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SAYI: 77 - 3380 
Onbirinci YIL 

SAHIB ve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmud SOYDAN 

8 Temmuz· PA 

Ş a.., it atlılarımız, dun 
geldiler, asker ve sivıl 
halkın omuzları üzerinde 

1 vukseltildiler 1 
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BUGUN 
2 incide ı Peyami Safa'nm .. Randevu 

evi ", Orhan Selim'in " Ço
cukların dünyası " fıkraları 
- Şehir haberleri. 

3 iincüdc : Ankara haberleri - Felek in 
" Kısmete balnn " fıkrasL 

4-unciıdc: Aziz Hüdai Akdemirin "Ca
susluk " adlı eseri - Sağlık 
öiüdleri - Kendi kıendimi
ze çatıyoruz. 

S incide ı Son haberler - DiiJ1ya ga
zetelerine göre hidi&ıeler -
icmal. 

~ mcıda ı Memlekette TAN - Seviş
meler, evlenmeler. 

7 incide : Ankara sayfası. 
S incide ı Kazan Hanhğmm son günle

ri - Briç - Hikiye. 
9 uncuda : Spor - Futbol - Güreş -

Tenis maçalrı. 
lOuncuda: Ekonomi - Faydalı bil

giler. 

Ağaoğlu 
Ne yazdı?! 

-2-
•Devletçilik halrlıınila• 

Sayın Bay Ahmet, ekonomsal öz
genlik (iktisadi serbestçilik) hakkın
da çok şeyler yazdı. Yani devletin 
ekonomi (iktisat) işlerine karışma• 
ması hakkında çok şeyler anlattı .. 

Yıllardanberi de anlatıyor!. 
Ahmed'in yazdıklarının hepsi eko

nomsal devletçiliğe karşıdır. (İktisat 
devletçiliği aleyhindedir). 

O, devletin ekonomi işlerine el 
degdirmesini istemez. Tıpkı fiziyo
kratlar, tıpkı liberal ekonomiciler gi
bi. 

Ahmed'i gördükçe, Ahmed'i oku -
dukça, yaz günlerinde bile elinde ·ka
lın, kara şemsiyesile PıJris sokakla
rında dolaştığını tarihin anlattığı 
(Bastiya) yı görür gibi olurum!. 

Ahmed'in ekonomsal devletçiliğe 
karşı yazdıkları bir araya toplansa 
kalın bir kap olurdu .. 

Kalın ve kapkara bir kap!... 
Fakat o, bütün bunlara gözlerini 

yumuyor .. 
Ve .. 

Söve, saya; bağıra, çağıra: 

~1en~ b~ şey7~:ımachrn i. 
Ben. bır fCY alylemedf.m f. 
Ben, eJı:onom..ı att.a..t...a.,. h 

caman h a...ı ,.,..a... er 
• er y~ ... e -mUdafaa et•1-11" 

dıyor. uua 

du?;).çe b•t mudur? (Şeniyet bu mu

. B~ze doğruyu Ahmed'in vazdzL1--
ıöylıyecektir.. 1 .llUCU"l 

• ~hmet, ne yazdı? Ve ne anlattı?! 
, • 1933 yılında bir kita 
:Adı, (Devlet ve F t) . p yazdı. er tır. 

Ahmet ,bu kitabı da b' . 
aklının erdiği • J° ütün gilcile, 
çiligi batırmağaı~ıarlıara kadar de\'let• 

K' ~ tnıaktadrr 
ıtaptan bazı parçalar. • 

1 )Devletçilik Demo~ de . . 
açılmcuını görmeden ve bu .;:n 
nı~. do~.uı·duğu tezatlar çıkmafl,.,.: 
gorul"!uf ve çıkmıf gibi davranmak 
devletı felce uğratmaktan ı..-_L 
b" • ~KG 
ır netıce vermez.,, 
- Sayfa: 66 -

ı1 Ahmet, şu düşüncesinden de anlat ıyor ki bizde yalnız d~\'letçiliğe 
•6ı d_egildir. (Al~yhtar değildir.) 

( 'lİ bızde ulus egemenliğinin de 
d';1

• et hakimiyetinin de) varJı&ın~ 
ınannııyor • 6 

Ahmed'e ·· 
dursun, fakat gore:. ~evletçilik şöyle 
bile tam değildi~~kıyede demokrasi 

Bunu, bu dü .. . . 
Qlarak tekrarlıyoşuncve•ını daha açık 

r. e· 
2) ,, Demokrasi d . . . 

memi' olan rnu1ı·tl evn~ geçır
silik sistemi nasılı taerdb~ genış devlet-
diyor. t ik olunabilir?" 

- Sayfa: 67 _ , 
Sonra devletçili ~ i . ' 

kinsızlığını göster~~k ~~bikatta im-
3) "Zaten iş \'e ıçın_: . . 

alakası olmıyan teknıkle hıçbır 
muazzam ve thay:~rn~~lann böyle 
muvaffakıyetle yürütebilır te~ebbü_aü 
den inanılıyor mı? 1 .. d.melenne cıd-

- Sayfa: 67 - ıye aoruyor. 

met, burada \'aktile d . ·~ 
•an (hücum ede ) evletçilıge 

n ekono · · l" !erden esinmiştir .. mıcı ı-
t ) O 1 .. (mülhem ol
. u~ • n arın gorüşlerini b . • 

.emıgtır. enun 

Vaktile ekonomici liberali 
letçilere ka111 yaptıkları i~r f ev
başında bunu ileri sürmüşJe di az. ann 

Bizde de ayrışıklar (ın:hctl f1 ) 
hep bunu söylüyorlardı. 1 er 

Görüyoruz ki Ahmet, inanlı b. r 
beraldır. Veya liberal (serbest i)r .d1~ 

Ahmet, bunlarla da kalınıy;r 1 ı. 
O, durmadan anlatıyor. ' 
Ve diyor ki: 

[Arkası 10 uncuda] 

Mahmut Eaat BOZKURT 

lstanbulAtina ile 3-3 Berabere Kaldı! 

Avnapadan 'an1ar kazanarak dönen süvarilerlmiz dün Sirkecide binlerce kişi tarafından ve yüzlerce çelenk1er1e böyle karşılandılar! 

ŞANLI BiR DÖNÜŞ 1 

Süvarilerimiz Dün Halkın 
Tezahüratile Karşılandılar! 

Ekip reisi ve gelen süvariler 
muvaffakıyetleri " TAN 21 a 

kazandıkları 

anlatıyorlar 

Avrupa tehirlerinde 
kazandtkları büyük za 
ferlerle Türk bayrağı-

nı Yuca1tan Türk 
atlıları 

Solda!ı aata: E··"b Ön ü S · ,.,. t tk "" c , aun ro a an, 
celen süvari 

p Nis, Ahen başarıklarından sonra 
f ~te ve Vir.anada da birçok muvaf
a ı~tler gosteren binici aübaylan • 
mız, dün geldiler. 

Türk bayrağını yabancı illerde ay-

Cevat Gürkan, Cevat Kola. Altta dün 
ekipimiz 

larca dalgalandıran ve ecnebi binicile· 
rin takdirlerini kazanan değerli billi
cilerimizin dün geleceğini duyan ls
talibullular, Büyükçekmeceden itiba-

[Arkası 10 uncuda] 

Deierli süvarimiz Cevat Gürkanm gazetemize verdiği resim 

HAYATIN UCUZLucıuı 
Dün den~e idim. Biraz auda 

yüatliim, biraz 6t)rıeıte yandım, ve 
1 öğleye doiru, plajdan çıkarak, 
kunualın yanıbaflnda oturan bir ar· 
lıculQfımın kötkiine uirtulım. 

Ben 11ı1tlan çıkarken, çocuğum da· 
ha cleniade idi 11e onu 11ı1da yüzer 
bırakmııtım. 
ArkadQfım beni yemeie alıkoy

du, aolraya oturduk. 
Y anm mat 6eçti. 
Birdenbire, •olrakta bir koıufma 

olılu. KomfUnun bahçeainden bir 
kaclın dlfGn lırlculı. Derken, plaj 
kiracurnın kanter içinde "aman 
bir dolıtor, bir çocuk boğuldu 1,, di
ye n•~apac:aiını ile ne tarafa ko
.anrt'lo•n• ştrfu·.-.·~ bir hı;ıLde dört 
4öii4&iiiiifil •Öt'dük. 

/ffe o an, ,...., 6ir acı ile içimin 
tuilflll.,. anlatamam. Plajda 60 • 
,..... ~an, çocufum olabilme· 
.inin büule 6ir ihtimali, bir iıkence 
bur..,.., ltibi, kalamı Jelmeie, del· 
mefe, delmefe baıltulı. 

Y erjmde oturamıyordum; plaja iti 
demıyordum.Kumaalın yanındaki 
el)lerden kadın erkek 6eı on kişi 
merakla deniz hamamına koıtular. 
Aman Yarabbi I Deli olacakhm ! Ya 
rım •aat •onra gidenler döndüler 
oe lröflıün mürebbiyeai haber ()erdi: 

- Bir Rum çocuiul Deniz ha
mamınııa önünde, nıyun ancak göi· 
·~ kadar geldiği bir yerde, dipten 

1 

~rderkera tellere takılmıf, Hfl telle 
a.zık ara•rna aıkqmlf lıalmlf, •u 

çıkaramadan boiulmUf "e neden 
•o~ra görmü,ler, denizin dibinden 
çrııırarnılflar ! 
d Aradılar, aradılar ve bir aaat ka· 
b ~ •onr•,, nihayet oradaki evlerden 
dır;ne miaalir gelmiı bir doktor bul-

u a
1
r. Adamcağız gitti, baktı, lakat 

ne p ··d "' a, ne pllijın yanında hlfTnen 
::f.l'!~«~ ilk tedavi için hiçbir i•· kir ılacı bulamadı ve baht .. .z ço• 
cu , belki kurtulocalıken, bir pa· 
j;" günü, aaatin on ikiainde, bir 
t ~~alın 11elifi güzel çakılmıı bir 
e ad «aılı dibinde, o plajı yapanın 
0~ a İn•an yıkoırıacağrnı dahi dü
~un~•i• lüaum hiuetmiyecelı lıa· 

ar ıhrnali, lakaydm ,,. o kumaala k tekilde tel ve lttuık çaktırtacak 
"":; 6amaı.z bir belediyenitn kayi ılı J'ii.ziinden, yıkanayım der· 
•n, tanı terai, can verdi! 
. in.an hayatının bu kadar piai pi
~ne uca.aluf&ôla bilmem ki bundan 
aha korkunç örnek olabilir mi 1 

l AH Naci KARACAN 

ISTANBUL - ATiNA MAÇI 

iki Takım Üçer Sayı ile 
Berabere Kaldılar 

Dünkü maç çok heyecanlı oldu 

Dünkü maçtan heyecanlı bir an r 
[Maçın tafsilatı ve diğer resimleri spor sayfamız olan 9 uncuda] 

EKMEK iNMEDi 

5 Fırın Daha Cezalandı 
Ekmek fiaları indirilebilecek bir duruma gir
miştir, bu komisyon ucuzluk kararını vermeli 

Ekmek narhını tesbit edecek komia 
yon bugün toplanacaktır. Belediye, 
son hafta içerisinde buğday piyasasını 
daha büyük bir dikkatle takip etmiJ 
ve Hatların düşüklüğü tamamile tes -
bit olunmuştur. Tecim ve zahire bor 
sasırun hazırladığı fiat listeleri bu aa 
hah belediyeye gönderilecektir. 

Buğdayın ve dolayısile .or-
mal duruma yaklaşacak nisbete düş -
meıi ekme;in bir çok yerbrde 9 ku
ruıtan satılması narhın değiştirilmesi 

mek fiatları~ı 10 kuruşa indirmesi 
beklenmektedir. 

Fiat inmeli 
Dün görüştüğümüz salahiyettar bir 

zat, narhın yeniden tesbiti baklanda· 
ki neşriyatnnııı teyit ederek ıunlan 
söylemiştir:, 

[Arkası 3 üncüde] 

Başbakan Bltliste 

~uvarı/erımız istasJ!.onda kendilerini kavı:zlavan asker .,,·vı·ı 'D ı· ~ · :ır. ,,~ ve "' oen~ zıın omuzları üzerinde ... ı 
ni zaruri bir hale koymuıtur. Komis 
yonun bugün yapacağı toplantıda, ek-

Bitlis, 7. A.A. - Başbakan 
İsmet İnönü bugün Bitlise gel
miştir. 



DUŞUNOUKÇE 

RANDEVU EVi 
Gazetelerde, sık sık, !bilmem 

nerede ve bilmem kaç tane ran
devu evinin ahlak polisi tarafın 
dan kapatıldığım okursunuz. İn 
san zahmet edip saysa yirmi se 
nedenberidir İstanbulda sayısı 
unutulacak kadar çok randevu 
evi kapatılmış olduğunu şaşala
yarak anlar. Eğer bu evleri ka
patmaktan maksat bir daha açıl 
marnalan ise, şimdiye kadar çok 
tan bitmiş olmalan gerekti. lki 
günde bir~ yeniden bir sürü kö 
tü ev kapatıldığına göre bunlar, 
usturayı yedikçe gelişen ve bü
yüyen gür sakallar gibi, kapatıl 
dıkça daha fazla bereketle açılı
yorlar, demektir. 

