

Radyo piyesi. 22: Sozler. 22,30: Pllk. 22. 
50: Avaıtarya mlizıii. 23,15: Son duyum
lar. 23,3CL; Sozler. 23,35: Salon orkeatra-
IL 

Budapefte 
ıt,55: Opera orltestraıL 21,15: Dil Iİ· 

yasa. 21,30: Sen yayım. 23,30: Duyumlar. 
23,SO: Çınıene mu,ıiii. 24,15: Aylık da· 
yumlar. 1,05: Son duyamlar. 

Belgrad 
21: D - Dur piyano - Vıyolonael 

konseri. 21,30: Sırb havaları. 22: Radyo 
orkeıtraaL 22,30: Populer ıarkılar. 23: 
Duyumlar. 23,20: Şarkılar. 23,40: Role 
konseri. 24,10: Danı pllklarL 

MUnlh 
21.10: "tına .. adlı akec;. 22.30: Halk 

mu&iji. 23: Duyumlar. 23.30: Proıram 
araaL 24: Yaıı müzik. 24.~: DanL 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Melekı Apk Rahibe - Atk kelepçeai. 
:(o Ş.k ı 6e:rtan Kıs ve maske altmda. 

• Elhamra ı Dul nitanb - Garsonlar 
phi. 

"' Yıldnı ı Sıblrn mabk6mlan - Sercil-
zqt KralL 

• Alkıuar ı Çin EınrL 
ı: fpekı Benhur - Pariall ltddar· 
:f. Milli ı Çaravlç - Arılan adanı. 

:to S&mer ı Tali kaıu - Uçan fe)'talllar. 
:(. Oelıidar Hile ı Deniz altı Ejderi. * Şehir Opereti: Tepebaşı Be • 

lcdiye bahçesinde Salı, Çar • 
ıamtiı, Perşembe, Cuma, gü
nü alqam1an saat tam 21 de 
"Deli Dolu" opereti üç perde. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

B• ıece niibetci eczaneler tunlardır : 
Sirkecide Mchmed Klzan - Alemdarda 
Ubeyd - Lllelıde Sıtln - Küçülıpuarda 
Cemil - Sehzadeblfmda Asaf - Aku
rayda Nuri - Samatyada Erofiloı -
lchremınınde Nuım - Karqümriikte 
Arif - Büyübcl.da Sınaıi Rısa - Hq· 
belide Yaıuf - Bakırkö)'tinde HiW -
Fenerde Emilyacll - Haakoyde Yllll 
Türkiye - Ka1an~ .. da Y illi Tana -
Kaddro)'tinde Faik lakender - AltJJOlda 
Mahmud - Galatada Asri lttihad -
Kwnbaracada Garib - Tıbimde Limoa• 
c :ran - Kartaluıta Kurtalq - Bqik· 
tatta Nail - Eyüpta llilaut eaaneleri. • LI il AN 

HAREKE11.ERI 

BacUn Hm••• plecek Y&Pllflar : 
Saat 

6,30 Giilnibal Bandırmadan. 
16 ltrnnaa Karademadec. 
ıus Gtlze1 8aDdırma bmitten. 
1 7 ,30 Aıya M•du>'lclan. 
11 Nenua A,..ııktan. 
Bqlin limaıumısdaD ıidecek Yaplll'W ı 

Saat 
9 Kocaeli Madauyaya 
9 Ayten lzmite 

16 Glineyıu !amire 
20 Ankara Karadenil:f, 
21 Saadet Bandınna)'i • DAVETLER 

SERGİYE ÇAGIRILIŞ 
lıtanbul Halkevladcn : 
ıa.7.1935 perfCIDbe ıünll ... t 17 de acı

lacak olan Y edıncı Yerli Mallar lerıl 
11nde Evımıs Sosyal yardım kola tarafm
dan düzenlenen pavyonda yobal kadm
lar.. el itlerini utmak ve kmclUeriıM 
Soınt yardımda buhanınak mabadll• •· 
çılan bu ıerııye EvlmiH kayıtlı ~eri· 
mızın de ün vermelennı dileriz. 

İıtanbul ikinci if1la memurlutun· 
dan ~ 

Satılacafı evvelce Uln edilen milf· 
liı İzrıel Çiçyapviliye aid lıtanbul 
da Mahmutpapda Bilyilk Çorapçı 
hın 1 numaralı çorap fabrikaunda 
mevcud ve aplıda cmı ve mikdan 
yazdı mıkinalar ve uire 1 g temmus 
1935 cuma günü uat on birde ı· 
çık artırma ile utılacaktır, almak is
teyenlerin IÖ%Ü ıeçen uatta mahal· 
1inde hazır bulunmalan ilin olunur. 

Yedi adet çocuk çorap malrinau. 
Bir adet burun makina11 
Bır adet Overlok makina 
Bir adet kadın çorap makinaaı 
Bir adet Jakar Koton liltik ma· 

kinaaı 
Bir aclet 24 Jilk bobinunr 
'Bir adet bir buçuk beYCirlik Si· 

menı motoru. 
Bobin makaralan ve yuı maMP. 

bankolar vı saire, ( 13106) 

u. olan veya hil' olmıyan iıkele ve 
ucuz ;ıı b . . d k 
limanları aramak mec ur~yetın e a-

l d Hakiki ekonomı prtlarını 
ıyor u. . k l 1 b 

haiz olan liman v~ 1! ~ ke erb d~ ıu-
1 

. • mevkılerını ay e ıyor· 
ret e tıcarı T" k' . 519 J d Bundan başka ur ıyenm . 
;:ıc~iyesinde okturv~ için. ~19 nevı 
d h 1. tarifesi tatbık edıhyordu. 

u u ıye . . 1 · göre bil· 
Son ıene iıtatıstık erıne . 

tUn belediyelerin okturv~ varıdatı 
(2 975 216) lira idi. Milli ıktraadım~

. · ·1 1 mesı· za aykırı ve iç pazarların ı er e . 
ne büyük bir engel olan bu reaun. 
medeni ve ıahhi ihtiyaçları pek çok 
olan belediyelerirniziQ ma1raflannı 
karıılamıya kıımen medar ofuyordu. 
Fakat mahzurları bu kadar ç.pk olan 
bu resmin devam ettirilmesi her .~e~· 
rimi yapmıt olan cumhuriret 1'urkı
yesinde doğru olamazdı. Bınae~aleyh 
bdediyelerin aldıktın bu re.smı kar
tılıyabilecek yeni bir vındat bul· 
mak lazımdı. Bu varidatın, hem tah· 
ıilinde halka zorluk ve zahmet ver: 
memeıi ve hem de milli ekonomı 
prensiplerimize uycun olmaıı ıerek· 
li idi. 

hte bu ıebeplerden ıümrüklere 
yüzde on zammedilerek nilfu•1arrna 
göre belediyelere dağıtılmaktadır.Bu 
ıuretle halk mükerrer vergi vermek· 
ten kurtulmuı ve havayici zarurive 
ucuzlamış ve belediyelerimiz de ok· 
truvadan aldıkları gelirden daha 
fazla gelir elde etmiflerdir. 

ı 934 malt yılı içinde gümrük yiiz· 
de onlarından belediyelerimizin h~a
ıeaine düten miktar (3.434.231) lira 
(85) kuruttur. Bundan (2.637.946) 
lira ( 54) kuru1u nakden belediyele
re dagıtılmıt ve (547.686) lira 57 ku· 
ruşu vüzde s borçlan için ve ( 1 SO. 

6 4) lira (61) kurnşu i~tikr~~ eden 
bele&iar,\crin. tak tlcrı ı~ın ve 
l9-,.9R) lira li"kqruıu da uır borç· 
lar için tutulmuttur• Her nufuu 
(9Z,5) kurut dUpnektedlr. 

ROIMllY..._.._llklı .......... 
Ankara. 17 A.A. - TOrkQfil. Ro

manyada bloke a1aca1ıdan olanlann 
bu buauata cereyan eden tnüzakere· 
Jer ~tmeden alacakl&Tmı tran•fere 
etmemeleri menfaatleri ıcabı oldu • 
tundan bildırmektedir. 

20 Belçika franıı 
20 Drahmı 
20 lıvıçre fr. 
Florin 
20 Çele Kron 
A vaıturya tilin 
Mark 
Zlotı 
Penıc. 
20 Le1 
20 Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç Karon 
Altm 
Mecıdıye 
Banknot 

ıı-
23,-

816,-
82,-
91.-
22,-
39,-
23,-
23,-
14.-
23,-
52.-
31,-
30,-

931,-
52,-

231.-

82,-
24.-

820,-
83.-
ıoz,-
23,50 
41,-
24,50 
25,-
15.-
25.-
54.-
32,-
31.-

932,-
53,-

233.-

ÇEKLER ___ ..;,... __ 
Parıı üzerıne 
!nıılız lıraaı 
Dolar 
Lıret 
Belıa 
!lvıc;re fran'ı 
Leva 
Florın 
Çekoılovak kuı onu 
Awıtur7a 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çerno•et9 
Javeç kuronu 

ESHAM 

.... 12,03 
621,-
0,79,75 
9 67,75 
4,72 44 

2,43 60 
63,48.50 

1 17,14 
19 05 35 

4.20,75 
~.81.45 
1,97,79 
4,21,-
4 51,40 

63,77.55 
'4,96.31 

2.71.30 
10.U 

'3.12 56 

ı. Banlra11 Mil- 90.-
,. ,, N. 9 50 
.. ,. H. li60 

Anadolu ~ 61J 2S 60 
.. % lOO 42 so 

Şirketiahynye 14.25 
TramvaJ 28 -
Bomontı - Nektar 8,-
Terkoı ıs 60 
Reji 2.60 
Aslan Çımento 10,0S 
Merkez Bankası 57,75 
Osmanlı Banka11 24,-
Telefon 11,25 
İttihat Deiırmencılık T. A. Ş. 8,25 
~r\t 'De&lıııılPlui. O l8 
,6ark JjlerMJ Jpfıpi 4"6 

ıSTIKRAZLAR 

Ttlrlt Borca 1 Jtapoa kelik =!~ 
" il .. 7(1 " IJI .. ,. 26, 

Erpal 95,-
lıtikrui clabill 94,SO - ·-------TAHViLAT 

Rıbtım ltapoa Kelik 10,25 
Anadolu 1 ve il 44,7G 

111 Kupon knık 45,-
Anadolu Mumalil Kupon kesik 4S,5S 

- iatanbul mllll emllk mGdGrlOIOnden: 
Muhammen de2eri 

Lira 

AKSARAY: Kltipkuım, Lal\la boatanlan 
IOkak eski 4 Nyıb baltanın 45 480 payL 

MERCAN : Büyük Yeni han birinci kat esk1 ye· 
ni 7 aaydı dükkinın 1 4 payı. . 