Ve demek oluyor ki, ahlak po 
]isinin yapabildiği şey, kapısını 
mühürlediği randevu evini ni -
hayet o sokaktan başka bir so
kağa, o mahalleden başka bir 
mahalleye, o semtten başka bir 
semte göç etm~ğe mecbur bırak 
maktan ibarettir. Emniyet kuv -
vetlerile ahlaksız kadınlar ara -
sında yıllardır sürüp giden bu 
saklambaç oyununun her semti 
biraz lekelemekten ve rahatsız 
etmekten başka ne faydası var -
dır, bilmem. 

Dün 21 randevü evi daha ka
pandığını gazetelerde okudum. 
Şimdiye kadar kapatılanlarla 
beraber yekun kimbilir kaç bi
ni bulmuştur. Bunun sonu oima 
dığına göre yekun miiyona, mil 
yara kadar varır, gider. Parmak 
la şişinneğe nafile yere cahştığı 
rnız patlak bir lastik top gibi 
bir taraf mdan basttkca öte tara
fından çökerttiğimiz bu ahlak iş 
lerine daha zeki bir şekil vere -
lim. Eski zamanın mahalle bas
kınlarından pek farkı olmayan 
bu safiyane ve iptidai ev kapat
ma usulü, nihayet bazı açık göz 
lerin işine yaramakla, fenalığın 
kontroldan büsbütün uzaklaş -
masile kalır. Zira görüyoruz ki, 
hükmümüz nihayet bir evin ka
pı kanatlarına geçiyor ve içinde 
kiler başka bir evde meş'um lez 
zetlerin ticaretine devam ediyor 
lar. Karakol ve mahkeme ,onlar 
jçin ıki ev arasında zaruri bir is
tasyondan ibar:et. 

Peyami SAFA 

Şerefiyeleri 
Artan yerler 
Şehrin muhtelif yerlerinde yapılan 

istimlakler. yol geni letilmesi dolayı
sile, bir çok cadde ve 6okak :üzerinde
ki binalann mevkii arttırmıştır. Şar -
baylık yeniden teşekkül eden böyle 
şerefli sokak ve caddeler :üstündeki 
binalardan a~an şerefiye resminin 
değiştirilmesine ve bu resmin binala
rın mevkii ve erefile mütmasip bir 
sekilde alınmasına karar vermiştir. 

Kaymakamlıklar, kendi mmtakala -
n içindeki binalardan erefiyesi art -
mış olanları tesbit edecekler ve mer
keze bildireceklerdir. 

HususT hastanelerin 
vaziyeti 

Tıp Fakültesi 1stanbula geçtiğin -
denberi ve İstanbul cihetindeki hasta 
hanelerde yatak adedi ~oğaltıldıktan 
sonra bu taraftaki hususi hastahane -
lcr zarar etmeğe ba;1amı tardır. 

İ5tanbul cihetindeki 30 hastahane -
den ikisi kapanmı tır • 
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Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

Evet, bunlar da iaznn .. , Bunlar, 
tuzu, biberi ... hareketsiz, heyecansız, 
olü bir aşk, yaşanır mı? 
Yapmacık da olsa, ağlamak, sinir

lerimi bozmuştu. Eğer sinirlerim bo
zuk olmasaydı, zavallının haline, 
kendimi tutamaz, kahkahalarla güler
dim. 

Saçlarımda gezinen parmakları tit
riyordu: 

- Ağlama, yavrum ... Söyle .. söy
le, ben, sana ne yaptım? 

Yaşlı gözlerimi, onun bir çocuk 
kadar masum bakışlı gözlerine dik
tim: 

- O kadının ağzının kokusunu 
nasıl duydun? Nasıl duyabildin? 

Hemen cevap veremedi, sarsıldı; 
alnı kmımıştı: 

- Suçum bu mu? 
Ağzımı, onun ağzına yaklaştırmış· 

hm .. 
Ve itiraf edeyim, çocuğum, o gün 

ben, ağzımı, di lerimi, her günkün
den daha fazla bir özenişle temizle
miş ve yıkamı tım; sonra güzel ko
)tulu sakızlar ciğnemistim • 

Ve agzım, bir bahar gibi kokuyor
du, 

ı • " a . ... . 
Ticaret Melctebinae Sergi açılıyor .::..._ Bülfreşfe büyük bir galelie ~zanan sporcularımız d ü n d ö n o ü 1 e r 

Fakülteden Fakül
teye geçilmiyecek 

1stanbul hukuk fakültesinde 
olduğu gibi, Ankara hukuk fa -
kültesinde de talebenin dersle
l'e behemehal devam mecburi
yetleri usulü kabul edilmiştir. 
Bunun için bir program Jıazır -
lanmıştır. Bir yıl içinde en az 
yüz beş yarım gün fakülteye de 
v:am etmiyen talebeler imtihana 
girmek hakkını kaybedecekler -
.dir. Bunun için de kontrol fişle· 
ri yapıl mı§tır. 

Haziran imtihan devresinde 
1stanbu1 hukukundan ( 30) dan 
lazla talebe Ankara hukukuna 
naklederek orada imtihana gir
mişlerdi. Ankara hukukunun İm 
tihan talimatnamesini daha mü-
3ait bulmuslardı. Ankara hukuk 
fakiiltesinde de imtihan tali • 
matnamesinin ayni olması muva 
Irk bulunmuştur. Bundan son -
ra, bir fakülteden diğerine na -
kil işine meydan verilmiyecek -
tir. Ankara hukuk fakültesinde, 
önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren, bu yolda bau deği§İk -
Jikler yapılacaktır. 

Kaçak A8-P- .-:ıım~. 

nasıl gönderilecek? 
Tutulan ka~k etler muayene edil

mek üzere mezbahaya gönderilmek
tedir. Muayeneden sonra, bunlar sa
tılmaktadır. Fakat kaçak etler ekse
riya iyi olmadığından para etmemek· 
tcdir. Şehrin uzak semtlerinde tutulan 
az miktarda kaçak etler araba veya o
tomobile konarak mezbahaya gönde
riliyor. Bu etler satıldıktan sonra, be
deli, etin nakil masrafını bile çıkar -
mamaktadır. Mezbaha idaresi, üste • 
li.k ibir de pul para1>1 ödemek mecbu
riyetinde kalmaktadır. Bundan sonra, 
tutulan kaçak etlerin mezbahaya en 
ucuz nakil vasıtalarile gönden1mcsi 
ubelere bildirilmiştir. Az miktarda 

bulunan kacak etler, hamal vasrtasile 
g önderileccktir. 

Dünkü sıcak 
Bütün Istanbullular dün. yazın ilk 

şiddetli sıcağını tatmışlardır. Tatil 
günü oluşu, Gicaktan bunalan şehir 
halkını kırlara, mesire yerlerine ve 
plaJlara sürüklemiştir. 

Dün, sıcak derecesi, 31 i bulmu§
tur. lkı gündcnberi poyrazdan esen 
rüzgarın yıldıza dönmesi, havanın bu 
naltıcılığını biraz azaltmıştır. 

Gözlerimi, mendilimle kuruladım, 
dudaklarım, dudaklarına degecek 
kadar yakın, göğsüm kabanp inerek 
konuşuyordum : _ 

- Diba ne olsun? O kadının ag
zının koktuğunu duyabilmek için 
ona, yakla~mış olman lazımdı .. De
mek ki, 6İzı birkaç dakika yalnız bı -
raktığun zaman, l!.cndindcn geçtin 
ve ağzına girecek gibi konuştun! 
Ve eğer ağzı kokmasaymrş ... 

Kıskançlık komedisi k~fiydi ; kol
poyu değiştirmek icap ediyordu ba
şımı ağır ağır doğrulttum: 

- Bu ağlayışımı kıskançlık san
ma ... Sen, benim kadınlık gururumu, 
kadınlık izzetinefsj.ı;ni siğnedin ... 

O, söylemek. kendini müdafaa ~t
mek istiyor. kıvranıyordu. µkın, 
ben, onun ağız açmasına vakit bırak
mıyordum: 

- Senden, bunw ummazdım. 
Hıçkırıklarımı güç tutuyormuıum 

gibi içimi çekiyordum: 
- Senden bunu ummazdım ..• Ben, 

seni, erkek biliyordum. Evet, benim, 
sende beğendiğim, erkeklikti. Fakat 
nasıl erkek? Temiz, ciddi, tam mana-
6ile erkek ... Senin küçüleceğini hatırı· 
ma getirmezdim. Sen, küçülemezdin. 

Evet, çocuğum, hep ayni tonda söy 
lüyordum. Kelime kelime böyle mi 
söylemiştim; bunu, pek katiyetle id
dia edemem. A~ağı yukarı böyle idi. 
His ciddilctimı bozmuyordum, 

Ciayrımübadiller 
Gene toplanıyorlar 

Gayri mübadiller kongresi gelecek 
hafta toplanacaktır. Kongre altı aylık 
olduğu için yeni idare heyeti seçilme
mesi lazımdır. Fakat idare heyetinin 
'kendiliğinden ~ekilerek, yerine yeni 
bir idare heyeti seçileceki çok kuvvet
le söylenmektedir. Kongre günü yak 
laşırken, diğer taraftan gayri mlıöa -
diller ikiye ayn1mışlardır. Bir kısım 
gayri mübadiller cemiyetin kaldırılma 
sını istemektedirler. Bir kısmı ise, ce
miyetin seklinin değiştirilerek daha 
kuvvetli bir tanda çah§ması taraftarı 
bulunuyorlar. Yapılacak kongrede ce 
miyetin vaEiyeti ehemmiyetli şekilde 
ünakaşa edilecektir. Gayri mübadille
rin yıllardır sürüneemede kalan işleri 
nin neticelendirilmesi için daha pra
tik ve doğru bir yol aranacaktır • 

Trakya şimendifercileri 
topfandllar 

Trakya şimendüfercilcri cemiyeti 
y.ılhk toplantısı dün Y edikulede mer 
kez binasında yapılmıştır. Kongrede 
Şark Demiryollan amelesi ve memur 
lan hazır bulunmuşlardır. Kongre, ce 
miyet Başkanı tarafından açılmıştır. 
Evvela yıllık çalı~ma raporu okun • 
muştur. Bundan sonra, memur ve ame 
leye yardım için sandık kurulması 
etrafında görüşülmüş baıı esaslar ka
rarlaştırılmıştır. Bundan sonra yeni 
idare hc.veti ı;ccilrtıistir. • 

Adliyenin isliihı kanunları · 

Şehrimizde bulunan Adliye Bakanı 
Şükrü Saracoğlu bir iki güne kadar 
istirahat etmek üzere lzınire gidecek 
ve yirmi giin kadar kalacaktır. 

Adliyemizin ıslahı ve yükselmesi 
için hazırlanarak son tashihatı yapıl
makta olan .kanunlar Şükrü Saracoğ
lunun Ankaraya dönüşünde kat'i şe -
killerini atacaklar ve kurultayın ilk 
toplantısında müzakereye konulacak -
lardır • 

Bu sabah faaliyet başhyor 
Tecim ve Endüstri odasında, hava 

tehlikesi için seçilen komiteler bu sa
bahtan itibaren faaliyete ge~ccklcr
dir. Her komite kendi mmtakasında 
bulunan odaya yazılı tecimenlerle te
masa girişecek, taahhütlerini tesbit e
derek kendilerini üye yazacaktır. 

Hava kurumu, her komite iç.in bi -
rer memur seçmiştir. Bu memurlar, 
bugün komitelerle beraber temaslarda 
bulunacaklardır. Istanbul tecimenlcri
nin hava tehlikesi ikin, her yıl önem
li yardımda bulunacakları anlaşılmak
tadır. 

Nizam, yüı:ü renkten Tenge girerek 
beni dinliyordu. Oyle gülmek, öyle 
gülmek i6tiyordum ki •.. 

Ağrr, ve durgun bir sesle devam 
ediyordum: 

- Seni, yüksek, büyük gördüğüm 
için seviyordum. Dikkat ediyor mu • 
sun, seviyordum, diyorum. Artık $eni 
sevmiyor muyum? Bak inkir etmiyo
rum, açıkça söylüyorum. Seni, hali se 
viyorum. Fakat eskisi gibi değil. .. I -
çim kırıldı bir kere... Senden kırıla· 
cak mıydım? 

O, nihayet dayanamadı, ellerimi 
tutu, kekeledi: 

- Yapma ... Böyle söyleme ..• 
Ellerimi §iddetle çektim: 
- Bırak ... istemiyorum. 
Nizamın yüzü solmuştu! 
- Ben, sana ne yaptım? 
Hiddetle bağırdım: 
- Daha ne yapacaksın? Beni, ya -

bancı kadınların yanında kü~ük dü
§iirdiln. Bunu, sana yara§tıramam. 

O, erimiş, bitmiş, çokUvermişti, 
ve onun gözbebeklerinin buğulandığı 
nı gördüm, şaka sınınnı biraz aıtığı
mı anladım. Sesimi tatlılaştırdnn. La
kin birden yumuşayıvermek, ilk teşi
ri kaybettirecekti. 

Mahzun mahzun gülümsüyordum: 
- Sen, bu küçüldüğü yapacak ımy 

dm? Senin gibi, merd bir erkek, bir 
kadını, sevdiğini söylediği, sevdiğini 

iddia ettiği bir kadını tahkir eder mi 

Adalarda 
Dünkü yarışlar 
Adaları güzelleştirme kuru -

mu tarafından tertip edilen de
niz yarışları dün saatl 7 ,30 da 
Büyükadada yapılmıştır. 