KADIKÖY : Caferaia Muradiye ıokak akı 11 
yeni 23 sayılı evin 1 2 payı. . 

FER1KöY : Birinci lmıın Etnf Efendı '°" 
kak e*i 24 s saydı ananın tamamı 

GALA TA : Kemenkq )Cara Mustafa pap 
mahallesi Kara Mustafa pata ve. 
Rıhtun ıokaklan eaki 9, 30, 32 yenı 24 
ili 30 sayılı üç dükkin ile gazino ve ha· 
nın 85,5 540 payı. 

USKUDAR: Yeni M•lle Gemici Ohanneı ıo
kak eaki ıs yeni 17 sayılı evin 1 2 payı. 

USKUDAR : Kısıldı mahallesi Kısıklı cadde· 
ai eski 13 yeni 21 sayılı bostanın 7 40 

HASKbi
1
; Abdüuelim mahallesi Kumba· 

rahane ve Suyolcu aokaklan eaki 14. 9, 
9 m. yeni 154, 11, 13, ev ve dükkinm 

1 2 payı. 
T AK.SiM : Büyük Pangaltı Cedidiye ıoıkak 

eski 117 yeni 143 aayıb evin~ 
FERlKöY: Rum kilisesi sokak aki 39 aayıh 

ananın tamamı. 
SAMATYA: Koca Mustafa pap Yu:znacı 

Kamar IOkak eıki yeni ı aayıh evın ta· 

ınarru. --'--11 • Kar 
KUÇUKPAZAR: Sandemir IJJUM'Ueaı •· 

kolhane ve Kıble çepıeai mc*aiı elkl 4 
yeni 3, 4 sayılı dilkklnm 1 3 payı. 

USKUDAR : Yenilnaballe Kabristan ~a~ es
ki 20 yeni 14 Nyıb ffV ve dukkanm 
1 6 payı. 

USKUDAR: Pazarbalı Karamanlı sokak eski 
72 yeni 74 uydı evin 4-18 payı. 

BUYUKDERE: Kirkor 80kak yeni 22 evın 

228 1 

153 

938 

1029 

4157 

319 

700 

250 

600 

542 50 

600 

434 

193 

1 4 payı. soo 
Yukarıda yasılı mallar 30-7-935 salı günü ıaat 14 de peıin pa 

ra ve açık arttırma ile ıatılacakdır. İsteklilerin yüzde yed: 
baçuk pey akçelerini aaat on ikiden evvel yatınnalan. (M) 

(4031' 
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iTALYA VE HABEŞiSTAN 

Mesele Çıkmaza Girdi 
LE Petit Paxisian'den: 

Pierre Laval, lngiliz sefid Sir Ge 
orge Clerk'i yeniden kabul etmiş ve 
kendisilc arsıulusal meseleler hak -
kında uzun uzadıya konu'imuştur. 
Londrada çarşımba günü vaki olan 
kabine toplant.Isından sonra ve Avam 
Kamarasında vuku bulacak mühim 
müzakerelerin arifesinde yapıldn l.ıu 

f, 

GRANDl 
zıyaretin mfüıte9na biT ehemmiyeti. 
vardır. 

Bu ziyarettC11 maksat, iki hükumet 
tarafından gösterilen istekler: üzer.i
ne, 3 şubat programını, Stresa'da. ve 
rilen kararların ruhuna uygun o!a -
rak, gerçekleştirmek için tutulacak 
metotların hakkında diplomasi }'.OJi.· 

le mUzakerelere devam etmektir. 
Bugün İngiltere, sıkı bit" Fransız

lngiliz çalışma birliği hududu için • 
de kalacak. Ve Alman - İngilız de
niz andlaşması hatasını bir daha tek 
rar etmiyecek gibi görünüyor. 
Fraruıanm daima riayet etmek is -

tediği bu teaanüt bugün yalnız Av
rupadaki güçlüklerin önüne geçmek 
ıiçin değıl, günden güne nazik bir du 
rum almakta olan İtalya - Habt!Ş ib
tili:f ına karşı koymak için de evvel -
kinden daha lüzumlu gör:ünüyor. 

Laval ile Sir George Clerk arasuı
daki mülakatta bu meselede görüşü! 
memiş olsaydı hayretle karşılanırdı. 
Arsıulusal işlerde bir hal sureti, buh 
ran ekseriyetle en had devresine gir 
diği zaman bulunur. 
Habeşistan, Llhideki hakem ko -

misyonunun dağılması üzerine ulus 
lar kurumu konseyinin hemen toplan 
tıya çağınlmasını istem~dir • .Ka
beşistan namına. haıteit•..:.t,..edeıı pr.o -
f,.cö ... Caı;tnn J,.7,. hunu.n.J.&hı; .. bir. -.. 
min hazırlamak makadile CeneVl".C -
ye gitmiştir. Hebe!liatanın bu işte a, 
cele edi i, büyük devletlerin biUias -
sa Fransa ve lngiltercnin nivet ve 
maksatlarilc karşılaşacaktır.; Bu dev
letler, gayet doğru olarak, k~islen a
rasında bir anlaşma yolu aramak su
retiJe ihtilafın daha çabuk halli muh 
temel olduğuna kanaat getirmisler -
dir. • 

Mescleyi Cenev:re kürsüsüne ka -
dar götürmeği Habeşistan ihtimal 
ki, kmdisi için daha fay;dalı addedi
yor. Fakat meselenin uluslar kuru -
nnına müzakef'e edilmesinin bazı kar 
sılıklara sebep olacağına: kani olan 
devletler bunu iatemiyorl:ır. 

Londrada İtalya sefiri Grandi'nin 
Sir Samuel Hoar.e'e yaptığı teklifler 
den çok bahsedilmektedir. 

Bu projeye göre tta~ya, İtalyan 
Somalisine ve Eritresine hem hudut 
olan Habeş topraklan Uzer.inde ken • 
disi için sıyaaiW bir kontrol hakkı -
nrn tanınmasını istiyor. Bundan baş 
ka bu Hinterland'rn arkasw.da ,köle 
liğin kaldırılmaaına nezaret etmek i
çin, bir nüfuz mıntalsılsı elde etmek 
istiyor. 

Bu istekler, yalanlanmasına rağ -
men, İtalyanın şark Afrikası hakkın 
daki emellerine pek uyuyor. Her tür 
lüA hal çareleri tükenince, nihayet bu 
manada, Habeşistanrn liakimiy.etile 

telif edilecek bir şekil bulunma1t çok 
muhtemeldir.. 

Temps'.dan 
Londradan gelen haberlere göre, 

uluslar kurumu genel sekreteri ile 
İngiliz devlet adamları arasında ya· 
pılan konuşmalar neticesinde anlaşıl 
mıştır ki, 25 mayıs kararına dayana
rak - ki İtalyan murahhasının da re 
yi inzimam ederek ittifakla kabui 
edilmişti - kur.um konseyinin 25 tem 
muza yakın gµnlerdcn birinde top -
Umması elzemdir. ü'çüncü bir hakem 
tayin etmek gerektir; çünkü malüm 
olduğuna gore hakem komisyonunda 
ki İtaly;an ve Habeş delegeleri anla· 
şamamışlardır. 

Konsey'in bu işte verdigi karar su 
reti şudur : 

Mevzuu bahsolan ihtilafı hallet -
mekte iki tar.af'ı 2 ağustos 1928 ta -
rihli İtalyan - Habeş muahedesinin 
beşinci maddesi mucibince tamamile 
scrbeat bırakan konsey, 25 temmuza 
kadar ihtilafın halli hususunda dört 
hakem mutabık kalamadıkları takdir 
de beşinci bir hakem tayinine karar 
verecektir. Ancak dört liakem mühle 
tin uzatılmasına aralarında karar ve· 
rirlerse, beşinci hakemin tayini ona 
göre yapılacaktır. 

25 ağustosa kadar ihtilaf uzlaşma 
v~ hakem usulile halledilmediği tak• 
dırde durumu incelemek için konsey 
tophmmağa da karar vetdi. 

Matin'den: 
Schcveningue hakemlik konuşma -

SIR GEO.Q.GE CLA.RK 

laı:mın kesilmesi üzerine Habeşistan 
nciırunll1 profesön Jeze tarafından u
luslar kur_umu konseyine yapılan ye
ni müracaat Romada. he_I~n.&an -
diSlnl~E. 

İtalya hüi<Unıetitıe gôre bir anla:t -
ma yolu bulunması için yapılan te -
şebbüslerin akim kalmasının bütün 
meauliyeti Habeşistana aittir. Çün -
kü Habeşistan, müzakereyi hudut me 
selesine kadar götürmekle e~dte va 
ki olan taahhüdünil yerine getirme -
mişcir. 

Ev.velki mütehassısların üstünde 
diğer bir mütehassıs tayini ihtimali 
şimdilik mevzuu bahis değildir. 

Giomale d'İtalia diy.or ki: "biz: be
şinci hakemin Cenevrede kabul e -
dilmiş ve müzakereler esnasında İ-
talya hükUıneti tarafından izhar e -
di1miş olan isteğin üstünde bir ia -
rar ver.nesini düşünmek manasızdır,, 

Bu gazete artık bu mesele hakkın
da uluılar kurumu tarafından değil 
yalnız haly.a ile Habeşistan aracsındk 
bir karar rilcc:e.ğini uluslar kurumu 
nun Lihi.deki çahşmalarm bitmesilc, 
hakemlik ve ta"aS&ut vazifesini b"•ir 
miş olduğunu yazmaktadır. İtalyan 
liükUmct admnlarma göre bu ilitilif 
artık yalnn İ'taiya v.e Habeşistana 
münhasırdır. 

Habeşiatan ya mazi;y.i telafi edecek 
ve ati için sağlam teminat vercc:eJc -
tir. "hut ttalya hüklımeti l<frikanın 
şarkındaki menf-aatlerini korumak 
için münasip göreceği tedbirlere baş 
vur.acaktır.. 

'l.:AO il.LEROE 

Habeşistan MüS umanları 
• . . . E!-Ahram'dan: ı lüman Habcsliler için bir çok cami -

El Azhar unıversıtesınde bulunan ler yaptırmıştır. Ve bu camilerin ya 
Habeş pr~fesör ve ~alobe.leri. bir be - pılmuı içim kendi parasından, yar
yannameyı neşretınışlccdiı:: dımlarda bıılu11muştur. İmparator 

Bazı Yadsel gazete v.e mecmualar Hazretleri İslam dinini himaye et -
Ha~ş hükumetinin Müslüman Ha - melhedir. Ve isia:n dinine karşı te
bcşlılere fena muamelede bulunduğu cavüzck b'.!lunan Mülıiüm:ı~lann şid
haberini neşretmektedirlC!'. Bu hava det!i cttzal!u.dıı .. lrnnfan hakliınd&, e -
disin doğru olup olmadJiı, bütün mir venniıtrir. Heile< Sellasie Müslü
müs_lüman memleketler.inden, rnüte- ma.'1 ilrofos(i':" v.~ talebelerin~ karş~ 
addıt yllZllacla sorulmaktadır. Biz bu hüyülr bir ~rgı göstermektedir. İm· 
şayiaları tekzip ettik ve bunların Ha parator Hazretleri her müslliman kör 
beş hükumeti ile Habeş müslüman - yüne bir Hoca tayin etmiştir. Habeş 
ları arasında bir fitne çıkarmak ama~ hülıumeti, Mierc üstatlarına. Habeş 
ciJe tertip edildiğini de ilave ettik. kıt'aaında talim ve terbiye ödevini 
Habeş hüklımetinin müalliman Ha· Y~!labilmele.ri. i§in bütün k!llayliJUan 

bcşlilcre karşı gösterdiğj müsamaha go~tcrmekte.d!r. Bazı Yaael gazete • 
karlığın eşi mazide görüJmcmiıtir. lcrı, Habeş ımpar..lt'lrunun Cimma 
Habeş hükumeti Müslüman Habe§li mmtakasınm işpl e~ğini ve bu mın 

. . : . t.akanm H'aöe!}lstamı ait' olmadığun 
len yalnız hrıstıyanlarla ~ır.. tut· y,umaktadırlal". <thmnı mmtakası bi 
makla. kalmı1or •. Onl~rı hrıstıyanl~r zimdir. Biz Ciırır.alıyJz. Cimma m:n 
dan zıyade takdır edıyor. Habeş hu.- takasının müstaki~ .:>ldUğunu v.o a.
kumetinin Müslüman Halieşlı:ere hut başka bir liitktlm<.:t:! tabL oldJ'ğu 
karşı. hususi saygısı vardır. Habeı nu hiç bir zaman da duymadık. Ebc
yüksek memurları Müılliman Ha - veyinlerimirz, Cinımanm HabeRistan 
beşlilere bütiln kolaylıkları göster - imparatorluğunun bir, oarcası oldu • 
melltedirler. İmparator Haile ~Jla- ğunu ta,cıcdatlarından öğr~ne gelmis 
aıe, Müslüman Habcslüerin işlerini lerdk -s 
},izzat idare ediy.or. Din meselesine El-Azhar üniversitesinde ıuoie -
&ClıAÇ$l fmt>Jl:~r fbırw~riı Müs· sör ve talebeler. tlmalar ... 

ORTA AVRUPA iŞi ~ vapurtarm trenleri wbalara kadal' 
;illl!LWlllatllUlll gWecektercttr lrumll"' 5077 

Si naya Konuşmaları 
Le Messagcr d'Athcncs'den: 

Yugoslavyada, İ!f bakımından, sı • 
yasal değişme ne olursa olsun, dış 
bakımından hiç bir deği§iklik imka
nı yoktur. Stoyadinoviç kabinesinin 
programında şu sözler vardı:. "Yugos 
lavya devletinin dış siyasası önceden 
tesbit edilmiştir. Sulh muahedeler.i, 
ittifak ve dostluk muahedr.leri, ku -
çük aniaşµumın ve Balkan :gakt'ının 
gerçekleşmesi, Franıaya karşı anane
ce derin bir dostluk bağları, coğrafiğ 
durumu fert ulusal tarihimiz, Yugos 
lavyanm dış siyasasını tesbit eden i
millerdir. Bu sıyasanm temelleri o 
kadar kuvvetli ve derindir v,e Yugos 
lavya krallığının hayatig menfaatle
rine o derece uygundur Xi, biz, bun
ları gelecek hareketimizin sarsıl -
maz, direktifleri gibi sayarız . ., 

Yugoslavya naibinin, Romanya kraı 
lını ziyaretini bu zaYiyeden. gör
mek gerektir. Bu ziyaret', müteveffa 
kral Aleksandr'ın, aı:sıulusal münaae 
betlerde tatbik ettigi metodun, doğ· 
rud.Bn dognıya hakiki bir temas usu 
Jünün devamından başka bir şey dc
gildir. 

Küçük anlaşmanın ifadesi demek 
olan menfaatler, iki hiikfunetin birin 
ci derecede başhca meşgalesini teş -
kil ettiği bu anda, iki hanedan ara -
sındaki ailt: rabıtaları ikinci der~ 
cede önemli sayılmak gerelitir. 

Filhakika, lienüz sükun bulmuş o· 
lan Avusturya meselesi, başka bir şe 
kilde yine uyanıyor. Soı:ol demişti 

ki : "Şark meselesi halledildiği gün, 
Avrupa, Avusturya işini halletmek 
mecburiyeti karşısında kalacaktır. 

Şark meseleai, bizzat !&r.k uluslarının 
azmi sayesinde halledildi. Şark. ulus 
ları, önce, Balkan harbile haliis bul
maga başladılar. Balkan harpleri 06· 
manlı imparatorluğunun Rumeli hriJ 
tiyanları üzerindeki hegemenliğine 
nihayet verdi. Şark ulusları, bu istih 
J.ası Balkan anlaşmasile tamamladı -
Jar. Önce, hegemen bir imparatorluk 
ıa. mahkum uluslar arasındaki m -
gıhklı husumet ve garezlerin çarpış; 
tığı Balkan yarım adasında, menfaat 
!erin ahengini ve denkliğini Balkan 
antantı temin etti. 

Ancak, merkezi dı:vletiedn in'liiza 
mı sonucu olarak patlayan A'luatur:
ya meaelesi.;. henüz, tehlikeli safhala 
rı atlatmış değildir. 

Bugünkü safha, Haöııöurg'Jann av 
W;.m.mı~it. Ba~ıu.ar ~ 

cttat 1labn~~ #'l'Jff.. ~· ı.o 
nuşmalarınm 'başlıca konusu olacak-
tır. 

Bir Avusturya - Macar devleti ku 
rulmasına müncer olarak Tuna- mü -
vazenesini tamamile değiştirecek o -
lan bir: hüklımdadık iadesine, küçük 
antant'ın bütün ku~.etlcrile muhale
fet etmeğe kar.arı verdiği mallımdur. 

Belgrad'da çıltan Vr.eme gazete11i, 

• 
bir kaç gün önce diyor. idi ki: "kü -
çük antant devletleri, bir olut' karşı 
suıda kalmış olmak istemezler.,, İtal 
ya ise, sakıt hanedanın A vusturyaya 
avdetine taraf.tardır. Avusturyanın 
Almanyaya i1tillakına karşı. bunu, 
müessir bir tedbir sayıyor. Paris'ten 
gelen malUınata göre İtalyanın, Yu· 
nanistanda krallığın iadesini terviç 
etmekte olmasının baslıca sebebi de 
budur. Avrupanm cen~bunda bir de~ 
Jetin krallığı tekrar iade etmesi ltal 
yanlara göre meı:kczi Avnı.pa i5in bir 
emsar te~kil edermiş. 

Küçük antant ile İtalya arasındaki 
gerginlik yakın zamanda ortadan 
kalkmıştır. A<:aba Habsburg haneda
ru meseleısi, şüpheleri tekrar uyandı
rarak, Adri.yatik"in geçen yılın, endi 
şe verici muhitini yeniden canlandı
racak mıdır? 

Parisin muhar,ebesile, küsük an -
tant'ın, Habsburg'ların avdetine mü
manaatı, Alman basınında ne kadar 
memnuni:yetle ka11ılandığını not et
mek enteresandır. Alınan gazetele
ri diyor ki: 
"Hab&bur~Jarın tarihi rolü - onla

ra göre Alman me1elesinin çözülme 
si tarzı - bitmiştir. Bu hanedanın 
avdeti. Av.cupa karışıklığını artır -
maktan hali kalmıyacaktır. Buna kar 
P,. Av.usturyanm yan resmiğ gazete-
leri, Habsburg'.ların avdeti, Alınan 
te§Cbbüaierine karşı bir zıman olaca
ğını yazdıktan sonra.; küçük antantın 
buna karşı gösterdiği mukavemet 
biı': hatadır, diyor. Bu dava, harbin 
akabinde bdlti ilu.i sürülebilirdi, an 
c:ak bütün aulh muahedelttinin yı -
kıldığı bu devime böyle bir iddia gü. 
dülemez. 

Meselenin bütün bu saffialar~nm 
Sinaya'da &ör:üşüleceği a~kardır. 

Oniversul'den: 
Mösyö Titü/11akonun lngiliz hü -

kiımet adamlar:ile görü§t.ü.ğü muhte
lif 11lflsaildttn ttn mühimmi lngiliz 
- Alman deniz andlaşması hasebile 
arta ve doğu A.vrupada tahaddüs e
en siyasi vaı:iy#lttir. Küt;ük ihtilaf 
mahafili, bu anlapna Almanyanın si 
yasi vaı:iyetini tahkim ettiğinden or 
ta v.e dogu A. vrupasında A1man pro- , 
naiandasıttıtt dahı~Dif Jjjr miltyes
........ ~ a wtı:fkftııdfl::A. 
Titfll'es/EO ı;;;l~z - · Jtli'man ._ anCllll§-
ması nın avakrbrtıa ait mütalaasını i
zah etmişt.ir:. Bu mütalaayr memnu .. 
niyetle nazarı dikkate alacaklarını 
söyliyen f ngiliz- naz re lan lngilte~ -
nin A'lmanya'ya Jta~ olan durumla
rını da anlatmı~tır. Eden'de, Laval'ın 
vaziyetini izah etmiştir. 

Cinai romaf1laE meraklısı: - 1 md.at! Karyolanın altında iki 
ayak görüyorum! 