Yarışlara 16 merkep girmiş -
tir. Merkepler iki kısma ayrıl -
mışlar, birinci kısmına, İstan -
bul kliiplerinden iştirak eden 
gençler bindir.ilmiştir. Bu kafile 
Nizam tarafına doğru harekete
derek küçük tur yapmıştır. 

Diğer sekiz merkebe Adadaki 
klüp gençleri bindirilmiştir. Bun 
lar da Maaz yolile küçük tura 
çıkmışlardrc. Yarış, Maden, Lü
napark ve Nizam istikametin -
den telefonla takip edilmiştir. 

Neticede dağcılık klübünden 
Metin Üstündağ 25 dakika 33 
saniyede birinci gelmiştir. İkin 
ciliği Galatasaraydan Hasan Sa 
imin bindiği 3 numaralı merkep, 
üçüncülüğü Adalı Nedimin bin 
diği 1 O numaralı merkep kazan 
mışlardır. Adadan Muhibin bin 
diği merkep te dördüncü olmuş 
tur. 

Birinciliği kazanan merkebin 
:ıuımaraaı ;teametine_,a:a&:uıen .l..3 
numarayı taşıyorcıu. 

Yarıştan sonra, kazananlara 
sırasile kırmızı, yeşil, mavi, sa
rı renkte bayraklar verilmiştir. 
Bu bayraklann üstünde adaları 
güzelleştirme kurumunun ilk 
harfleri ile uzun kulaklı bir bas 
resmi vardı. .. 

Bidnciliği ve ikinciliği kaza -
nan adalı merkeplerin sahibi 
Nihada 22,S lira, üçüncülüğü ka 
zanan merkep sahibi Mehmet 
Aliye de 5 lira ikramiye veril -
miştir. Yarışlar saat 6,5 ta ni -
hayet bulmuştur. 

Çadır on beş Ağustosa 
kadar açık 

Askeri müze önünde kurulan tari
hi ~dır dün bir çok halk tarafından 
gezilmiştir. Çadır 1 S ağustosa kadar 
açık bulunacaktır. Çadır için, müze -
yi de gezenlerden ayn duhuliye alın
mamaktadır. Askeri müze müdürü 
miralay Şükrü ?dm gezenlere izahat 
vermiştir. 

hiç ? H~karet görüşümden ziyade, 6C
nin halın beni sinirlendirdi. Sinirim
den ağladım. 
Yavaş yavaş ona sokuluyordum: 
- Beni, hodbin zannetme. Seni, 

kendime esir etmek istemiyorum. Bu
na hak~un olmadığını da biliyorum. 
Erkeksın, gönlünün istediği, beğen -
diğin kadınla konuşur, gezer, tozabi
lirsin. Fakat bunun, bir haddi vardır, 
değil mi? Bu, biraz da nezaket mese
lesi ... Senin gibi centilmen adama, ya
raşır mı? 

Bir ked! gibi sokuluşum, onu, büs
bütün perışan etmişti; gözlerinden iki 
damla yaş yanaklarına sızmıştı. 

Ve ..•• 

Bir cigara yak, dudaklarıma iliştir. 
Şimdi, o an gözlerimin önüne geldi. 

Onun: o, tunç gibi erkeğin ağla -
ması ... Benim yerimde. başka bir ka
dm olsaydı, bu vaziyetini, güç idare 
ederdi. 

Ellerimle onun omuzlanru tuttu:n, 
ve yanaklarına sızan yaşları, dudak
larımla kuruttum. 

O, bu mükafatı, hak etmişti. 
Bahriyeli genç zabitim için, bir kot

ra alabilirdim ve bu deniz adamına, 
kotra pek yakışırdı. Onun kaptanlığı 
m görmek isterdim. 

Fakat bende, kotranın hazin hatı
rası var. Onu eşelemek, deşmek iste
miyordum. 
' Bir motör almağı dü§ündüm. Ne-

KUÇUK HABERLER 

* Ankaradan bildirildiğine göre, 
Divanı muhasebat levazım memuru İh 
san, zimmetine mal geçirmek suııile 
tevkif edilmiştir. 

* lzmir Ilbay muavinin Sedat, me
zunen şehrimize gelmiştir. 

* İstanbul Muallimler birliği Bursa 
seyahatini yarın yapacaktır. Seyaha
te iştirak edecek öğretmenler, yarın 
sabah saat 8,20 de kalkacak vapurla 
Yalovaya hareket edeceklerdir. 

* Taksi otomobillerinin yıllık fenni 
muayeneleri 10 temmuzda baslayacak 
tır. Şarbayhk fen heyeti, bu otomo -
billerden çok eski olanları ve fenni 
şartlan haiz bulunmıyanları kadro ha 
rici yapacaktır. 

* Yugoslavya konsolosu Vanko -
titch yaz tatilini geçirmek üzere Bel 
grada gitmiştir. Bu müddet .zarfında 
yerine Scherbina vekalet edecektir. 

ıı: Arjantin konsolosu Blanco Vil -
lalto dı.in şehrimize gelmiştir. Yakın
da Barselondaki vazifesine başlamak 
üzere ispanyaya gidecektir. 

* Liman işleri genel direktörlüğü
ne atanan Rauf Manyas. dün Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Bugün yeni 
vazifesine başlayacaktlr. 

* TI.irkofis Berlin şubesi, 20 bin 
kilo tiftik ve 200 ton zeytinyağı sat
mak üzere tacirlerimizin fiyat bildir
melerini telgrafla istemiştir. 

* Gümrük ve Inhisarlar Bakanhğı 
........ "·'~ :f ..A~ tf'~lıt• . ıntlyaca Katı gonnı;ercK lJt a -
mağa karar vermiştir. 

* Ticaret mektebi orta kısım tale
beleri bir resim sergisi açmışlardır. 
Sergide cok güzel afiş nümuneleri ve 
(250) kadar eser vardır. Sergi bir 
hafta açık bulunacaktır. 

aıı: Edirne emniyet müdürlüğüne ta
yin edilen Demir bir iki güne kadar 
Edirneye gidecektir. 

* Tramvaylara asılanlar ve sahan
lıklarda duranlar hakkında belediye 
zabıtası tarafından takib~ devam cdi 

~~ -
* Dünkü Romanya bandıralı Daç -

ya vapurile. geçenlerde ölen Polonya 
lı Mareşal Pilsudskinin eşi şehrimize 
gelerek Polonya scfarethanesine misa 
fir olmuştur. 

ııt "Laik Türk hristiyanlar Birli;:,, 
teşekkül etmiş ve yeni idare heyeti se 
çilmiştir. Birliğin merkezi Beyker 
handadır. Birlik, çalışmaya başlamış 
tır. 

* Merinos yetiştirme çiftliği için 
Karaca Bey harasına alınacak 25 da· 
nuzlık koç gelmiştir 

c: Evkaf ile Belediye arasındaki an 
laşamamazlığı gidermek üzere saylav 
lanmızdan teşekkül eden heyet, 15 
temmuzda işe başlayacaktır. 

dense, ben, motördcn hiç hoşlanmam. 
Çatanalan, motörleri, bu devir insan
lara benzetirim, gülünç bulurum. 

Sonra, motörde tayfa, çarkçı falan 
bulunacaktı; onunla yalnız kalamıya
caktım. Onunla başbaşa kalıp gczemi 
yecek olduktan sonra, motörün ne 
keyfi, ne zevki olurdu ki ..• 

Zenginliğimin fakirliğine işte o za
man duydum. Zenginliğimin fakirligi, 
diyorum. Buna şaştın mı, çocuğum? 

Bizim zenginliğimiz, çok zavallı ... 
Amerika milyonerlerini, milyarderle-
rini düşünüyorum ve öyle zengin ol
mak istiyordum. Sevgilim için, şık, 
son sistem bir yat yaptırırdım ve Ak
dcnizin güneşli, renk renk yanan kıyı· 
lannda dolaşırdık. 

Hayatımda, en 5ok üzüldüğüm şey, 
bu, oldu. Fakat ben, bunun acısını, 
kısmen çıkardım. 

Sevgilim, ild aybk izin almıştı. Pa 
saportlanmızı çıkarttık, bir lüks 6e -
yahat vapuruna bindik. ltalyada, va
puru değiştirdik "Cote d' Azure'' e geç 
tik. Sonra Afrika kıyılarını gezdik. 
Birkaç gün Mısırda kaldık. 

Bu seyahat, beni çok eğlendirmiş
ti. Nizam, iyi bir yol arkadaşı idi. 

Evet, çocuğum. her günlük, alela
de arkadaşlık başka, yol arkadaşlığı 
büsbütiin başkadır. Yolculukta, insa
nın başına öyle umulmadık, hatıra gel 
medik vakalar, hadiseler gelir ki ... In 
sanl ne kadar ihtiyatlı, ne kadar uya-
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ÇOCUKLARIN DÜNYASI 
Bir yeğenim var. Adı Hikmet, 

iki yaşında. İki gündür anasıy· 
la bizdeler. Ben iki gündür ye• 
ni bir dünya keşfetmiş gibi se • 
vinç ve hayranlık içindeyim. 

Şimdiye kadar sevdiğim, hay• 
ran olduğum çocukların sayısı 
sayılanuyacak kadar çoktur. Ço 
cuğu sınirsız severim. Ancak ço 
cuğu anlamak için insanın otu • 
zuna gelmesi lazımmış. Çocuk, 
güzel bir cildin içinde dört beş 
sayfalık bir kitaba benziyor. İn
san, cildinin güzelliğinden ve 
sayfalarının azlığından kolayca 
okuyup anlıyacağmı sanıyor. 

Oysa ki, bu kitabı anlamak için 
yılların geçmesi lazımmış. Ben 
bunu iki gündür gözümün önün 
de gülen, ağhyan, uyuyan, kı • 
mrldanan, sevinen ve şaşan ye • 
ğenime bakarak anladım. Çocu· 
ğu anlamadım, ters anlamayın, 
çocuğu anlamanın güçlüğünü 
anladım. 

Dikkat ettim; o, kainatm gü
zelliğini, hareketini ve teferrua· 
tmı bizden iyi seziyor. 

Tulumbadan su çekilirken, 
onun, akan suyun başında ne bü 
yük bir alakayla durduğunu gör 
düm. 

Yalağa yukardan düşen su -
yun pırıltısı onun gözleri için sı
nırsız bir zevk. Ben ki, her gün 
bu tulumbadan akan suya bir 
dakika olsun bakmağı aklıma 
getirmemişimdir . 

Dün, onun yanında durdum 
ve iki yaşındaki yeğenimin göz 
!eriyle taş bir yalağa dökülen 
suyun güzelliğine erişebildim. 

Artık, hep Hikmetin üstünde 
durduğu şeylere ben de dikkat 
ediyorum. Ve kırmızı tepeli be .. 
yaz horozları, bir bardağın ca
mında ışıldıyan güneş ışıkları, 
bir kağıdın üstüne çizilen şekil-= 
siz kurşun kalem izleri ve bir 
tahta oyuncağın cilalı yuvarlak 
lığıyla dolu ışığı, boyası bol, 
biçimlerinin arasındaki ayrılık -
ları sayıya gelmez yeni bir dün 
yaya giriyorum. 

Orhan SELiM 

-=•-=ron oW@iesını 
satınalma işi 

Telefon sosyetesi imtiyazının satın 
alınması işi hakkında Bayındırlık ba
kanlığı ile temaslar yapacak olan sos 
yete delegeleri Jan Bayon ve Frank 
Gil Ankaraya gitmişlerdir. Delegeler, 
satışa esas olacak h esaplara göre ha .. 
zırladıkları teklifleri bugünlerde ba " 
kanlığa bildireceklerdir. 
Uyuşma olmazsa, tesisata değer 

biçmek suretilc mesele sona erdirile" 
cek, bunda da anlaşılamazsa. i hake
me havale edilecektir. Hükumet iş • 
letmeye el koymak için müzakerelerin 
bitmesini bekliyecek değildir. Hüku -
metin satın alma hakkını kullanması 
için tayin olunan bir yıllık müddet on 
gün sonra tamamlanacaktır. 

Vapur içinde giyinme, 
soyunma yeri 

Kadro haricine çıkarılan Akay İ• 
daresinin Biiyükada vapuru, Adaları 
Güzelleştirme cemiyeti tarafından sa
tın alınarak Yürükali plajı önüne ge• 
tirilccektir. Vapur, burada banyonun 
giyinip soyunma yeri vazifesini göre· 
cektir. 

nık bulunsa, gene vakaları, h adiseleri 
dilediği gibi idare edemez. Yolculuk· 
ta, beklenmedik vaziyetler, umulma• 
dık hadiseler hakimdir. 

lşte, yol arkadaşının, yol arkadaş• 
lığının kıymeti, ehemmiyeti böyle za• 
manlarda belli olur. 

Nizam, gemici olduğu için deni' 
tutmuyordu. Bu, mühim bir mesele • 
dir, yavrum. Bir arkadaşla deniz yol .. 
çuluguna çıkarsın. yarı yolda arkadac; 
hastalanıverir. Artık o yolculugun rıc: 
tadı kalır, ne tuzu ..• 

Deniz üstünde olduğunuz için, is• 
tediğiniz zaman k-araya çıkamars1nıı4 

Bu, ne felakettir, biliyor musunuz? 
Arkadaşın hastalıgı. yalnız ncsC: 

kaçırmakla kalmaz; etrafındakileri dO 
adeta hasta eder. 

Bu yandan tehlike yoktu. Fakat yol 
eulukta, bilhassa deniz yolculuğun~•: 
arkadaşın huyu, ve alışkanlıkları gOS 
önünde tutulacak bir şeydir. . 

Seyahate çıktığımız zaman, ~e~ 
yaz sonuydu. Sonbaharda, de.nız; Y.,.. 
culuğu pek keyflidir, 

Hele çcceleri... ıı 
Denizın ortasında parlak yıldızldO' 

civert göğe bakarak sabahlamak 
yutmaz bir zevktir. 1' 
Eğer arkadaşın ve daha doğrusı.ı"tl• 

açıkça söyliyeyim, sevgilinin, uyku' • 
rahatına düşkün bir adamsa, yol~; (ı 
luktan vazı:eçnıeli, geri dönrneh ;J 

• [Arkası "' 
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Ekmek inmedi ·Bükreş Elçimiz 
[Baş tarafı 1 incide] lstanbula Geldi 

KISMETE BAKIN! 
Havalar ısınınca uykular hafifler. 

Yeni Adlar Son 
Gündeliklerin Tam Verile- Şeklini Aldı 

..., . H . . K 1 d [HUSUSİ MUHAB1R1MIZ 

YARIM GÜNDELiKLER 

•• _;, Genel duruma uyarak, beledi -
yenin n aııh ıindirmesi lazımdır. Hatta 
biraz gı~ç bile kalınmıştır. Yaln~z, ~t 
raflı tetkikat yapmak, değirmencılerın 
ve fınnı:ıların söylediklerini kafi gör 
memek: 'lazımdır. Bir haftadanberi yu
muşak buğda.ylarla sert buğdaylarda 
25 - 60 ııara. unların çuvalında da 20 
30 kuruş kadar yeni bir düşüklü~. ol· 
muştur. :Fırıncıların yapma ve pışı~ • 
me ücreı~i diye belediyeye göste__rdık
leri para.om da narhın fazlalıgında· 
yapma •re pişirme de fırıncıla
rın 210 kµruş olarak gösterdikleri b~ 
masraf, bamdan senelerc.e önce tesbıt 
edilmiştir .• Yapma ve pişirme işine bu 
gün hare anan para ancak 18\l kuruş 
tur. Belediye, bütün bunları da gözö 
nünde tutarsa, şüphe yok ki, clcmeği 
iki kuruş bfrden indirmek kolay ve 
mümkün oltır., , 

Suphi Tanrı öğer'in 
futbolcularımız hak
kında söyledikleri 

Yatak bir alacaklı huzuru gibi ad~ı 
sıkmaya ba,lar. Örtünürseniz terlersı
niz. Açık yatsanız uykunun manzara 

ı sı bozulur. Gözlerinizi kaparsınız ... Ka 
paklar sanki yaylı imiş gibi açılmaya 
çalışırlar. Açarsınız ... Gö~~ açık adam 
rahat edemez. Derken pıJama bacak· 
larınıza dolaşmaya başlar.. Bir kere 
dönersiniz ... Yastığın ısınmamı! tara 
iına yanağınızı koyarıu.nı~. On .dakika 
sonra bir daha döneraınız ve ışte bu 
dönmeler ba§ladı mı uykuya uğurlar 
ola! Ve ondan sonra başlarsınız.~yak 
lannızdan doğru terlemeye .. : ~11ama 
vücudünüzü bir senet pulu gıbı yapı· 
ıır ... Kolunuzu, &anki havayı ~~galan 
clırmak için bir at kuyruğu gıbı savu 

cegı en uz arar aşma 1 BILDIRIYO!~kara, 
7 

(HUSUSi MUHABlRlMIZ BlLDIRIYOR] 

Ankara, 7 
Hususi müesseselerde çalışanların cumartesi gündeliklerinin 

tam verilip verilmiyeceği meselesi hakkında bir karara bağlan • 
mamıştır. Yalnız, devlet hizmetinde ücretli çalışanların günde -
likleri tam verilecektir. 

Ankara Bisikletçileri Edirnede 
Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dün Siliv.riden 

hareket eden Ankara, bisikletçileri 200 kilometreye ~akın. ~ır yo 1 
aldıktan sonra akşam 18,30 da Edirneye gitmişlerdır. Bısıklet -
çiler şehir kenarında sporcular tarafından karşılaı:ı:mışlardır · 

Bugün saat 7 de Edirne - Hasköy • Iskenderkoy ~rasında 70 
kilometrelik bir yarış yapılmaktadır. Bu ya~ışa v~d~rn~~en 10, 
Ankaralılardan 4 olmak üzere 14 bisikletçi gırecegı bıldırılmek 
tedir. 

Mensucat Fabrikaları için 
Yüksek Kalitede Pamuk 

[HUSUSl MUHAB!RlMIZ BILD!R!YOR] 
Ankara, 7 

iZraat Bakanlığı memleketimiz•le 
kurulmakta olan mensucat fabrikala
rına ]azım olan yüksek kaliteli ve u
zun elyaflı pamuk yetiştirilmesi için 
beş senelik bir program hazırlamıştı. 
Bu programın geçen sene tatbikine 
başlanmış ve Amerikadan mahsus su
rette getirtilen pamuk tohumlarile fab 
rikalarımız için 32 milimetrelik pa • 
muk elde edilmiştir. Geçen sene ge
len Tohumlardan Sakarya pamuk sa
hasında ziraat bakanlığı tarafından 
400 dönüm. Adna ve Çukurova mrn
takasında da 6400 dönüm üretme pa
tnuğu ekilmişti. Elde edilen tohum-ar
la bu sene Sakarya pamuk sahasında 
Adana ve Çukurova mıntakasrnda da 
30,000 dönümünü çiftçi, 13.000 dönü
münü ziraat bakanlığı tarafından ol-

m~ii.ıo:~&ır'L1ı0l1&Hffiı~ l~i.~~ ~~U: 
h~m.arla geniş bir sahada pamuk ek
mtttir. lzmir pamuk •nıntakası i· in 
de 11lah edilmi! ve mıntcıkaya en ~y
g un pamuk tohumu seçilmiş ve ilk ü
retme ol~ak üzere ziraat hak.:ınhe-• . 
sene Izmır mıntakasında {500) dö -

nüm pamuk ekmiştir. 
Beş senelik plan mucabince ciftçi 

tarafı~dan Sakarya mıntakasında" 936 
senesmde 25,000, 937 senesinde 60 
bin dönum pamuk ek 1~cektir. Bu :;e
ne 130.000 kilo tohum dağıtılmıştır. 
!3~ m.ıntakada üretme, kalite.ve verim 
ıtıbarıle pamuklar daha yetistiainden 
936 sene:::inde bu mıı-~akadci' 200.000 
dönüm pamuk ekilecektir. Bu sene bu 
mıntakada Izmir mmtaka~ında 936 se 
nesinde z.raat bakanlığı 8600 dönüm 
üretme pamuğu ekecek ve elde edile
cek tohumlar çiftçiye tevzi edilmek 
suretile 937 senesinde 148.980 dönüm 
pamuk ekilebilecek ve ayni sene zar· 
fmda bu mıntakadaki pamuk istihsala
tı 30.000 balyeyi bulacaktır. 

Her üç pamuk mıntakasmda da 
çiftci yüksek kaliteli v~ uzun elvafh 
f'U ., ...... ~ c"u cı;t: \ e yen~ ırmege rag -
bet gostermekte ve plan dahilinde .;a
lışma ile ekimin her sene daha fazia
laşacağı tahmin edilmektedir. Ekim 
~ın~a~alarındaki pamuklar, pamuk 
cınsını ıslah bakımından devamlı su· 
rette kontrol edilmektedir. 

Son Dakika 
A~ana Çiftçileri Ürünün 01

0 
3 

n~dan~~!" ~.~r~muna veriyorlar 
Y.apmışlardır. llbayın Baş~aan~~n~ Adana çifçileri bir toplantı 
çıler şimdiye kadar vermekte ~t~n k~ yap~~an bu toplantıda çif -
payım yüzde üçe çıkarmayı oranl~ı:f~/cı~:.de yarım yer ürünü 
. Kar.ar~ Başbakan Ismet Inönüne ve hava kurumu 

zıne bıldıren telgraflara karşıliklar gelmişt' B genel merke-
takdir dolu karşdığı burada büyük bir sevinç ı~~·an:ı~;ş~nmKızın 
§ılık aynen şöyledir: ır. ar 

t ~dJ:Iava t:hlikesine karşı yurtsever Adanahlarrn yüksek ilgisini 
v~ta~ ed.~rım:. Adanalılar hava tehlikesini önlemek için bütün 

a guzel ornek vereceklerdir.,, 
Adana çif · · · . . 

nünün hisse~~;nı.':1 şı~~ıye kadar verdikleri yüzde yarım yerü -
rak 300 bin ı · yuz?e uçe ~ıkaı:.nası 193 5 yılı içinde ortalama ola 
dan yüzde ü~~a .~etırecektır. Dundenberi çifçinin sattığı mallar -

nu seve seve vermeğe başlamışlardır. 

"Arsıulusal 
Izmir, 'l. A.A. _ S 

izmir Panayiri 
törenini yapacakları ayın Başbakaı:ımızın 22 ağustosta açılma 
lardan rok dalı ~rsıulusal Izmır panayırı bu yıl geren yıl-

~ a zengın ·1 . d b' ~ 
200 bin liralık döviz v ':'e ~ -~1 u~aı:ı ı:,ıcı .. 1~ varlıkta olacaktır. 
rılmış, panayır bir ok enldıgı. gıbı gumru~ ış.leri de kolaylaştı
yolları tarifelerinde ç .. vergılerden affedılmış, kara ve deniz 
Italya Almany y yuzde seksene kadar indirme yapılmıştır. 
A ' a, ugoslav d'- d .. 1 panaymmıza verdik! . .. ya,. ıger ış oze vapur acenteleri 
indirme ile göste .erı o~emlı taşıma araçlarında yaptıkları 
fabrikalar ve m rmlışlerdır. Yurdumuzdaki bütün kurumla-aza ard ~ 1 . • 
Dış memleketlerin b an çogu pa.':'y?n arım kıralamışlardır . 
yetler bu yıl pana ır~şında Sovyet ~ukumeti ~elm.ektedir. s.ov. 
ceklerdir Yunan y nuza daha genış ve zengın bır tarzda gıre
Diğer bi; çok devle~~ Yugoslavlar ?a. g~.rmek iste~indedirler. 

er de panayıra ılgı gostermektedırler. 

Bir Genci Borçlusu Başım 
Parçalıyarak Öldürdü 1 

Galatada Arap camiinde Mah 
mudiye caddesinde 117 numara 
ır. (~anık han) Adile anılan est1 b·:- 'h:na vardır, hanın uçtincu 
atında 17 - 18 Y.aşlarında kun 

duracı Mustafa oturmaktadır. 
Mustafa dün halada yıkanma 

ya girmiş bu e nada apdesthane 
ka ı zorl nmı meçhul bir şa 
hıs el 1 e i al n erceve parça 

Resmi makam ve dairelerin 
adları son şekillerini almıştır. 
Kat'i olan bu şekillerin Osman 
lıca ve TUrkçe karşılıklarını bil 
diriyorum: 

Reisi Cümhur: Cumur Başkanı 
Riyaseti Cümhur: Cumur Başkanlı
ğı, Büyük Millet Meclisi: Kamutay, 
Heyeti Vekile: Bakanlar Kurulu, 
Başvekil: Başbakan, Adliye Vekili : 
Tüze Bakanı, Milli Müdafaa Vekili: 
Sü Bakanı, Hariciye Vekili: Dıs Ba
kam, Dahiliye Vekili : İç Bci°karu, 
Maliye Vekili: Finans Bakanı, Güm
rük ve İnhisarlar Vekili: Gümrük ve 
Tekitler Bakanı, Nafia Vekili: .Ba
yındırlık Bakam, İktisat Vekili: E
konomi Bakanı, Maarif Vekili: Kül
tür Bakam, Ziraat Vekili : Tanın 
Bakanı, Sihhat ve İçtimai muavenet 
Vekili: Sağlık ve soysal yardım Ba
kam, Erkaniharbiyei Umumiye : Ge
nel Kurmay, Şurayı Devlet: Danış
tay, Mahkemei Temyiz: Yargutay, 
Divanı Temyizi askeri : Süel Yargu
tay, Şurayi Askeri : Süel Damştay, 
Reis Vekili: Asbaşkan, Katibi Umu
mi: Genel Sekreter, Müsteşar: Yö
netker, Divanı Riyaset: Başkanlık 
Kuru, İdare Amiri: Kestör, Müdürü 
Umumi: Genel Direktör,Müaı.1r: Di
rektör, Vilayet: Il, Vali: llbay, Kaza: 
İlçe, Kaymakam (Kaza kaymaka
mı) : İlçebay (İlçebay), Nahiye: Ka
mun, Nahiye: Müdürü: Kamunbay, 
Belediye : Uray, Belediye reisi: Şar
bay, Belediye riyaseti: Şarbaylık, 

Belediye meclisi: Şar kurulu, Şehir: 
Şehir, Kasaba: Kent, İdare: Yön~
tim, Yönetke, Emniyeti Umumiye : 
Kamuğ güven, Heyeti umumiye : 
Genkurul, Kalemi mahsus: Özel Bü
ro, Levazım: Gereç, Evrak: Arşiv, 

Muhasebe: Sayış, Muhasebeci: Sa
yışman, Neşriyat : Yayın, Daire mü

dürü: Çevirgen Direktörü, Şube Mü· 
dürü: Bölüm direktörü, Mümeyiz 
Kalem başı, Mememur : İşyar, Katip: 
SekrPtPr RPtimPn, Muavin: Y:ır. 
Reis muavini: Yarbatkan, Müdür 
muavini : Yar direktör, Müddei: Sa-

varnan, Müddei Umumi : Genel Sa-
vaman. 