İ'!tanbul asliye 2 ci Hukuk mahke
mesinden: 

İstanbul Belediyesinin Bey,oğl~ 
nda Sofyalı sokaIDnda 26 N. Lu apar· 
tmanın 1 N. Lu dairesinde sakin Ma
rgrit Tlaau, Kostantin Zahar.of alcy,
hlerine açtıgı istimlak edilen ve bede· 
li tesviye kılınan Biiy;ükdere sayı

nndlııki sülüs hiteelerinin tapuya tno
cili davaar basit usulü muhakemeye 
tabi tutulmuş ve müddeaaleyhlere.. 
gönderilen dawen~ell:r. ikametöhla-
rının mechUliyeti haııebile bili tebliğ 
iade edilmi§ ve sebkeden talep veç
hile ilanen haklarında tcbligjlt icrası· 
na karar verilmiş ve bu baptaki dave
tiyeler do mahkeme di'9anhan~sinc 
asılmı§ oldiığundan muhakeme ıü -
nü olan 11/9/935 tarihine müaadif 
çarşan~a günü saat 14 de ismi geçen 
Margnt Tluu ve Koatantin 
Zaharofun bizzat mahkemeye gel
mediği ve musaddak vekil gönder-
medikleri takdirde muıhaltemenin ıP
yaben görüleceği maliımları olınak 
üzere keyfiyet Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun li4:t ve l «Z c:i 
maddeleri muccbince ilan olun\lr. 

(13120) 
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i VAPURCULUK~ - •- .. 
1 TiİI'• Aaomm Şir.bti i 

ıatanltul Acenlaiiı i 
~ U- s.., Tc.-: 22925. i 
$ izmir siirat yohı ! 
: GÜNEYSU npuru her hafta E 

p E R Ş E M B E ıünleri saat E 
16 da f•taabuldan IZMfRE ve ! 
PAZIJt ailaleri de iZMtlmEN ! 
l.tant.ala lrallcar. :. --..... ,.... : 

DUMLU PINAR vapuru 21 : 
:ı Temanız PAZAR .. t 10 da : 
:::1 Mntıinelia6r. i 
saıs•••·z•ı~HAii 
~ .ihtiraıbereb 

"Maden borulann lifli maddeler ve 

gimentolu mevaddı maiye ile hariçten 

iksasına mahsus usul" hakkındaki ih 

tira için istihsal edilmiş olan ı T Ey • 

lül 1928 tarih ve 1~6 numaralı ih· 
tira berattmn ihtiva ettiği nuiuk bu 

Yüksek Ziraat Enstitü 
rektörfüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek ZiFaat Enstitüsünün Zira.a 
Baytan Fakültesine Kız ve Erkek ve Omıan Fakültes 
yalnız Erkek parasız Leyli paralı Leyli ve nihari tale 
almaca-kdrr. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şart"' 
lara uymak gereklidir. 

l - Lise mezuniyet imtihanını vererek BaKalo 
nı yapmış veya Lise Olgunluk diplomasını almış o~ 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplom 
almamış Enstitüye alınamaz) ve Türk Tabiyetinde btl 
lunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Universitesi.nirıı Fen Fakül tesindcru oalC: 
len gelec~k olan1ar arada okudukları sömestreler~,., 
mu.vaffak olmuşlar ise, ikisi kabul edilerek Ba~• 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin üçüncü sömemeletill-• 
alınırlar. Ancak Barvtar Fakültesine girenlerin bu Fr 
kültenin birinci ve ikinci sömestr.elerinde okunan AıJJ#' 
tomi dersine de aynca devam etmeleri ve Ziraat Fallilf" 
tesine girenlerin Ziraat stajmı yapmaları ger.eklidir. ,, 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı lJ 7 derı ~ 
ve 25 den yukarı olamaz. Nihan tarebe yüisekyal. 
kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Ley,li talebeden mesleklerinin 
gösterdiği beden kabiliyeti ve: sai,1amhk1arı hakkın 
tam tesekküllü bir hasta evi kumıbmun raporu l~ 

5 - Enstitii.l!e.yazılan talebe iki ay, içincfe, yeni 
sağllk ve sağJ.amlik mııaY,enesinden. geç_iıriJ.eırek ertikfır 
cinin lüzum gösterdiğj. &eden kabiliyetini gösterem·-.,.. 
lerin Enstitüden iliŞiği kesilir. 

6 - Z"ıraat Fakültesine gjrecek taltbe Ankacada Or' 
man ç;f~de 1 Q. ay_: staj görme~ mecbUI'durlaf'· 
Bu staj müddetince taleOey.e 30 lira a:y.Uk verilir. Yatar 
cak yer Cirtlikde parasız sağlanır. ~ Stajiyer ta:leb~ 
yemesi v;e içmesi de Enstitüce sailand~ takdirde it~ 
dil.erine bu 3 O lira verilmez).. 

7 - Parasız y;atı talebesinden staj veya okuma de.,. 
resi içinde~ sonradan ~dana. gel.em.ı mw;bir haller dı• 
şında olinak üzere,, iendiliij.nchm:ı stajım veya okumasıO' 
bırakanlardan veya ceze! olarak gianfanJ.ardan Hüki"'. 
metçe yapılan m.asırafları öde:sı~Weri hakkıod.a. ver~ 
cek nüm~e iötr'Notclikden tasdiki~ ir keiaJetn:adl._. 
w.m.. • A- ;.__, 

8 - Enstitüye girmek isteyenler y;uJiao~ ycuılı. rı· 
poı dan başkCh nüfus kağıdını, aşı kiadm1, polis ~ 
Urbaylacdaıı alacak1aı;:ı Uzgjcılim kai,ıcluu, Orta mek~ 
ve liselerde görmüş oltluklan siiel det!sler hakkın~ 
erJi~etnameleri iliştirerek eJl yazılan ile yazacakJatf; 
pullı.ı bir dilekçe ile ve altıı. tane foto~aiı ile biriikdct 
doğruca An~da Yüksek Ziraat Enstitüsii Rekt©ı:)İİ
ğüne başvurur.Ja.r.. 
9ı- Palswı olan ve 8 inci maddede y,azılıı kağıdlaııt 

ilışiTt olmadrğr dilekçeler gelhnemiş sayılır. 
! O - Vaktinde tam kaiıtllirile oa§:v:uranlar a.ı:a~ 

dan kabul edilecek talebe clif)Ioma deırectesine ve başY111"' 
ma tarihlerine göre seçilirler. 

11 - Ce~ab isteyenler ~ca pul göndermelidif }ef .. 

12 - Başvurma zamanı Terıım.ı.ı.zımı <>n beşH:ıci ·· 
nünden Eylüfün 30 uncu günü akşamına kadardı" 
Bundan. sonraıti b~ar kabul edilmez. ( 17 i7) 

(4Q.8Q) 

lstanl!>u~ gümrükleri satış Müdür-
1 üığti nden: 

Kilo Gram ~ No. Kap 
177 c;: Mı. 8112/lS 4 s 

51 
415 

HKCO 1411 
D H S/13 

1 Kafes 
9 patlak 

7183 DH1Z Gota 140 ade.t 

133 50 NZLB 
13692 o 

24'6 o 

166 
19 

o 
a 

o 
o 
o 

o 
o 

3 s 
o 
o 

o: 

Kıy,meti 
200 95 

147 80 
lal 7S 

Eu.anm cinsi 
Boyalı cilati ağflç 'Jdl' 
bil)'.iı 
MuJCllllba kaplı ınoDil 
Fare ve emsalini ~ 
meğc mahsus nıu*IP' 
zar ed'8' 

• T l .S 4'0 Seltbzin idrolize ,. 
mesile elde edilmiş O 

tl9 30 
218 92 
768 7S 

bati' bir madde. 
Fı?fa tUrJU . 
Antrasit maden ko~ 
Menddıı saire illr ~ 
rettep balık ap 

216 44 Eski. halat 
10 33 Balık ağına lll&Jald 

mantac 
Yukarda. yazılı eşy;a 2 6-7 -9 3 5 tarihinde saat ! Z 

!stanbul. İhrua.t Gün:ıriiğü için.deki satış sal0t1.11nda 
ar.ttırma sw-etile satılacakdır. lsteklıilaiD muancn 
ınanda müracaatlan. (3523) 

Sümer Bank 
Ulnlllnl MüdiirlQiinden: 

Mefsuh. Terakkii Ziraat T .. A. SU-keti hisse bedPI 
tt'di~ muamelatına bugünden itibaren yal'ntz An 
ve İstanbul Subelerimizce devam olunacağı ilan oııııı 

kere başkasına devir. veyaliut icara yenlerin Galatada Aslan :f{al1 
5 

verilmesi tekllf edilmekte olmakla bu krt 1-4 nutn1lralara nıüracaat 
hususta fazla malumat ediiımek iste- leri ilin olunur. 
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:!:llllllllltllll•HllHlllllllllllllllllll._~19 a~abkaahrnla1nna M A z o N 1 d lcta HAZIMSIZLIGI Ağıı.dalci tataıı.lık ve kokuyu izaleedu Faı.labir yem~k \'e ıçmeden ıonra hıase~ilerı 

D 
_ T a ın 1 Yemeklerden yorgunluk Ye 'itkinl ği hafifletir Maz.on tuzunun tea•rınden memnun kalmayanlar şışu - enız yolları = bir kahve Kabızhğı bir aaat Mide ekşilik ve açık da olaa Bahçekapıda ı, Bankası arkaaında 12 ~o •. ıu Maı.on Botton ecza depo i i kafıtı M E Y V A T U Z U defeder aonra alınırsa yanmalarını giderir suna iade ederek bedelini geri alabilirler MAZON ıamı ye markasına çok dıkkat 1 l Ş LE TM ES l İ _________________ ___:_ _____ .!.....--------------------

i Acenteleri: Karaköy KöprDbatı : 

§ Tel. 42362 - Sirkeci MUhiirdar· 1 
- = - . : 111111 zade Han. Tel. 22740. lllllll: - -i Trabzon yolu ! 
:! ANKARA npuru 18 Temmuı 5 
! PERŞEMBE günO aaat 20 de İ 
E Hopaya kadar ( 1084) S401 ; 

- -- ~ 

51 KON~e~=~= ~,o~~m•• ~ 
CUMA günü aaat 11 de Mer· § 
aine kadar. 14085) S402 : 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