Türk kuşu şefliği 
Ankara, 7 (Tan) - Türk Kuşunun 

sefliğine, teknik işleri idare için; es
ki deniz tayyarecilerimizden müteka
it binbaşı Savmi tayin olunmuştur. 

sile Mustafanın kafasına iki, üç 
defa vurmuştur. Şiddetli ve ani 
olan bu vuruştan kafası patla • 
yan biçare Mustafa, derhal ora 
ya serilmiş ve ölmüştür. 

Cani, işini bitirdiğine ve kim 
se tarafından görülmediğine e
min olarak handan gizlice çık -
mrş ve kaçmıştır. 

Biraz sonra kapıda beliren bir 
adam, hanın alt katında bulu • 
nanlardan Mustafayı sormuş ve 
aşagıya çağmlmasını istemiş -
tir. Nihayet, Mustafa aranmış, 
apdesthanede kanlar içinde, ka· 
fası parçalanmış, vücudü yer -
yer moram1ış bir halde, ölü ola
rak, bulunmuştur. 

Handakiler, telaşa düşmüş -
ler ve hemen zabıtayı haberdar 
etmişlerdir. Cinayet yerine yeti 
şen polisler ve komiserler tah -
kikata başlamışlardır. 

Evvela, handakiler sorguya 
çekilmiş ve yapılan sıkı araştır
malar sonunda cani bulunmuş -
tur. Bu adam, Kayserili Şükrü· 
dür. İşlediği cinayeti, olduğu gi 
bi söylemiştir. 

Öğrendiğimize göre Şükrü, 
Mustafanın akrabasından bir 
kadınla evli iken zaruret dolayı 
sile ayrılmış ve bu zamana ge -
!inciye kadar Mustafaya bir hay 
h para borçlanmıştır. Araların -
da zaten ayrılık meselesinden 
hasıl olan kin, bu borçtan dola
yı şiddetlenmiştir. 

Şükrti geç vakit yakalanmış -
tır. Tahkikat devam etmekte -
dir. 

e; f ı rm kapahlacak 
Diğer taraftan, bütün kaymakam -

lıklara verilen emir üzerine, fırınların 
kontroluna başlanmıştır. Bu kontrol 
tarda ekmek çeşnileri de gözden geçi
rilmektedir . .Eminönü kaymakamlığı, 
kaza içindeki fırınlardan beşine yirmo 
beşer lira para cezasile on beşer gün 
kapanma cezası vermiştir. Fırıncıla • 
rın mahkemeye müracaat ederek ce -
2aya itiraz etmeleri üzerine, kayma • 
kamlık, kontro.1 neticesinde meydana 
çıkardığı bozult ekmekleri sulh ha -
kimliğine gönd.ermiştir. 

.Bu şekildeki sıkı takibatın çeşni dil 
zelrn~sine çok yardım edeceği umu -
luyor. 

Kral Liyejde 
Lieğe, 7. A.A. - Kral bu

raya gelmiş ve şarbaylığa gi
derek orada Şarlbaym söylevine 
cevabında Liyejlilerin evvel is
tiklal ve hü.riyetterini kurdukla
rını söylemiş ve demiştir ki : 

u Liege halkı memlekette 
kullanılan üç dili konuşmakta
dır. Demek ki Liege ulusumu
zun kuvveti olan birliğin bir 
remzidir.,, ----Bir UCja.k düştü 

Angers, 7. A.A. Hava 
müsabakasında bir uçak düş
müş ve içinde bulunan iki kişi 
ölmüştür. 

Bulgaristanda 
Bu senaki rekolte 
Başvekil bu senenin mnhsulü hak

kında şunları söylemiştir : 
••Bu seneki zahire rekoltemizin 

J ,450,000 ton olacağr kat'iyetle tah -
min edilmektedir. Bu yekünun 220 
bin tonu çavdar, 85,000 tonu karı -
şıktır. 

Bu senenin rekoltesi, en iyi mahsul 
aldığımız 1933 senesinin rekoltesine 
be01:emektedir. 1 !133 senesinde ise 
ihtiyaçtan 100,000 ton f.;ızla mahsu -
lümüz olmuştur." 

Tuz satışı arth 
Tuz fiyatlarının ucuzlatılması üze

rine sarfiyat göze çarpacak kadar art 
mıştır .Tutulan istatistiklere göre 
~emle.kette 125 milyon kik> tuz istih
lak edılrnektedir. Bunun 5 milyon ki
losu sanayide kullanılmaktadır. İnhi
~rlar genel direktörlüğü, 1935 butçe
sın~de bu sene 127 bin ton tuz satıla -
cagı tahmin edilmiştir. 

Sovyat ana yasasının 
yıl dönümü 

Moskova~ 7 .A.A. - Sovyet 
a~a .~asasının 12 inci yıl dö
numu bütün memlekette kut
lulanmaktadır. 

İzvestiya gazetesi, son Sov
yet kongresinin anayasada ya
pılmasına karar verdiği değişik· 
likleri hatırlatarak bunların 
S~v~.et ulusunun maddiğ ve 
~ul ~urel imkanların pek çok ge
liştıreceğini yazmaktadır. 

Almanyada polıslerde asker 
kadrosuna girece k 

.. Berlin, 7 A.A. - Polis teşki -
latını ordu kadrosuna dahil e • 
den bir yasa neşredilmiştir. Za
ten Sü Bakanlığına bağlı bulu -
na~ ı;ıolis subay, yar subay ve er 
lerının bundan böyle askerden 
farkları olmıyacaktır. Bu yasa 
esasen mevcut bir durumu teyit 
etmektedir. ----Bulgaristanda siyasal 

cezalar 
Sof ya, 7. A.A. - Bugün çı· 

kan bir emirname ile kanunsuz 
~ezalar ağırlaştırılmakta ve iç 
1~!~r. bakanına devletin güven
lıgı ıle ilgili hareketlerde altı 
aya kadar hapis beş seneye ka
da~ d.a memleketten çıkarmak 
selahıyeti verilmektedir. Bakan 
gazeteleri de kapayabilecektir. 

Dun ~ehrimize gelen Bükı...:~ 
elçimiz Suphi Tanrıöğer 

Bükreşteki futbolcülerimiz on gün· 
tük bir ayrılıktan sonra ve Bükre~te 
en kuvvetli Romen takımını yenerek 
dün şehrimize döndüler. İyi bir tesa -
düf olarak, futbolcülerimizle beraber, 
Bükrcş el~imiz Suphi Tanrıöğer de 
mezunen lstanbula geldi. 

Köstence - İstanbul yolculuğunu 
futbolcülerimizle beraber yapan Bük
reş elçimiz, fikrini alma~. isteye': bir 
muharrir arkadaşımıza Bukreşteki ma 
çımız hakkında ve futbolcülerimiz hak 
kında düşündüklerini, şu suretle an -
latmak nezaketini göstermistir: 

- " Gençlerimiz Bükreşe geldikle
ri vakit iki endişe duydum: Birincisi, 
oyunların neticesi ne olacak; ikincisi 
seyirci halk onların oyunu karşısında 
nasıl bir alaka gösterecek?.. . 

Gençlerimiz iki büyük muvaffakı. -
yet elde ettiler. Birin~isi ~eden. k.~bı
liyetlerindeki ve teknıklerındekı us -
tünlüklc oyunu kazandılar. Daha iyi 
koşuyorlar, daha iyi şut çekiyorlar, he 
le biribirlerine daha iyi yardım ederek 
oynıyorlardı. Elde ettikleri zaferin te 
sadüf eseri olmadıgını bütün Bükreş 
gazeteleri de doğruyu seven ve söy -
leyen bir dille açıkça yazdılar. Onl~r, 
vücut ve teknik üstıinlügünün netıce 
sini aldılar. Sonuna kadar çarpıntı 
ile seyrettiğim bu birinci imtihanda 
iki saadet duydum. Birisi, şimdiye ka
dar anlattıgım bu üstünlükten ve o
nun verdigi zaferden geldi. İkincisi, 
bu söylediğimden daha büyüktür. 

Gençlerimiz çok eski bir milletin 
çocuklarına yakışan bir kibarlıkla oy
nadılar. Karşı ekibin düşen her gen 
cini bizimkilerden birisi muhakkak 
kucaklıyarak kaldırdı. Karsı tarafın 
ara sıra tabii olarak meydana çıkan 
yanlışlarına karşı en ufak bir hiddet 
göstermediler, sinirlenmediler. Hake
min bazı kararlarını yanlış buldukları 
oldu. bir tek defa itiraz etmediler. Bu 
halleri büyük seyirci kitlesini teshir 
etti. Halk onların muvaffakiyetini 
Romanyalıların muvaffakiyeti kadar 
coşkunlu~la. alkışla yordu. Hakemin 
her hangı bır kararı kendisine yanlış 
göründüğü vakit, halkın derhal, tas
vip etmediğini gösteren kuvvetli sesi 
işitiliyordu. Seyirci Romanyalı halk, 
gençlerimize karşı, dar milliyetçiliğin 
çok üstünde ~lduğunu .~österen bir 
adalet duygusıle hareket etti. 

Fenerbahçe - Güneşin Bükreşten 
ayrıldığı gün Romanya matbuatına 

verdiği deyim, bizimkilerin, halkta 
gördüğü bu temiz yürekliliği, bu yük 
sek doğruluk faziletini ne kadar derin 
duymuş oldugunu herkese anlattı. 

Onlar fırtınalı bir deniz geçerek 
bir meçhule doğru geldiler. Güneş al
tında çok sakin bir deniz geçerek, Ro 
manyada kendilerini sevdiren ve say 
dıran bir hatıra bırakarak memleketle 
rine döndüler. 

Size bunları anlatırken ne duyduğu 
mu ayrıca tarif etmege lüzum yok -
tur., , 

Gelecek muhacirıer 
Bükreş elçimiz iskan isleri hakkın

da da şunları söylemiştir~ 
- Bn=, orsunuz ki, hukümetimiz 

S<?n zamanlarda hariçten ana vatan.a 
hıcret eden göçmeni • çok ehc.;mmı-
yet vermeğe ve bunların bu suretle 
ana vatana mümkün olduğu kadar 
kolaylıkla dönmeleri için lazım gelen 
teshilatı göstermeğe başlapı. 

Bunun için son zamanlarda hazırla 
nan dokuz maddelik nizamnamede de 
bundan sonra mühaceret işlerinin da 
ha çok intizama girmesine çalışılmış 
ve bu suretle de bir çok yolsuzlukla
rın önüne geçilmiştir. 
Yakında bu işler için Ankarada bir 

kongre toplanacak ve bu suretle iskan 

rursunuz. 
Uyku yine gelmezse yatak .~ar ?.el 

meye başlar. Uaha doğrusu .~u.~ud~ : 
nüz büyür gibi olur. lBu, buyur gıbı 
olma duygusu sade yatakta olmaz. Ba 
zen koltukla olur.] Tam o sırada üst 
katta veya çatıda bir ses kulağınıza 
gelir. Allah. Allah! Gu nedir? .. Başlar 
smız dinlemeye! Ve ondan sonra ol • 
mayacak gürültüler, sesleri duyarsı • 
nız .. insan dinleyince böyle olur. Mev 
hum sesler ve gürültüler işitir. 

Ben de iki gece evvel böyle oldum. 
Uykum kaçtı. Daha doğrusu uykum 
gelmedi .. Bir saatten fazla yatakta 
döndüm durdum. 

l Ben sınıftan dönmeği, yoldan dön 
meyi, fikirden dönmeyi, sözünden dön 
meyi sevmem. Yatakta dönmeyi sev• 
mem ama bunun ne bana ne başkası· 
na zararı olmadığından dönerimJ Uyu 
yayım diye aklıma bin türlü uyutucu 
şeyler getirdim ... 

Eski soğuk esasiye derslerini hatır 
ladım .• Müsellesat ıstılahlarını tek • 
rarladım. Daha bir sürü şeyler diişün 
düm düşündüklerimin hepsini yazma 
da fayda yok .. Ve uyku gelir gibi ol • 
du ... Aman bre kaçmasın derken, bah 
çedeki köpekler başlamazlar mı havla 
maya ... Efendim belki yarım saat ne· 
fes almadan ve inadına bağırıyorlar •• 
Kalktık yataktan, çıktık bahçeye ... 
Valde yalnız gitmeme müsaade et • 
mez ... O da beraber. Benim elimde 
elektrik feneri, onun elinde kapalı 
bir keten şemsiye! Neye yarar bu şem 
siye? O belli değil. .. Daha arkada aş• 
çı... Onun elinde de §<Undan... Gece 
yansından sonra orta oyunu... Bul • 
duk .. Bir ufak kedi gül ağacına atla • 
mış ve dikenlere takılmış kaçamıyor. 
Köpekler de buna kızıyorlar. 