ZAYİ - 4723 numaralı sandalcı pla
kasını zayi ettim. Yenisini çıkaraca • 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Cemal 

latanbul Har•ci Aıkeri 
Kıtaab ilanları 

49225 lira karşıh2"ında 
kamyon karoseri kanalı 
zarfla yapdınlacakdır. lha 
lesi 20-7-935 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Şartname
sini 2 4 7 kuruşa almak iste
yenler her gün Komisyona 
uğrayabilirler. Eksiltmeye 
girecekler 2490 savdı kanu
nun 2 ve 3 üncü mdde
lerinde yazılı vesikalarla 
birlikde 3691 lira 88 kuruş
luk muvakkat teminat mak
buz veya mektublannı ha
vi teklif mektublannı ihale 
saatinden bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna ver-
meleri. ( 48) C 3718) 

5020 

* ıjc * 
Tümen kıtaatının ihtiya

cı olan 424000 kilo yulaf 
kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konmuştur. Beher 
kilosunun muhammen fi
yatı 4 kuruş 50 santim olup 
ihalesi 2-8-935 cuma günü 
saat 1 S de Bayramiç Tü
men satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şerait 
ve evsafını bulunduğu ma
hallin satınalma komisyo
nuna müracaat ederek öğ
renebilirler. İsteklilerin mü 
nakasa kanun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat 
tutarı olan 1431 liranın i
haleden bir saat evvel ko
misyonda hazır bulunmala-
rı. ( 7 1 ) ( 3 9 5 6) 
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125040 kilo Un satın a
lmacakdır. Tahmin edilen 
bedel 15005 liradır. Şart
namesi her gün görülebilir. 
Eksiltme 30 Temmuz 935 
salı günü saat 16 dadır. Ek
siltme kapalı zarf usuli ile
dir. Muvakkat teminatı 
1126 liradır. Teklif mek
tupları veya icap eden ve
saik münakasa saatmdan 
bir saat evvel Edirnede Sa
tınalma komisyonuna verı
leceii. ( 76) ( 4007) 

5300 
* • • 

Lüleburgaz ve civarın
daki kıt'at ihtiyacı için ka
palı zarf usulile 46300 kilo 
sade yağı 3 O Temmuz 9 3 5 
sah günü saat 16 yı 20 geçe 
ihalesi yapılacaktır. Bir ki
losuna tahmin edilen bedel 
7 5 kuruştur. Bedeli 3 4 7 2 5 
liradır. Eksiltmeye girme 
parası 2605 liradır. İstekli
ler kanuni duracak yer gös
termeye şirketler namına 
girecekler de vekaletname 
bulundurmaya mecburdur
lar. İşbu vesaiki ilk temi
natlarına ait makbuzla bir
likte ve teklif mektuplan 

Sıhhat ve içtimai mua
venet Vekaletinden: 

Hava makinist mektebi-
ne kayıt ve kabul şartları: 

Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. Hava makinist mektebi müdürlüğünden. 
T. sınıfına devam etmek üzere Leyli Tıb Talebe Yur- 1 ___ Aşağıda Şartları haiz iste~liler; D~lek Kağıdı 
duna alınacak talebenin yazılma ve kabul şartları aşa- ve vesikalariyle Temmuz Başlangıcında~ Agustos sonu-
ğıda gösterilmişdir. Talebenin yemesi, içmesi, giyin- na kadar mektebe baş vururlar. Mekte~ın bulunduğu 
mesi yurtca temin olunur. Kendilerine her ay muayyen yerin dışında bulunanlar dilek kağıtlarıyle y es~~alan-
mikdarda para yardımında bulunulur. mn Mektebe gönderirler ve aiacakları ~ar~ıhga g~~F ha-

l - Yurda alınacak talebenin tam devreli liseler- reket ederler. Eğer Girme şartlarını haız ıseler musaba-
den veya lise derecesinde olduğu tasdik edilmiş mekteb- ka imtihanında kazandıkları takdirde mektebe alınmak 
lerden bakalorya veya olgunluk imtihanı vererek pek şartiyle İstanbula gelirler. 
iyi ve iyi derecede mezun olması şarttır. 2 - Mektebe Girme şartları : 

2 - İstekliler kendi el yazılan ile yazılmış ve açık A T'" k ı k - ur oma . . . . b .. 
adresli istidalarını en son "Birinci Teşrin 1935" tarihi- B _ Orta mektep "Lise 8 inci sınıf,, tahsılını ıtır-
ne kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Mua- miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. . . 
venet Vekaletine göndereceklerdir. Bu istidaya bağla- c _ Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş ışlerınde kul-
nacak evrak şunlardır. lamlmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 

A - Türkiye Cumuriyeti teb'asından olduğunu bil- olan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu almak. 
diren nüfus hüviyet cüzdanının ash, Dışarda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Su· 

B - Tam devreli liselerden veya bu derecedeki mek- besine müracaatla Muayeneye gönderilirler. Tam teş-
tebden mezun olduğunu gösteren mekteb şahadetname- ki!atlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin en büyük 
sinin aslı " imtihanları tamamen bitirdikleri halde şeha- komutnama müracaatla muayeneye gönderilirler. 
detnamenin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
bulundukları mekteb müdürlüğünün aynı zamanda de- ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
recelerini de gösteren fotoğraflı ve resmi bir vesikasını Müdürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
koyacakdır.,, göstermek. 

C - Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal E - Mektebe alınacak okuyucular; Gedikli erbaşlar 
varakası. hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince muamele 

D M.. h ı göreceklerini ve mektebi bitirenlerinde l 2 yıl müddetle 
- .. ute w~SSIS arı tam hastane h~yetinden alınmış kl .. N 'k 

basılmış ornegıne uygun ve üstünde tasdikli fotoğraf Hava gedikli erbaşı olarak vazife görece erını oterlı -
b~l~nan bir sıhhat raporu. "Bu rapor Hastane Baş Ta- ten teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi· 
bıplıkl · f d lerine verilir, veya gönderilir. en tara m an zarflanarak üstü mühürlenecek ve imtihanım kazan-
istekli tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağ- F - Mektepte yapılacak seçme 
lanacakdır.,, Muayene yapacak hastaneler Ankara, Si- mak. E H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar ah-
vas, rzurum, Diyarbekir Nümune hastaneleri; İstan- nacak mıktardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye 
bul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, · S bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenır. 

amsun Memleket hastaneler:dir. Buralarda muayene 3 _ Me:. tep gece yatısı ve parasız olup okuyucuları 
olunmak için hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat Askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir, ve giydirilir. 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine isteklilerin bizzat ·1· Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız ven ır. 
müracaat etmeleri lazımdır. 4 _Tahsil müddeti iki senedir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen noterlikce tasdik e- 5 _ Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka 
dilmiş bir teahhüt senedi "bu sened isteklinin velisi aynca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
taraf mdan, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir.,, 6 _ Vazifeten Tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek 

G - 4,5X6 boyunda üç tane fotoğraf "fotoğraflar ltazaJarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

11anıar1 

Çatalcadaki kıtacıt ihtiya
cı olan Z2 ton koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye koo 
muştur. Koylll1 etinin be
her kilosuna tahmin edilen 
bedel 38 kuruş olup ihalesi 
19 Temmuz 935 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

Şartnamesi hergün öğle
den evvel Fındıklıda Satın 
alma komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 627 liralık ilk teminat 
makbuzu veya mektubu ve 
2490 sayıl! kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektup
ları belli gün ve ihale saa
tmdan en az bir saat evveli
ne kadar komisyona ver
meleri. ( 3 7 45) 

5055 
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Çatalcadaki kıt'at ihtiya
cı olan (77000) kilo buğ
day unu kapalı zarfla eksilt 
miye konulmuştur. Unun 
beher kilosuna tahmin edi
len bedel 12 kuruş 5 O san
tim olup ihalesi 19 temmuz 
935 cuma günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesini her gün 
öğleden evvel Fındıklıda sa
tın alma komisyonunda gö
rülebilir. Eksiltmiye gire
ceklerin 7 2 2 liralık ilk te
minat makbuz veya mektu
bu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 - 3 neti maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif 
mektupları belli gün ve iha
le saatmdan en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vP.rmeler1. ( 3 7 4 6) 

5056 
profil olmıyacak, cepheden alınmış olacakdır." kanunu tatbik edilir. 

2 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olan ve yurtta oku- 7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare. • "'• 
maya ve ileride mecburi hizmetlerini yapnuya engel o- Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. İstMlbuJ Komutanhğrna 
lacak bir . hastalığı ve kusuru olanlar kabul edilmezler. S - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava bağlı birlikler hayvanatının 

3 - İstekliler tarafrndan gönderilecek olan istida ve r: .i.ebi Komutanlığına baş vurmalıdırlar. ( 3302) ihtiyacı olan Bir Milyon 
vesikaların Vekaletce alındığı hemen adreslerine bildi- 4965 Üç Yüz Sekiz Bin kilo kuru 
rileceği gibi bu vesikalara göre kabul edilib edilmediklt· ' Ot 2 Ağustos 935 cuma gü-
ri de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. rOsküdar Amerikan kız lisesiı nü ~aat 15 de kapalı zarfla 

eksıltmeye konmustur. Be-
TEAHHÜT SENEDİ ÖRNEGt Mekteb Eylüliin 23 ncii PHarteai ıünO aaat 13,30 da açılar. Ka. h k'l h . d"l 