Kediyi kurtardrk ... Selamete çıkar· 
dık. Lakin bir gül dikeni bileği'!'e bat 
tı... Seneler var ki, elime gül dikeni 
batmamıştı ... Çünkü gül koparmam ... 
Dikeni çıkardon çıkarmadım.. Battı• 
ğı yer kabarmaya ve ıif111eye ba§ladı .. 
Adeta fındık gibi oldu .. Hemen em • 
dim.. Kanı tükürdüm... Lakin ıiş de
vam etti. İçeri girdik.. Tentürdiyot,, 
kolonya falan. Soğuk au pansümanı •• 
Bileğim ıişti... Yattık. Köpekler sus· 
muştu ama, bileğim ağnmaya başladı. 
Acaba diken zehirlimiydi ... Acaba di· 
kenin üstünde zehirli bir böcek mi 
gezmişti ... Bu kuruntu ile iki saat da 
ha geçtikten aonra aızmışım.. Sabah 
kalktım. Şiş inmiş, lakin bileğimin di 
ken batan iç tarafı be, altı aantim ge• 
nitliğinde morannıf ... 

Haydi. Doktora ... Böyle nesci bil • 
mem ne olan yerlere b;r şey batarsa 
falan filan olurmuş da kan içeriye ya
yılırmış ve ona da (emato) mu (eta· 
mo) mu şöyle bir İspanyol dansör iı 
mi gibi bir ıey derlermi,... Zararsız 

imiş .. içim rahat etti.. Etti ama bir 
gece uykuauz kaldık ... 

Şimdi balmuz tu kısmete! .. Gece ıı 
cak olacak. Uykum kaçacak. Derken 
köpekler bavlayacak. Ben bahçeye çr 
kaeağnn ve oradaki kediyi gül ağacın 
dan kurtanrken elime diken batacak 
ve bileğim mosmor olacak!.. Canım 
madem ki: Elime bir diken batmak 
kısmetmiş, bunu beni yataktan kaldı -
rarak yaptırmakta ne fayda vardı a 
felek?!. Kimden kime §İkayetl Deseni 
ze! • 

B. FELEK 

Su damacana ile 
Satılacak 

Üsküdar kaza hıfzıssıhha komisyo
nu verdiği bir kararla suların fıçılarla 
değil, bundan sonra damacanalarla 
satılmasını temin etmiştir. Yapılan ya 
yım, su işlerile alakadar 9lanlara bildi 
rilmiştir. 

Evvelki gün kaymakamlıkça bahçe
lerin lağım sularile sulanıp sulanma
dığ ıkontrol edilmiş ve bu şin tetti~i 
için belediye ve polis amirlefine emir 
ler verilmiştir. 

Halkın. pahalı ekmek yediği, tartı
ların eksık ve ekmek kalitesinin bo -
zuk olduğu vaki şikayetlerden anla -
şıldığı için belediye nizamnamesine 
aykırı hareket edenler tutulmuş ve ce 
zalandırılmıştır . 

işlerine dair kararlaşacak son teferrü 
at tatbik yoluna konulacaktır. 

Bu sene diğer senelere nisbetle 
memleketimize daha çok mühacir ge
leceği anlaşılmıştır. 

İlk olrak yakında gelecek olan 1000 
a.il:nin Çanakkale taraflarında yerleş
tırılmesi dütünülmektedir, 
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No. 75 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Gömülcineli bile Mehmet Aliden bahse
derken: "Dünyada bunun kadar bayağı 

ve düşkün bir adam yoktur ... ,, diyor 
Vahdettine ve ç,:;un sadrazamı o

lan Damat Feride de böyle adamlar 
gerekti. Onu dahiliye nazırı yaptılar. 
Gazeteciliğinden uzun uzadıya bah
setmiyclim. Düşmanlık ve yıkıcılıkta 
en mel'un gazetecilere taş çıkart
makta idi. Nazır olduktan sonra onu 
Biıyukderede gördüm. Sabahları va -
pur iskelesine gelirken etrafını ca~ 
suslar ve parti döküntüleri, berber, 
biletçi, mavnac.ı ve bütün kaçak~ı gü
ruhu çevirir, havadis sorar, o da 
'.Anadolunun vaziyetine göre "Sorma
ga ne hacet, görmüyor musunuz?,. 
diye terslerdi. O geldiği zaman is
kelenin demir parmaklıkları hemen 
.acılır, vapur gelince doğru kaptanın 
yanma çıkar, sandalyesine kurulur, 
aslan kulağına konmuş kara bir si
nek gibi, mağrur ve bin bir mel'anet 
planlariyle meşgul, giderdi. 

Mehmet Alinin karısı İngilizdi, 
Bütiın aile de bir İngiliz. 
t Daha doğrusu "Lord Bayron .. (l) 
lann ruhu ve kini hakimdi. Çünkü In
gilizlerde Mehmet Alinin ruhuna ben-
.zer birşey yoktur. 1 .. ordularının l•tanbulcla bulunduğu z.amana ait bir hatıra; Sos.}'alÜt 
J 'Mehmet Ali soyu itibarile Polon- Hilmi ve ba~ı arkadaılan lngili% kumandanı ile beraber .•• 

yalı imiş. Ben bu hükmü vermekte ı B · ba 1 r lak 1 · b · ı · · · · 
'Öc biraz düşiınüyorum. Zannediyo - bi~ıem dşnnaoge en .~ .. det enben ~ .. el· tkaarihılc~ atar~k lötekın7 berikine, para 

k" h p 1 al Tü k k b' P 0 ur. nun yuzun en nı o· rş ıgı vesıka ar vcrır 
1 u.m ~ der \~n~ ı br 

1 
e b ar~~d ır <lümıeğe kalktılar. Onun yüzünden Sık mektuplaştığı ad

0

amlardan biri 
~~nne. ;:.y";,a 

1 
a ırl v~ e .. e du ar parasız kaldım ve bu hallere düştüm. de Suriyede bulunan (,Radi Azmi)dir 

uşmuş ır 0 onya ı enuz ogma • Oteden beriden para koparmak için, Oradan aldığı haberJeri rapor halin~ 
mıstır. gfıya adamlan ve kurumları varmıs koyarak Abdülmecide yollar, (aynen) 
1 Ne olursa olsun görülüyor ki Mch- gibi ~kide bir ••mukaddes ihtilfil", ''o budala da oğlu Omer Faruka ve
mct Alinin kam bozuktur. Ona göre (Yem Osmanlılar), (Hayrat), (Ke • rir . ., hele bir tanesinde "namınıza 
para ve menfaat meselesi üstünde malist düşmanlan), (Anadolu) gibi hutbe okuttuk" diye yazılmış oldu • 
hiç bir şeyin değeri ve dengi yoktur. .adı var. kendi yok cemiyetler uydur.u- f.undan Abdülmecit 2000 Jir.a miika
Boyle olduğu içindir ki işgal ve sa- yor, (Demokrat, çiftçi) partileri ku- fat gönderdi. 
vaş .karışıklıklar ıarasmda o ancak rar. Abdülmecitle mektuplaşrr, yahut 
kendini düşünmü , dostlannı da, düş- !kalkıp Nise giderek bu kurumların iş
manlannı da çiğnemeğe, yolmağa ve lctilmcsi için para ister ve hazan da 
düşurmcge çahJmIŞtır. koparır. 

Radi Azminin hukuk tahsili yok • 
tur. Suriyede i bulamayan bu adam 
- Suriye barosuna girmek istedi. Tah
sil vesikası sordular. Mehmet Ali der-

Mutarekede Mehmet Alinln bUyUk Bir d'llırmmt ('11\nnfi n.ınc amı 

bir rolünü göremeyiz. Çünkü o yaJ • bir gazete çıkaracağını söyledi ve Ab
nız casusluk etmiş ve para almrştrr. dülmecidden (500) Ingiliz lirası aldı. 

-:ı:ı•ı altt .....nn11 y:ç;- ..,..-._;"---

namına bir vesika tertip ederek, mü
hür ve imzalı sahte bir tasdikname 
gönderdi. Suriye hükumeti de Radi
nin baroya girmesine müsaade etti. 

Bü:}"'iıkderedeki evi yabancı bir parti 
ve fesat ocağı. Ali Kemal, Rıza Tev
f ık, Sait Molla, işkenceci A.dil ve Rıf
kı ıgibilenn toplanma ve fiskos yeri 
olmustu. 

Mehmet Aliyi iyi anlamak için o
nun, kaçtıktan sonraki yaşayış ve is
lerini şoyle bir kuş bakışı görelim: 

lstıklal ordusu Istanbula girerken 
~yakdaşlarile birlikte Romanyaya kaç 
mış, orada birçoklarını dolandırdıktan 
ve Romanvamn da baSina bela olduk
tan sonra Parise gider'"ek Papas (Fro) 
nun hizmetine girmiştir. Fro mektup· 
larını Mehmet Alinin kansının adre
sine gondermektedir. ( ı 50) liklerden 
en yakın ve becerikli iş ortağı Gü -
millcüneli lsmail Hakkı idi. 

Orada ilk işi ETineni Taşnak komi
tesile birle mek ve Tiırkiyeye karşı 
suikast planları kurmak oldu. Fakat 
Ermenilerden aldığı yüz bine yakın 
lirayı yemiş ve Gümülcüneliyi de at
latmı olduğundan Ermeniler müna
sebetlerini kesmişler, Gümülcüneli ile 
de bozuşmuş, düşman olmuşlardır. 

1 GümtiJcüneli bir arkadaşına Meh • 
met Aliden bahsederken diyor ki: 

Dunyada Mehmet Ali kadar baya
gı ve duşk.'ün bir adam daha yoktur. 

No. 2 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

{İLK TEFRİKANIN HULASASI] 
[Paris civannJa Fontainbleau'.dc 

7 inci süvari alayında ırenç bir mü
laz.rm anlatıyor; geçirdiği bir at ka 
.zası Ü&erine üç aylık bir mcaıni • 
yet vermiılcr. O da bu mearniyct
t en iyice İstifade etmek için. arka
.ciaşının delaleti ile San • Sal&Jfıdoor 
c:ivarında küçük bir ev kircılamıı. 
Bir gı..'."I elinde boya takımı oldaiu 
halde civa~n gü.ul bir pe~jını 
tuvale geçirmeğe çalııırkcn, 'bulan
duğu yerden genç bir kadın &le iki 
~rkek ge_çiyoı·.] , .,,, .. .. 

ıl 

Uzun boylu. ince yapılı. kıvrak, sa
rışınların en güzeli •• Tavırları cazibc
lı, hareketleri edalı .• 

Bu tarif ettiğim sathi güzelliğin 
:Uen sonradan ve daha derinden far
kına vardım. Zaten ilk bakrşta da in
ı;anın yüregini oynatan toplu bir hali 
vardı. Pembe, beyaz tuvaletinin için
de, pembe şemsiyesine dayanarak 
FOyle bir duruşu. gözü birden üzerine 
çckmege kafi geliyordu. 

Şapkası l 914 teki şapkalar gibi ke-
98.rları geniş ve pembe idi. Alnından 
ı~ağıya kadar eğmişti ve geniş kc • 

Abdülmecide bir yerden (70,000) 
lira geleceğini i itti. Hemen Nise git
ti. Para gelince Londraya gidip (Ce
miyeti İslimiye)ile görüşmek ve Hin 
distann bir sefer yapmak üzere uyuş
tular. Fakat ne para geldi, ne de Meh 
met Ali birşcy alabildi. 

Bir aralık eski köprüler müfettişi 
Zileli lhsam Hindistana gönderdiler. 
Epeyce para topladı. Geldikten sonra 
Mehmet Ali ile apra bölüşmesinde 
uyuşamadılar. Bozuştular. 

Mehmet Ali Dahiliyede bulunduğu 
zaman (Da1!iliye Nezareti) antenli 
birçok kaatlar aşırmıştır. Bazan eski 

Mehmet Alinin bulunan kartvizit
leri şu suretle yazılıdır: (Eski Osman 
lı Dahiliye Nazırı .Mehmet Ali). Yük
sek adam ve makamlara kendini kabul 
ettirmek için daima bu kartı kullanır. 

Mehmet Alı küçük oğlu Niyaziyi 

[Arkası var] 

[ l] Yunanistanda doğmuş bir 1nıiliz 
şairidir. Bı:ı: , Turklere lçar&1 Yunan çetele· 
rilc birleşmıı;, carpıı;mış, ve Yunanlılar
ca mukaddes bir kahraman gibi unm
mı tır. Onun namma merasim yapar ki· 
taplarmda ve şiirlerinde onu ululuk ve 
kurtancılıkla anarlar.- A.H. 

lstanbulda BOMONTi şişe birası 
Müşterilerinin kazandıkları ikramiyeler; 

55253 no. 100 ~ira 
18700 " 60 " 68261 " 30 " ikramiyelerini almak üzere numaralar hamillerinin en g-eç 20 

Temmuza kadar firkete mün.caatlan rica olunur. 
•!!ıo~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~· 

narların altından bol, şeffaf ve ışıklı 
saçlar dağılıyordu. 

Dekolte tuvaleti kollarını, ensesini 
ve enfes omuzlarını açıkta bırakmıştı. 
lki sene oluyor, insanı hakikaten bü· 
yüleyen bu sihirli dakikanın hatıra
sını bir türlü unutamıyorum. 