L 1 .. T b T ·ı c t · 6 ı 'd' F 1 er ı osuna ta mın e ı en . ey ı I alebe Yurduna kabul edilerek Tıp tahsı yıd 1"6nlui Atuatoadan itibaren Sah ye umar eaı 1' n erı ır az• . . 
edıp her h · b. T k mal6mat ·ıll'ı·n m•ktupla ya bı'•••t -':iracaat edilebilir lstiyenler" fıv. at Or 1~· 1 r11c • olım ı 1 k te-- angı ır ıb Fakültesinden tabip olarak çı · T .. -- ... ş dıgınd " k - d mektebın tarıfnamui .,.önderilir. Telefon: 60474 • mınatı 2943 lıradır art-a çı tıgım a" 9-6-1932 tarih ve 2000 sayılı ka· • • 5260 
nun mucibince adı geç . d" -· " . d" w• " namesi 197 kuruş mukabi-.. . . en yurtta geçır ıgı geçır ıgım 
za1?amn uçde ıkısi kada-r bir müddetle Sıhhat ve lçti· Ş f N linde komisyondan alına 
maı Muavenet Vekiletinin tayin edeceği yerde yapmağa Müfettiş Namzedi iği ve e am- bilir. Eksiltmeye girecekJe-
~ecbur. ~ld~ğu "olduğum" hizmeti kabul etmediği b k . r h rin ihale saatından bir saat 
et~~dı~ı.m veyahudkabulediptemuayyenolanmüd- zedliği için müsa a a ım 1 anı evvel teminat veya makbuz 

detını bıtırmeden terk eylediği "eylediğim" takdirde Tu·· rkı·ye zı·raat Bankasından: veya mektuplariıe birlikte 
kendisi " kendim" için sarf edilen paranın iki katını teklif zarflarını Fındıkhda 
ödemeği ve Tıp tahsilini terk ettiği "ettiğim" veya sıh- ı - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve satın alma komisyonuna 
hi sebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkanldığı 5 Sef namzedi alınacaktır. verme!.Pd. ( 3990) 
" ~ıkarıldığım" takdirde ve yurtta bir yıldan az bir 2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle-
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~uddet kalarak yurdu terk eylediği "eylediğim" tak- rinde Ankara İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacak· • • • 
~ırde Y._i!le kendisi " kendim " için sarf olunan parayı tır. Tahriri i~tihanda kazananlar geliş ve dönüş yol İstanbul Komutanlığma 
C>?emegı teahhüt ve tekeffül eylediğimi bildiren bu sene- paraları verilmek suretile Ankaraya getirilerek şifahi bağlı birliklerin ihtiyacı o
dım adı geçen Vekalete verildi. (3927) 5245 bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza- lan 4,000 dört bin kilo be-
!!'!!!!!!!'!~~~!!!!!~~~~~!!!'11~~~!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!~=--!!!!!!!!am nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine yaz peynir 29-7-935 pazar-

derununda açma saatından · 'kt ve digw er beşı" de 130 lira aylıkla şef namzedliğine tayin tesi günü saat 15 On Beş 
rındeki vesikalarla birlı e k 

bir saat evvel Lill" eburgaz- k1 1 d n olunurlar. te ıçık eksiltme ile almaca te if mektuplarını iba e e 
da satmalma komisyonuna bir saat evveline kadar Sa- 3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü- tır. 
vermiş bulunmaları. ~art- fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa l 7 S Beher kilosuna tahmin 

~ tınalma Komisyonuna ver k ı 
namesini okumak ve almak meleri ve teklif mektupları- lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. edilen fiyat 29 uruş o up 
isteyenler her gün komı·syo- '- • k" Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı- ilk teminatı 87 liradır. Şart nrn ıc~nunrl::ı ya:nh lııi 1'1'11- k · 
numuza müracaatları. ( 7 s) )ere göre yazılması lazım- lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlannm so- namesi her gün omısyon-

( 4011) s301 dır. (85) ( 4059) nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter- da görülebilir. İsteklilerin 
• • *' 53'8 fi ettirileceklerdir. vakti muayyeninde temi-

Nic'tr1,. mevkH ;rin ~38000 • • • 4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi- nat makbuz veya mektup-
kilo Un kapalı zarfla eksilt- 13000 kilo süde istekli ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasından ve larile ve ticaret odasına ka-
rneye konmuştur. İhalesi Ç5kmadığından pazarlığı 30 yahud Hukuk Fakültesinden veya bunlann yabancı yrtlı olduk.larına dair vesi-
30-7-935 salı günü saat 15 Teminuz 935 salı günü memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak kalarile birlikte komisyona 
de Niğdede Tümen Satın- saat 15 de yapılacaktır. İlk gerekdir. gelmeleri. ( 3991) 
alma Komisyonunda yapı- pey parası 108 liradır. Bir 5 - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren 
lacaktır. Unun tahmin fia- kilosunun muhammen fia- izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
tı 11 kuruş 25 santim ve ilk tı 11 kuruştur. İsteklilerin larından elde edilebilir 
teminatı 3151 liradır. İs- belli gün ve saatten evvel 6 - İstekliler a r an ı l a n b e 1 g e 1 e r i bir 
tekliler şartnamesini her ilk pey parasına aid mak- mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma günü akşamı
gün görebilirler. Eksiltme- buzla Çorlu Satmalma Ko- na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdür
ye gireceklerin 2490 No. misyonuna Kelmeleri. (88) lüğüne göndermek veya vermek sııretiyle müracaat et
lu kanunun 2 - 3 maddele- .(4118) mi§ bulunmalıdırlar. (3951) s2so 

5297 

\KUÇUK ILAnLAA 1 

iKMALE KALANLARA 
Yaz tatilinde ikmale kal n kuçilk 

kardeşlerime ikmalde muaffak olma· 
ama vardımda bulunuyorum İstek
lilerin Tan : P Yalnız'a davctiy 
göndermeleri. 5201 
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Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

ı - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktır. 
":'{ atıh ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali'birinci sınıfına talebe alınır. 
Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on 
beşten küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şartlı
dır. 

3 -· Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma gün-
leri mektebe baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdi.iriyetine karşr yazacak
ları istidanamele~ne hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtla
rım, mektep diplomalarını veya tasdikli diplom~ su.re_t
lerini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarını ve velılerının 
izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalık 
fotoğraflarını iliştirmeleri ıerektir. 

5 -Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadar
'dıı. İ::>teklilerln mua-yene\ ;sıhlıiyt: için o gUnü saat 9 Cla 

l.cendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. ( 3 7 8 8) 
5214 

Yolcu uçağı alınacak: 
Hava Yolları Devlet işletme 

müdürlüğünden: 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi ıçın bir kaç 

yolcu uçağr alınacaktır. Uçaklarda şu vasıflar olmalıdır. 
1 -Emniyet 
2 - İktisad 
3 - Yedeklerinin kolay bulunabilmesi ve tamirleri

·nin, kullanıln1alarının kolay olması. 
4 - Yurdumuzun muhtelif semtlerinde uzun yolcu

luklara dayanabilmesi bu vasıflarda uçak satanların ida
remize gönderecekleri teklifler tetkik olunur. 

Teklifnamelerde şunlarda yazılmalıdır. 
A - Uçağın İstanbul veya Ankarada bedeli ''Türk 

Lirası olarak". 
B - Fenni ve havacılık vasıflan 
C - Ne gibi şartlar altında ne kadar bir zaman için 

garanti edilebileceği . 
D - Sipari5den en geç kaç gün sonra Istanbul veya 

Ankarada teslim edilebileceği 
E - Bu uçaklardan hangİ hatlarda ve ne gibi işlerde 

ı·ullanılmakda olduğu 
F - U çağm diğer uçaklardan üstün olan cihetleri. 
G - Hatlar.ımızda yalnız bu uçaklardan kullandığı

.ınız müddetçe Fabrikanın bize ne gibi kolaylıklar ve 
istifadeler gösterebileceği 

H - İki motörlü 6 yolculuk uçaklar tercih olunur. 
Teklifnameler 1-11-935 tarihine kadar gönderilme-

lidir. (1736) (4040) 5393 

Harp Akademisi Komutanllğı 
Satınalma Komisyonundan: 

Harp Akademisi için aşağıda cins ve miktarı yazılı 
yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 818 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin 23 Temuz 935 sah 
günü saat 14,30 da 61 lira 35 kuruşluk ilk teminatlarile 
hazır bulunmaları. ( 3882) · 
Taze fasulya Patlıcan Domates Kabak Yesil ince biber 

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
•2800 2800 2000 800 1200 

' !\?n ? 

Ankara Şehir imar Mü.
dürlüğünden: . 
ı - Eksiltmeğe konulan iş Ankara mezarlığı duvarı 

tesisatının keşif bedeli 56671 lira 50 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B-Mukavele projesi. 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. , 
E - Hususi şartn:une. 
F - Keşif cetveli. . 
G-Proje. . . 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel muka-

bilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 
3 - Eksiltme 26/Temmuz/1935 cuma gi.inü saat 15 

te Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 4084 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi la
zımdır. 

Eksiltmeğe en azı bir parçada 5000 liralık temiz duvar 
işi yapmrş olduğuna dair vesikasr olanlar girebilir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda iiçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlü
ğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol-
ması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (1625) (3815) 5161 

Sıhhat ve içtimai mua
venet Vekaletinden: 
Bu yıl İstnabulda Leyli Ebe Talebe yurduna Orta

mektep mezunlarından derecesi pek iyi ve iyi olanlardan 
ta!ebe alınacaktır. İsteklilerin kendi el yazılarile yazılı 
istidalarını 1 Eylül 1935 tarihine kadar doğrudan doğ
ruya Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletine gönderme
leri lazımdır. Kabul şartlan şunlardır: 

1 - Yaşı 2 O den aşağı 3 O dan yukarı olmıyacak ve 
gerek tahsilini gerek ileride mecburi hizmetini yapmaya 
engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 

2 - İstida ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları gön
dereceklerdir. 

A -Türkye Cumhuriyeti tabaasından olduğunu 

bildiren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 
B - Mezun bulunduğu mektep şahadetnamesinin 

aslr. 
C -- Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş 

bulunduğunu gösteren mahalli hükumetçe tasdik edil
mis ilmühaber. 

İ> - 4,S X 6 boyunda üç tane totoğraf. ""Fotoğraf
lar Profil olmıyacak cepheden alınmış olacaktır.,, 

E - Mütehassıslarr tam hastahane heyetinden alın
mış basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli f otoğ·
rafr bulunan bir sıhhat raporu " bu rapor hastane baş 
tabiplikleri tarafından zarflanarak altı mühürlenecek 
ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde istidasrna 
bağlanacaktır. Muayene yapacak hastaneler : Anka~a, 
Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nümune hastaneleri, Is
tan bul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun Memleket hastaneleridir. Buralarda muayene ' .. . 
olunmak için hastanenin bulundugu yerlerdekı sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüklerine isteklilerin bizzat 
müracaat etmesi lazımdır. 

H - Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdik 
edilmiş bir teahhüt senedi "bu senet isteklinin velisi 
tarafından, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir. 

3 - İstekliler tarafından gönderilecek olan istida 
ve vesikaların vekaletçe alındığı hemen adreslerine 
bildirileceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip edil
medikleri de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TEAHHÜTSENEDİÖRNEGİ: 
İstanbul üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Ebe mek

tebinde okunması lazım dersleri okuyup bitirerek mek
tepten çıktıktan sonra sıhhat ve içtimai muavenet veka
letinin göstereceği her hangi bir yerde Ebeliğe giderek 
üç yıl müddetle tayin olunduğu "olunduğum" vazife
de gereği gibi hizmet etmediği "etmediğim" veya tah
sil sırasında her hangi bir sebeple Yurttan çıkarıldığı 
"çıkarıldığım" yahut yurdu terk eylediği "eylediğim" 
takdirde kendisi "kendim" için hükumetçe yapılan mas
rafları nizami faizi ile birlikte hiç itiraz etmeden ödeme
ği teahhüt ve tekeffül eylediğimi bildiren bu senedim 
adı geçe~ vekalete verildi. (3928) 5246 

REVUE Saati eri 

en dakik. en hassu, en ıon modeller 

8EYO~LU'nd& ~ MISIRLI, l•tlklAI Cadde•! 3g~ 
OALATA'dA : SAATCI MEVER TUnel Cadde•ı 20 
ISTANBUl.'da : A . l<EŞIŞYAN, Sultan Hamam. 

Yeni Camı Caddll•I 4 

ANl<ARA'da .rRfZA TEVFiK, Banl<aı•r CaooHı e 

\Jmumı Deı:ıo•u : l•t&Jıbul, Bahc• Kaı:ıı, Ta' Han 19 Telefon : 21864 

1 

F L 1 T Bayıe~tm:'z 

ÔLDURUR! 

• 

Karıncalan ö LD ÜRÜ NÜ z. 
Her hang1 (hatarat Oldürücü bir mayi) 
ile karıncaları öldürmeyi tecrObe et• 
tıntzmt? Eğer tecrübe •ttlnlz tse bft, 
tabi teslrslzlfğtnl de gOrdünOz. Karın
calar stzln bu tecrübenizle adeta alay 
ederek mutbağın ızı tst!IA ve yemek· 
lerlnlzl bulaşhrmağa devam ederler. 
Bunun OnQnU almak için mOnhasıren 
ve muslrren FLiT tsteylnlz. FL.fT. 
hakikaten ve ebediyen OldOrür. Leke 
yapmaı, taze ve latif kokuludur. Siyan 
ku~aklı ve asker resimli sarı teneke• 
ıere dikkat ediniz. Fia.tlar tenzilatlı. 

UırıumT Deposu : f, CRESPIN, ltt. Galata. Veywda HaQ 1 ~ 

Sıhhat ve içtimai mua" 
venet Vekaletinden: 
İstanbul Nehari ve Çorum Leyli Küçük Sıhhat~ 

murlarr mekteblcrine talebe yazılmağa başlanrrııŞ- '1 
Kabul şartlan aşağıda gösterilmişdir. 

1 -Türkiye Cumuriyeti teb'asından olmak, ~ 
2 - Yası on dokuzdan aşağı ve yirmiden yukarı .. 

mamak, . . . b" . . 1 k " 1 t b" kadros' 
3 - Orta tahsılını ıtınnış o ma me < e ~ 

orta mekteb mezunu .namzetlerle dolmazsa bu d 
tahsil gördüğünü isbat edenler de kabul oluna~ilir:'a,t 

4 - Yirmiden yukarı yaşda olanların askerlık hıı el* 
ti ile ilişiği olmamak lazımdır. Lise mezunları bu k3>' 
tabi değildir. Ji 

İstekliler kendi el yazılan ile yazılıt,nş ve açık acı:ıatf 
bir istida ile Eylül~n b!rinci gününe ~a~ar .. bulu;ıdu sıta' 
yerin Sıhhat ve İçtım.aı Muavenet .!"1~d~r:_l~klerı va vı>f 
sile girmek istcdiklen mekteb mudurlugune baş 

malıdır . ., . cıl'1 
İsteklilerin istidalarına bağhyacakları vesıkalar "' 

!ardır : _ b~' 
A - Türkiye Cumuriyeti teb'asmdan ol?u~unLl ti• 

diren nufus hüviyet cüzdanı "aslı veya ta~dıklı sure~ 
B - Mütehassısları tam hastane heye~ın~en ah~r'~ 

basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdıklı f otogbif 
bulunan bir sıhhat raporu "bu rapor hastane baş t~ ti' 
leri taraf mdan zarflanarak mühürlenecek ve isteklı ~, 
rafından mühürlu zarf halinde istidasına bağlana' 
dır. ·ı d' 

C - Mezuniyet şehadetnamesi veyahud tahs1 

recesini gösterir tasdikname. 
D - Ahlakı düz~ün olduğu ve hiç 

kum olmadığını bildiren ve oturdu~u 
resinden alınmış bir vesika, 

~· 
bir suret!~ ~dl' 
yerin polıS 

E- 4,5X6 boyunda üç dane fotoğraf. . . ~r 
Çorum leyli küçük sıhhat memurları mektebıne 11,ıs mek isteyenler yukarıki vesikalardan başka "her ~ 

gi bir sebeple tahsilini bıraktığı veya mektebden çı1' r'f 
dığI takdirde hükumetce kendisi için yapılan 013~ bİ' 
lan nizami faizi ile birlik de ödeyeceğini ve ~~kte~~, 
tirdikden sonra hükumetin lüzum gösterdığı yer ~~ 
beş sene hizmet edeceğini', bildiren velisi taraf ırı ~ 
ve eğer velisi yoksa kendi tarafından imzalan~1~e( 
noterlikçe tasdik edilmiş bir "teahhüd senedi" got1 ~ 
melidirler. ( 3929) ~ 

Gümrük muhafaza genel korı1.~ 
tanllğı lstanbul satınalma korı1 1 

yonundan: ·~ 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı için 1200 çift siyabd~I 

la fotin kapalı zarfla 20-7-1935 cumartesi saat 11 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasrnlanan tutarı 6120 liradır. ·ıit fi 
3 - Evsaf ve nümunesi Komisyonda görüteb1 

Parasız verilebilir. ~ 
4 - İstekliler yüzde 7,S tutağı olan 459 liraJılt 1~ 

makbuzu veya Banka mektuplarını teklif mekttlP ~ 
birlikte saat 1 O da Komisyona vermeleri. ( 3 7 33) ·,.;. 

===============================-==-~~ıv 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet B s 'J 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Anka' 

desi, 100.- Basıldığı f.Ct: TA!~ matbaası. , 
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Bayanlar 
Artık yoruhnaktan ve Ü· 

zülmektcn kurtuldunuz. 
Olanca emeğinize rağ .. 

men arzu ettiğiniz gi
bi temiz ve beyaz bir çama
şır elde etmeğe muvaffak 
olamazsınız. 

Balbıtki çamaşırı kendi 
kendine yıkayan ve her ıku
maşa parlak beyazlığı ~-
ren: 

TURSİL 
kullandrğmız takdir:de ıhem 
zahmetten kurtulacak, !hem 
de istediğiniz gibi temiz ve 
beyaz çamaşır elde .etmiş o
lacaJksmız. 

Şu halde, siz istirahat e· 
diniz ve çamaşırınızı: 

Tursil'le 
yıkatınız:... Netle.esinden 
hayrette ikalacaksmız. 

Tursll 
Terkibinde hiçbir 
muzır madde olma
dığı gibi çamaşırı
nız için kat'iyyen 
ehlike teşkil etmez 

HURMA SABUNU 
Herşey için kullanılan sabµn 

TURAN, HURMA adını verdiği yeni sabunu saygı değer 
müşterilerine takdim eyler. Bu sabundan beher kutuda 24 
veya 12 adet bulunur. 

Her şeyi yıkamak için kullanılabilecek olan b~ sabun, ge
rek eşsiz kalitesi ve gerekse idareli alınası sayesınde herke
sin büyük teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA sabunu, hem soğuk, ve hem de sıcak suda bol 
köpük hasıl eder. 

HURMA sabunu her evde bulunmalıdır. Fiyatı: içinde 24 
Hurma sabunu bulunan kutular yalnız 75 kunıştur. Ve içinde 
12 Hurma sabunu bulunan kutlar yalnız 40 kuruştur. 

HURMA sabununu bakkalmzdan arayınız. Kutunun üstÜn· 
·leki MA Vl KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu isbat eder. 

HURMA sabunu TURAN mamulatındandır. 

Saygıdeğer mü§te· 
rilerimizin Yerli 
Mallar Sergisinde
ki TURAN pavi • 
yonunu ziyaret et· 
mclerini rica ede • 

Türkiye Yağ Ma
mulatı Sanayii Ltd 

Şirketi 

TURAN 
11 JVALET YA.GI 

T~R~N . Tu.valet Yağının 
Cıld u:ıerındekı başlıca tesirleri: 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Günef yanmalanna karşı muha· 
faza. ettiti gibi cildinizi eamerletir 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Cildi • .Y!muşak ve nermin kılar. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Tıraıtan mütevellit yınmaJan 
iıale eder. 

TURAN Tuvalet Yağr 
Masaj için .e~zem ve. l!'akyajı 
temizlemek tçın tmıaleızdır. 

TURAN Tuvalet Yagr 
Saf zeytinyağı esası üzerine 
hazırlanmıştır. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Cildin itinası için en müesair 
tedbirdir. 

TURAN Tuvalet Yağı; 
Bir defa tecriibe ediniz.. Her 
vakit kullanacaksınız. 

HER YERDE SATILIR 

ISTANBUL BELEDiYESi LANLARI fsfanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: Cinsi 

Mikdan Behirinin Tahmin Temi-
Tahmin fiatı fiatı natı 

Çidene 
tahtası 400 X28X 2 s 
Gürgen ' 
kalas 400X28X 4,5 
'Taban 
ağacı 400 X lO X 10 
Kola .. 
gacı 300 X 8~ 8 
Sergen ispit 
((Çift) 

Dış budak 
parmak 
Başlık 
ltspitliK 
gürgen 300)"{ 3X 8 
~hlamur 
tahtasr 330X 35 >( 3 
Kestane 
tahtası 330 X35 X 3 

2200 

350 

150 

750 
3000 

12000 
600 

30 

40 

40 

) 
85 ) 

) 
200 ) 

) 
120 ) 

) 
50 ) 

) 
25 ) 

) 
) 

5,5 ) 
65 ) 

) 
250 ) 

) 
180 ) 

) 
180 ) 

5048 379 

,Balat atelyesi için lazım olan ve yukarda yazı!ı bu
ıunan 1 O kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmustur. Şartnamesi levazım müdürlüğünden para
~ı.z alınır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı arttır
ma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında 
gösteriJen 3 79 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarının ihale günü olan 
22-7-935 pazartesi günü saat 15 e kadar daimi encü
mene vermelidir. (B.) (3812) 

Mezat İdaresince Mücevher Şubesinde yeni yaptırı
lan vitrinlere camlar pazarlıkla taktınlacaktır. Bu cam
ların tahmin bedeli 159 lira 30 kuruştur. Şeraiti anla
mak üzere Levazım Mudurluğüne müracaat etmelidir. 
Pazarlığa girmek için de 4 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiylc beraber ı 9-7-935 cum a günü 
saat 1 S de Levazım Mudurliıgimde bulunmalıdır. (B.) 