Uçüncü zat daha bir şey söyleme
mişti. Yüksek boylu, iri yapılı, elli 
yaşlarında bir adamdı. Bıyıklarına kır 
ciüşmilştü. Ustünde bir yat kıyafeti 
vardı. Yumşak kol, papyon kıravat, 
mavi ceket, fanili pantalon ve beyaz 
iskarpinler .. Bez kas1c:etini çıkarmış 
.ı;akin sakin terini siliyordu. 

Nihayet: 
- Bu güneşte ıkayaıara kadar çık· 

madığınıza isabet etmişsiniz efendim, 
dedi. gölgede istirahat daha iyi ... 

Sert ve tatsız §ivesi bende nahoş 
bir tesir bıraktı. Bu genç kadının ko
cası olması ihtimali birden beynimde 
çaktı, titredim. 

Genç kadın mütemadiyen gülüyor, 
gülümsüyor ve ~emsiyenin ucile, eski 
duvarın üstündeki yabani otların ara 
sına atılmışnatamam akvarelimi gös
teriyordu. 

- Şu resmi bir görseydik, dedi. 
Ben görülecek bir şey olmadığını 

söylediğim halde, o ısrar etti: 
- Görelim efendim, ne çıkar? Ben 

de sulu boya yapıyorum, anıa çok fc. 
na .• Hiç olmazsa yeni bir iki şey öğ-

renmiş olurum. 
- Ama nefendim, ne münasebet l 

Siz de sulu boya yapıyorsunuz, kim
bilir ne kadar mahcup olacağrm. 

Fakat genç kadın demin oturdu • 
ğum yere oturarak, küçük bir kız gi· 
bi iki elini zattı. 

- Ne olur, gösteriniz, rica e~rim. 
dedi. 

İçimden, kadının daha bir müddet 
or?da kalmak isteyişi, hoşuma gitme
nnş degilc:Ji, hatta onu bir daha :gör -
mek ihtimali kalmıyarak uzaklaşıp gi
deceği dakikayı du~ündükçe, içim ü
.. ülüyordu. 

Resmi 6hp getirdim ve gösterdim. 
Baktı: 

- Aman, ne güzel! dedi, sahi ne 
güzel! 

Gözlerini kırpıştırdı ve tekrar etti: 
- Vallahi çok güzel! l şte ,zeytin 

dalının arkasrnda sisler içinde Giem 
yarım adası .. Ağacın gövdesi insana 
tıpkı sahiciymiş hissini veriyor. Yal • 
nız bir şeyi tenkit etmeme .müsaade 
eder misiniz? 

- Estağfurullah .. Bilakis çok rica 
ederim. 
zGölgcler biraz fazla koyu değil mi? 
Karmeni çok kullanıyorsunuz. Hoş, 
bende de -0 kusur v r ya .. 

Artık konu uyor, konuşuy.or, re -
cıim hakkındaki :fikirlerini anlatıyor • 
du. O söylerken, ben dikkat ediyor· 
dum. Karşımda olgun ve bilgili bir 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

Deniz kenarında 
Güneş banyosu 

Güne§ banyosu dağda, ovada, şe • 
hir içindeki evin balkonunda, hatta 
odasında, sözün kısası her yer.de ya• 
pılabilir. Güneş banyosu yapmak 
için, 1rüneı alan bir yerde yatarak, 
döne döne kebap olmak yetiıir. 

Fakat, deniz suyu güneşin ziyası· 
nr aksettirir. Deniz kenarındaki hava 
her yerden daha aydınlıktır. Sonra 
deniz kenarında toz, duman olmaz. 
Onun için deniz kenarı güneı banyo
su yapmağa her yerden daha elveri§· 
lidir. 

Zaten, deniz banyosu yapanlardan 
birçoğu, hele güzelliğin sağlıkla bir 
olduğunu bilen bayanlar deniz kena· 
rında yapılan günq banyosunun fay
dasını bildikleri isin, denize girip çık· 
tıklan sonra bir de güneş banyosu 
yapmağı ihmal etmezler. Bayanların 
tabi oldukları modaların en iyilerin
den biri, şüphesiz deniz kenarında 
güne§ banyosu yapıp güzel bir bakır 
rengi almaktır. 

Deniz banyosunun akciğer vere • 
minde, kemik vereminde, oynak yer· 
leri vereminde büyük faydası çoktan 
beri sabit olmustur. Kendi kendile· 
rine iyi olmakt; ıeciken yaraların 
bile, birçok yıllardanberi, ha§ ilacı 
güneı banyosudur. lçerdeki hastalık
fardan birçoğuna da ıüneş banyosu 
gayet iyi gelir. 

Denilebilir ki, güneı banyosundan 
kaçmalan )azım olan kimseler, ancak 
ateıli bir hastalıkla yatakta yatanlar
dır. Zaten onlan da yataklarından 
kaldırıp, yahut yataklarının içinde 
güneıe tutmak kimsenin hatırına gel
mez. 

Görülüyor tci, güne! banyosu, ya· 
talct.aki atetli haıtalardan l>a ka, her
kesin kvllanabileceği, her derde deva 
bir iliçhr. 

Yalnız, her iyi ıeyde olduğu gibi, 
deniz banyoıunun da, kaidelerine ri
ayet edilmezse dokunal;ilir. 

Ondan dolayı, bu &ağlrk vasıtasına 
baı vuranlw, en ziyade baılangıçta, 
ihtiyatJı bulunmalı, giine§ banyotunu 
derece derece artbrmabdır. 
Güneı banyosunu derece derece 

arttırmak için :iki yol gösterirler: Bi-

Jta~I~ kad;;~hüsbütün açrk ~ a
rak - güneşe kar~ı tutmak, fakat bir 
kaç dakikadan başlryarak uzun müd
detlere kadar çıkmaktır. 

Öteki usül ilkin bedenin bir knmı· 
nı, mesela yalnız kolları, yahut ayak· 
ları giİJle!e tuttuktan ıonra derece 
derece bütün bedeni açmaktır. Güne! 
banyosunun mütehassrs hekimleri, en 
ziyade veremli hastalara mahsus ola
rak, ayaklardan başlayıp bütün be
deni .açmak için tertipler, :resimler 
haurlamıılvdU". 

Fakat hasta olmayıp ta sağlığını 
korumak için güne! banyosu yapan· 
Jar !birinci usül üzere, birdenbire .tek· 
mil bedenlerini açarlar. Hkin .az du -
rup müddeti gittikçe arttırırlar. 
Güneı ibanyosunqn deri üzerinde, 

içeride ufak tefek arızalar yapbğı da 
vardır. Bunlar can 11kacak ıeyler ol
_.makla beraber, ehemmiyetleri yok· 
tur. Bir .anza çıkınca banyoyu dur· 
durup birkaç gün sonra yeniden baş
lamak yetigir. 

Lokman Hekim 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy ~opçular caddesi N .33 
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gençlik ve tazelik vardı. Sesi de göz
leri gibi temiz, pürüzsüz ve içtendi. 
Sadece dinliyordum. Lakin kırmızı 
yüzlü şişman adam keyfi bozdu: 

- lfaydi Maryse, dedi, gidelim, 
yemek zamanı geldi. 

Genç kadın bir keklik çeviyliği ile 
sıçrayıp kalktı, bana dönerek: 

- Efendim, Allahaısmarlık, dedi. 
Biz gelmeseydik, bu resmi bitirecek· 
tiniz, bitirmezseniz de çok yazık ola
cak. Biz buralardan sı~ sık geçeriz. 
Nereye kadar vardığınızı gelip gör • 
mek isterim. Eğer müsaade ederse • 
niz .. 

lki adım ötedeki dar vola cıkınca, 
elbisesine ilişip kalan ça~ yaprakla -
.rını silkeledi ve beni ayrılıp giden in
sanların terbiyesine yakısır bir şekil· 
de bir ker:! daha selamladı. 
'Yanındaki adamlar da selamladılar 

ve üçü de zeytin ve çam ağaslarının 
karışık gövdeleri arasında kayboldu -
lar. 

Onlar kayboluncara kadar ben de 
arkalarından bakakaldım. 

Ayni akşam, küçücük evimde ye
mek saati ~eldiği zaman, şişman gaçı 
ve hizmetçı madam Pezarg'ı söylet • 
meğe çalışıyordum. Söyletmeğe ca -
lışmak ne demek? Ben sorar sormaz, 
o zaten hepsini anlatıvl'rdi: 

- Pompania'da mı dediniz?. Ha!! 
iki erkek, bir kadın .. Kadın çok güzel 

YEDiKLERiMİZ, SATICILARIMIZ 

FAZLA SÖZE NE HACET ? ... -....... ................. ,.~~-....-
Ne Dersiniz? 
lstanbulun Meşhur Tozu ... 

Toz Istanbulun ezeli ve ebedi sÜ• 
südür. Sıcak yaz günleri, aylarca, h· 
tanbul sokaklarında, meyclaalarında 
tozlar uçuşur.Bir caddede beı on daki 
ka yürümek, bir meydandan ~eç.mek 
mecburiyetinde kalan her lstanbullu 
hemşehri mutlaka. bu toz hücumları· 
na maglup olacak, boğazı, burnu, toz 
larla dolacak, beyaz, ince yazlık elbi
seleri tozlarla beneklenecektir. 

Bütün yaz, sıcak derecesi kaça sı
karsa çıksın, apartmanlann, evlerin 
yol üstündeki pencereleri .açdamaz. 
lstanbullular, caddelere ditman de-
f~cine dÜ~andrr. Pencereai açı bu
lunan aparbnanın bütün o canım ~
yalan, bembeyaz toz örtülere bürü-

leklerden daha evvel gelir. Bu, fch' 
rin bir orijinalitesidir. 
Yabancı itJerdcn $Cyyah gelircbil • 

rnek için, evvela tozu kapı dışarı et• 
mek lazımdrr.Terkos belediyeye geÇ4 
ti. Elde edilen su miktarı artta. Ev • 
velce belediye, Tel'kos idaresine k_. 
bahat bulur, sokakları yıkamak, sula• 
mak için ıu olmadığından şikayet c
clilirdi? 

Şimdi Öyle değil .. Su çok .. Sokak'" 
)arı. mühim cadde ve meydanları lUÇ 
olmazsa günde bir kere bol su ile yı" 
kamak mümkündür. Beledivenin ara• 

•• - ç'Na tul!ftlh"iY1)ı;af-.nfll! 
şimdi kimden ıikayet edecek? 
bilmiyoruz. Kim kime catacak, bcll'
değil. Onun için biz de kendi kendi • 

. . mize çatıyoruz. 
yazın lstanbul deyince, ılk hatıra s· d . - 1 

nür. 

gelen şey tozdur. Y:oz lıatanbala ley- iZ ne ersınız ~ _...._. __ 

Damacanası 4 Liraya Su ... 
Sirkecide bir bardak su içmek :için 

~ramvay yolu üstünde bir dükkana 
girdim. Suyu içtikten sonra, kırk pa
ra uzattım. Dükkan sahibi: 

- 20 para daha vereceksiniz, dedi, 
içtiğiniz su. Karamürsel suyudur l 

Fakat bir bardağına altmış para 
vermek gücüme gitti: sordum: 

- Siz, bu suyun damacanasını ka
ça satarsmız? 

- Dört liraya! .. !sterseniz, bir da
macana da size göndereyim! .. 

Kendi kendime mırıldandım: 
- Hızır elinden sunulmuş kevser 

suyu olsa, ben bir damacana suya 4 
lira veremem! .• 

Ve çıkıp gidiyordum. Satıcı arkam 
dan seslendi: 

- Ne yapalım, biz de pahalı alıyo
ruz. pahalı satıyoruz ... 

Döndüm: 

- Karamürsel. o kadar uzak bir 

bir kadındı. Değil mi? Şişmanın ha -
şmda bahriye: şapkası, ötekinde de 
kareli pantalon ve beyaz getirler var
di değil mi? anladım, anladım. 

Anladığın ısöyledi ama, birden bire 
sustu. 
Anladım söyledi ama, birden bire 

-sustu. 
Açık pencereden ilk yıldızların ya

vaş yavaş peydahlaştıklarınt görüyor· 
dum. Uzaktan Ribo adasındaki fcne~ 
rin yanan ışığı, her dönüşünde bizim 
evi de yalayıp geçiyordu. Artılc gece
nin tatlı büyük sükuneti tabiatin üze
rine inmişti. 

- Madam Pezarg anlatmıyonıu • 
nuz. 

- Ne anlatayım? Bu adamlar si· 
zin tanıdıklarınızdan, ,.hbaplarınız
dan filan değil ya .. 

- Hiç değil.. Ilk defa bugün ken
dilerine ırastladım. Çekinmeden aöy • 
le ... 

- Oyleyse söyle .. Bu insanları bi-
zim köyümüzde kimse beğenmiyor. 
Hele o kasketli şişmanı .. Dediklerine 
gore Almanmış. Mağrur, sert bir he
rif •• 

- Yok canım .• 
- Sonradan çok zenginmiş diyor-

lar. Şu sırtın iıstündeki ışığı gözüken 
beyaz köşk yok mu? Işte orada otu -
ruyorlar. Giens körfezinde bir yatı 
var. On tane de tayfa .. Hem bunlara 
tayfa deyip tc geçmeyin. Hepsi. üni-

yer mi ki ? 
- Değil ama, sen gel de onu J{ 

ramürscl belediyesine anlat!.. Suı11 
tahlil ettirince, hemen kaynağının 1" 
şma memuru dikti. Etrafını da tel ot' 
gü ile çevirtti. Kaynağa kimseyi so1' 
muyor. 