(4102) 

Cinsi Adet 

Yağdanlık 
Şerit destere 
Maskap 
Destere eğesi 
Büyük destere 
eğesi 

2 
75 
50 
10 
6 

lşık 2 
Vakumyağr 7 5 
Kires yağı 5 O 
Dahan kaynağı 12 
Destere kaynağı 2 
Keser 2 
Büyük İn~liz a- 2 
nah tarı 
Rende tiği 4 
Tenekeci maka- ı 
sası 

Pafta lokması 3 
Havya 2 
Maskat kovanı 2 
Boya fırçası 2 5 

düzüne .. 
kilo 

" paket 

Poyra 42 No. 150 ) 
3 kilo ) 
Poyra 37 No. 150) Ecnebi 
2,100 kilo ) 
Poyra 32 N. 100 ) 
0,800 kilo ) 
Poyra 11 N. 150 ) 
Poyra 10 No.100) Yerli 
Poyra 9 N. 50 ) 

Muht~lif lame demiri 
,, çu bı.uc demiri 
,, çivada 
,, somun 

Pu1 
Ci~i 

Kilo 
8000 
2000 

16000 
4000 
6000 

400 

Beherinin tah- Muhammen 
min fiatı kıymeti 

75 ) 
50 ) 
40 ) 

260 ) 
3,5 ) 

.17 5 
25 
25 

160 
1200 

50 
350 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

60 ) 
200 ) 

100 
80 

8 
60 

) 
) 
) 
) 
) 

65 ) 
) 

60 ) 
) 

55 ) 
) 

65 ) 
60 ) 
50 ) 

8 )' 
8 ) 
3 ) 
ı.s > 
1 ) 

16 ) 

kuruş 
kuru~ 

1464 

212,45 

teminatı 

11) 

425 

teminat 
32 

Teminat 
11 o 

Yağhboya 750 50 375 28.5 
Balat atelycsi için lüzumu olan 30 kalem muhtelif 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için 700 ta
krm elbisenin dikilmesi olbaptaki şartname ve nümune
si veçhile ve kapalı zarf suretile eksiltmeye konmustur. 

Eksiltme yeri : Cağoloğlunda İstanbul Sağlık dirck
törlüğ·ü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi 24-7-1935 çarşamba günü saat 14 
dedir. 

Tahmini fiyatı beher takım dikiş 1 O liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
İstekli1er bedelsiz olarak Fuat paşa türbesi Irnrşısm· 

da Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve niimune
yi görebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret odası 
vesikası en az üçüncü sınıf terzi vesikası ve bir resmi 
müesseseye en az 500 takım elbiseyi iyi diktiğine dair 
vesika ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile belli saattan önce komisyona baş 
vurmaları. (3787) · 5112 

cins malzenıe cinsleri itibarile dört parçaya ayrılarak 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İstekli olanlar 
şartnameyi levazım miid~irliiğünde görebilirler. Eksilt
meye girmek için de 2490 No. Jı arttırma ve eksiltme 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale gü
nü olan 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de Daimi. 

(B.) (3811) 

Eminönü Belediyesinden : Çenberlitaşda Vezir 
hanının avlusunda .•.•. No. lu iki katlı ahşab ev maili 
inhidam olduğundan kanuni ihtarnanıe gönderilmek 
üzere yarı hissesine sahib olan Marikanın adresi buluna
mamış olduğundan ( ı S) gün zarfında mahzurun izalesi 
için ihtarname Makamına kaim olmak üzere ilan olu
n ur. ( B) \ 4 1 2 3 ) 

Eksiltmeye çık arılı b ihalesi 1 8-7 -9 3 5 perşembe gii
n ü yapılacağı ilan edilen hal binası içindeki hela inşası 
işine aid şartnamenin tadiline Hizum ve zaı uret hasıl 
olduğu için ihalenin geri bırakıldığı ve ihale giiniin liı ı 
aY.nca gazetelerle bildirileccgi ilan olunur. (B) (41 22 ) 
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istanbul'da, Ankarada, izmir' • 
de, Samsun'da, Bursa'da bin· • 

lerce kimse tarafından • 
kullanllmakta olan • FR.iGiDAiRE • 

• 
markasını intihab ediniz. Her • 
girdiği yuvaya, sıhhat, konfor 

ve rahathk getiren • 

• FRiGiDAiRE den • 

8E$i 

Il5 • 7 • '" , 

100 000,000 Kişi 
POK R Tıra Bıcag 

kullanmaktadır 

) fii , !!!!!!!!~~~ ... 19 Temmuz Cuma ak amı ..ıı~!i!!!!!~ 
1 

Harbiyede L V U bahçesin 

Yurdun en yüksek musiki artistlerinin lütfen ittirakil• 

BÜYÜK MUSiKi · ZiYAFE 
? GECESi ? 

• 
• 
• 
• 
• ::!!! 

• idareli ve sağlam soğuk hava _ ----~-.--------.............. _.............,. ____ 1~"'::"::=~ 
dolabı -..-.u..a .ae9il.ai .. -&V-1 .. !rİ!!~~~~~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!lil!!!~~~~~~~~~-~~~-~-~i!!!.!!iiiiii!!i!i!~~~~!!!!!!!!lf!f!1' 

Masalann evelden temini rica olunur . Tel. 49091 

tün dünyada 4,ooo,ooo aile• lstanbuı· Gayrimübadiller Komisyonundan: 
"FRiGiDAiRE,, kullanmak-• • 

• 
• 
~ 

• - · 
• 

tadır. Bunun üstünlüğünü bu 
rakkam kadar hi~ birşey • 

ifade edemez, • 

iGiDAi~ 
=ı • 
• -. ~ 

• 50 mumluk bir lamba kadar cereyan sarfe- • 

~ der. Size bundan idareli ve bundan sağlam : · 
• = 
li bir soğuk hava dolabı teklif edemezler. • 
-. • ı 
- = ı .- .1 
: FRiGı ı E 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
Muhammen K. 

3249 Galata Okcu Musa 

3274 Beyoğlu Hüseyinağa 

3564/ 15 Kadı\cöy Osmanağa 

3564/ 16 

3670 

3745 

3745/ 1 

4007 

4036 

4133 

4180 

4298 

ojl98 

4344 

.. ,, 

F~ner Abdi Suba§ı 

Üsküdar Harem iskelesi 

•• İhsaniye 

Yedikule 

Çcngelköy 

Ortaköy 

Beyoğlu Firuzab. .• 

Üsküdar lcadiye 

İstanbul Balıkpazar 
Ahıçelebi 

Beyoğlu Pangaltı 

• Bir tanedir ve 10 lirahk ilk taksidine 

mukabil emrinize amadedir. 

• 1 4373 Mercan Dayahatun 

• 
• 
• 
• 
• 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı • 

• Galata; Hezaren caddesi 
• Beyoğlu: istiklal caddesi 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• = ı • = • • • 

4639 

4692 

4743 

4790 

4841 

4861 

5323 

5419 

Bakırköy 

Kumkapı Tva~ 

Üsküdar Pazarbaşı 

Fatih Molla Fenari 

Beyazıt Camcı Ali 

Boyacıköy 

Beyoğlu Yenişehir 

Bakırköy Sakızağacı 

Sokağı 

Müdüm 

E. Sultan çeş
mesi Y. Tak· 
.sim çeşmesi 
E. Hristo 
Vergi 
Y. Re§it Ef • .. .. 
Petro kapısı 

Harem iskelesi 

. " 

Yedikule Cad. 

Kuleli Cad. 

İkinci Orta 

Y. Mas 

E. Kahya Serkiz 
Y. Sübyeci 
Yemiş iskelesi 

Bayır 

Çakmakcılar 
yokuşu 
Orta 

Ördekli bakkal 

Toprak 

. 
E. Ahmediye 
Y. Vatan 
E. Buğdaycılar 
kapısı 

Y. Kürkeüler 
Altıncı 

Eczacı Yeni 
Kükürtlü 
Kaytancı 
Cevizli Yalı 
Sokağı 

Emlak No: 

2 

' 

E. 4 
Y.62 

E. 4 Y.60 

E.48 Y.44 

?2 

24 

E. ve Y. 
2 . 4 

E. 35 
Y. 48/ 1· 

48/ 2- 48/ 3 
4-6-8-10-
12-14-16· 
18-20 
20-20/ 1 

42 

f; . 11 
Y. 9 

111 

45 

55 

24 

E. 22.24. 
26·28 

Y. 28·30. 
32-34 

g. 123 

E . 9 
Y. 11 

23 

17 

11 

D. No : Semti ve mahallesi 

-.:..-------
83 metre arsanın 
tamamı 

100,50 metre arsanın 
tamamı 

l 19 metre arsanın 
4/ 6 hissesi 

1 19 metre ananın 
4/ 6 hissesi . 
Ahşap hanenin 1/ 3 
Hissesi 
124 metre arsanın 
tamamı 

118 ita 25 metre 
arsanın tarnanu 
Ahşap iki hanenin 
42/ 240 hissesi 
Kagir deponun 1/ 4 
hissesi 

1593 metre arsanın 
tamamı 

Ahşap hane ve 
haneye münkalip dük
kanm 1 / 2 hissesi 
Ahşap hane ve bağ
s~nin 1/ 2 hissesi 
Üstünde odaları olan 
kagir dükkanın 
120920/ 504000 
hissesi 
183 metre arsanın 
tamamı 

Büyük Yenihan alt 
kat odanın tamamı 
114 metre arsanın 
tamamı 

40 metre arsanın 
' .4/ 5 hissesi 

3 kıta arsa ile kagir 
hanenin 1/ 2 hissesi 

106 metre arsanın 
tamamı 

72,50 metTe arsanın 
ve bodrumun 1/7 
hissesi 
189 metre arsanın 

U6Z 

402 

635 

1250 

744 

110. 

656 

sos6 

304 

tamamı. o 
Ahşap hane ve bahçe• 'iZ 
nin 96/ 120 hissesi 

344,50 metre arsa 
Ankara: Bankalar caddesi 

lzmir: Gazi bulvarı 
Yukarda evsafı yazıtı gayri menkJ\ler on gün mü~d.etlc pazarlı.~la satışa 

• • '?6·7-935 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 14 den ıtıbaren on gun zarfında 
çıkarılmıştır. 

her gün yapılır· 
- _ münhasiren gayri mübadil bonosiledir. 
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