- lyi ya, işte... Oteki beriki kir 
letmez suyu ... 

Güldü: 
- Ya, kilo başına 60 para bandı' 

rol parası alıyor, ona ne diyelim?. Ş!J 
şelcrden de aynca 25 kuruş biltnC": 
ne vergisi ... Böylelikle yetmiş kilol .~ 
bir damacana suya yalnız 105 kur1Jll 
bandırol parası veriyoruz. Bunun rıtl 
liyt>si, şusu busu da üstüne binince; 

Satıcının bana anlattığı doğru 
Karamürsel belediyesi, bu suyun 
tılmasını jstemiyor. 

SalAhaddin GÜNGÖ!, 

formalı .. · Yattan başk~ üç tane de~~ 
mabili var. rı'/: 

- Ya!! O büyük beyaz köşk o 
rrn mı? Bu adamın adı ne? 

- Framond diyorlar. 
- Ama Framond Alman adı de 

ki.. 
- Pek ala Alman adı.. Pnıs 

mı imiş ne? Zaten o da saklal111 

ki .. Bütün dünya bunu biliyor. 
Demek Alman ha .. Peki, öte1' 

o genç kadın? 
- Otekiler her kış A vusturY• 

gelirler .. Ahbapları olacak. Bır aY~ 
ay, hazan iıç ay kalırlar. Biri ba 
öteki kızı .. 

- Ne diyorsun? Babası ve kızl 
Kız acaba evli mi? ~ 

Bunu sorunca madam Pezarg 
şöyle bir baktı: 

- Hayır; dedi, evli değil .. ÇO~ 
zel ıey değil mi? ~A 

Artık öğreneceğimi öğren~ 
Sevincimden yerimden kalkıp 
Pe=·-g'ı şapır şupur öpeceğıl11 ' 
yordu. 

Açık pencereden odaya doları 
liptüs kokulan ciğerlcriınin 1 
kuvvetile içime çektim. Kurnsa 

1 
rinde gidip gelen denizin hatıf ~ı 
Jarını gecenin sükuneti içinde ' 
tabiat musikisi gibi 'Clin1iyord~f11 
Akıamın son riizgarı rla 

1
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s ·o N HA B .E R 
HABEŞiSTAN MESELESi 

Amerika, Habeşistanın 
Dileğini Neden Reddetmiş? 

:Vaşington, 7. A.A. - Ameri- ı bildirmesini emretmiştir. 
!kanın şu sebeblerden dolayı ~~: B:ı boşaltma emri hakkında 
bcşistanın dileğini reddettıgı malumat vermekden kaç~~n. 
sanılmaktadır : dış bakanlığı bu meseleyı ıkı 

ı Amerika İtalyan • Habeş haf tadan beri düşünmekde ol
anlaşmamazl;ğına karışmak is- duğunu söylemiştir. 

l 

Dünya Gazetelerine Göre 
Hadiseler ıcMAl. 

iNGİLTERE'DE 
LONORA DENiZ ANLAŞMASI BİR GENEL Oy 

Fransız Bakımından İngiliz 
Siyasasmm iç Yüzü 

journal des Debats'dan 

lngilterenin dış siyasasında öt~· 
denberi iki cereyan çarpı~ma~tadır. 

1 - lngiltcrc Av;rupa ışlcrıne kar
şı uzaktan reyirci kalma!!? . 

2 - lngiltere Avrupa ı§lerıne kar• 
şı yakından ilgi göster~eli •. 

Jngilterenin Avrupa ışlerıne kan§• 

temiyor, mAerika siiih 
2 -Amerika~ andl~şn:dalardı~ verebilecekmi 

Edenin Avam kamarasındaki ~öyle· 
vindeki sözleri, john Sim~~un üslübu 
nu hatırlatıyor. Bu :;öylevm a~acı: 
lngiliz hükumetinin haklı oldugunu 
göstermekti. Strosa anlaşmasını bo • 
ıarsa uluslar kurumunu baltalayan 
ve müsterek güven sistemini tehlike· 

· ye düŞüren Ingilterc değil imi!. 
Ingiliz gazeteleri, Italyan sıyas.~s~~ 

nm zaruri olarak ittifaklar usulunu 
doğurduğunu yazarak yalnız Ingilte· 
ı enin ıözüne sadık kaldığını ilave e

mamasına taraftar olan gaz~teler, .en 
çok sürümü olan gazct~14:1"d!r .. Daı~y 
Mail, Daily Ekspress gıbı tıraJ.' mıl
yonlan bulan bu gazeteler, lngılterc
nin yalnız Avrupa işlerine karı§ma • 
makla kalmamasını, U~usl.ar ."!Jernc • 
ğinden çekilmesini de alcrı ~um1ek.t~· 
dirler. Bundan ötürüdür . kı, lngılız 
kamoyunun Avnıpa işlerıne karışıl • 
masına karşın (aleyhtar) ola? kıs~~· 
nın büyük bir çoğunluk le§kil ellıgı· 
ne inanılmakta idi. 

nihayet sayılacagını umı e ı-

yor, 

Habeşistandaki 
Amerika tabaası 

,; Vaşington, 7. A.A. -Ameri
t<a dış işleri bakanlığı Addis
Ababadaki işgal derine, bu şe
hirde oturan ve aralarında 11 O 
misyoner bulunan 125 Amerika
lının, Habeşistandan çıkmaları
m, yahud ki İtalyan - Habeş da 
vasr dolayisile emniyetlerini, 
korumak için tedbir almalarını 

Vaşington, 7 .A.A. :- Diplo
matik mahafil, Amerıka cepa
ne fabrikalarının savaş vukuun
da 1 tal ya ile Habeşistana mal 
vermeğe çağıracaklarım kuşku
lu görüyorlar. Anca~ kong.~e
nin İtalya ve Habeşıstana gon
derilecek siiahlara el w konm_~ı 
için bir yasa çıkar3:c~gı ve çun
kü bu iki devlete sılah satışını 
yasak eden bir yasanın hen~z 
Amerikada mevcut olmadıgı 
söylenmekdedir. 

Bech'in Bertin Seyaheti 
V 7 AA Yarı resmiO- crazete Palska diyor ki: 
•• aprşlova, :1 .Al. - yanın barı:::.ş isteği A vrupanm bu bölgesin-

o onya ı e man ·· b b" f ı· 
de karışık behmiyetler içerisind~ de~il, fa~at mus et ır aa ıyet-
1 ·· ·· ·· ·· Beck'ı·n Berlın zıyaretınde başka maksad arae goze gorunuyor, 
ınak boştur. . . d kl b' 

Böylece her iki memleketin ilgilerını ayanı ı ır surette tes-
bi t etmek .istedikleri apaçık meyda~a çı~mıştır. Bu da ~~vak
kat mahiyette olan mevcut diploması vesıkalarından daha onem
lidir. 

Sovyet Ve Japon Münasebatı 
Moskova 7. A.A. - Moskova gazetesi, Sovyet sınırlarının 

Japon _ M;nçuri kuvvetleri tarafından ihlalini protesto için hü
kumetçe Japonyaya verilen notadan bahsederek Japonyada hü
kumetle süel parti arasında ikilik bulunduğunu, gerek Sovyet 
sınırlarına ve gerek Mongolistan sınırlarına yapılan tecavüzlerin 
bundan ileri geldiğini, bu halin ise Rus - Japon münasebetleri ve 
uıak şark barışı için de çok tehlikeli olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki : "Alman işinde olduğu gibi arsıulusal 
andlaşmaları bozanlarz lngiliz diplomasisinin tutmakta olması 

{ffif.l!.L cıi; .. ı6j] .... ini l"i>"'"' .. A+l .. t"tlirnıPlrtprlİr l<'"llr"lt ;,..+ • ..,., h .... T.,, .. ~ 
uı.a ve u arı ~ ·KO umaK kuvvelıne dayanan ovyet siyasası 

barıı d~larmın elınde çok değerli bir silahtır. Bu siyasa her 
zaman ınsanhgwı ye · f lAk ı d w ' 

nı e a et er en kurtarmaga çahşacaktır.,, 

YUNANiSTANCA REJiM MESELESi 

Yunan Meclisinde Şiddetli 
Münakaşalar Oldu 
Sabık kral ulusun beni büyük bir çoklukla 

~. taht~a oturtacağını umuyorum diyor 
r.A)tına M(Hu1~u.sı muhabirimiz bildiri

yor - ec ısın dünkü celsesinde d 
rejim işi için şidde tli aytı§malar ol : 
muştur. 

llk soz alan kralcılar partisi lideri 
Mctaksas yine meclisin Yunanistanda 
tekrar tesisine karar vermesini ve on
dan sonra genoy yapılmasını söylemiş 
1.ir. 

Buna cevap veren İ!rtimai yardımlar 
:Bakanı Kirkos kuvvetli deliller getire 
:rek Yunanistan için en iyi rejimin cu 
muriyct. oldugunu söylemiştir. :eu a
.ı ad.a ~tın~. s~ylavlarından Tipos gaze 
tcs.• dı~cktoru Kranioterkis Kirkosa 
]1~1~. d~yc bagı~ış mecliste büyük bir 
gurult.~ye sebebıyet vermiştir. Baska 
nın mudahalesile ortalık sükunet bul
<iuktan sonra Tanm Bakanı Teodo .. 
kis krallık lehinde diyevde bulunmuş
tur. 

Meclis.paz~~tesi son toplantısını ya 
pacak rc1ım ıçın yapılacak genoydan 
eonra tekrar toplanacaktır. 

Cumhur reisinin istifası 
doGru deOil 

"Atina, 7 (Hususi muhabirimiz bildi 
tiyor) - Kralın &etirilmesi için alı -
nan durum dolayısile cumur reisinin 
istifa ede~egi hakkında dün çıkarılan 
yayıntı hukfunet ınahafilinden tekzip 
cdilmistir. 

Kabinede bulunan cıtmuriyetçi ha • 
ltanlann çekileceği yolundaki sözler 
d~ Başbakan tarafından tekzip edilmis 
~~ ~ 

Venizelosun Krala tebliği 
Atina, 7 (Hususi muhabirimiz bil _ 

ciriyor) - Dün gece Londradan bu
ı-ötya çekilen telgraflarda Pariste bulu
nan Venizelosun eski Yunan ralı 
Jorja bas vurarak Yunanistana tekrar 
donnıesini serbestçe yapılacak seçim
le t?plaruıcak ulusal zr.hclisin çagrisıle 
kabıl olaca ınr şart kosmasını istemış 
tır. 

Veni elosun fikrince Yunanistanda 
frral.lık bu uretle yeniden t u C· 

dcbılecck ve kral da herkoscc ını.ıhtc. 

.. 

/ 
ıf 

.KONDILIS 
rem sayılacakmış. 

Kafandaris Venizaloala 
görüştü 

Atina, 7 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Hiikumctçi Vradini gaze
tesinin Paristen aldığı haberlere göre 
Kafandaris oraya gelerek Venizelos 
ile bir çok konuşmalar yapmıştır. 

Kafandaris Pariste Yunan gazetele
ri aytarlarma yapılacak Genoyun so
nucu cumuriyet lehinde çıkması hü • 
kumetin çekilmesi~ intaç edecektir 
demiştir. 

Kral Umitvar 
Atina, 7. A.A. - Ellinikon Mellon 

gazetesi cskı dış ışleri bakanı olup 
Brüksel sergısinde Yunanistanı tem
sil etmı olan Mavromihalis'in bir 
m 1 katını ne r tmekdedir. Mavro
mih 1 Bruk ldc ki l un n Kralı 

'OTTO 

Habsburglar 
Gelirse 
Ne Olacak? 

Paris, 7. A.A. - Habsourg 
hanedanının durumunu değişti
ren yasayı tefsir eden Debats 
gazetesi küçük antantm yasala
rını kaydettikten sonra diyor 
ki : 

"Avusturya yaşamalıdır. Bu, 
Avrupa için elzemdir. Halbuki 
Avusturyanın varlığım, krallı
ğın iadesile Tuna havzasında 
muhakkak surette hasıl olacak 
büyük bir karışıklık kadar hiç 
birsey korkutamaz. 

Öbür yandan, krallığın iade
si, sanıldığı gibi, Anşlüss tehli
kesini ortadan kaldıracak bir a
rac olamaz. Avruparun bugün
kü durumunda hepsinden önce 
çok tehlikeli bir buhran yarata· 
cak her şeyden çekinmek gerck
dir. 

Yugoslavya dış işler 
asbakan1 

Belgrad, 7 A.A. - Yugoslav 
yanın Buenos - Aires orta elçi-
• !t; t & .... Lay la \.i\.la... 'Vlcı\ll::ıletv 

Martinatz Dr.şişleri asbakam ola 
rak Belgrad'da kalacaktır. 

Yorgi ile görü§mii§tür. Eski Kral 
kendisine demi§tir ki 

'' Hele nulusunun gelecek genel 
oyda beni büyük bir çoklukla tahta 
oturtacağını umuyorum.,, 

Yunanlı Bakan Kralın tek kaygısı 
ülke içerisinde dü~ni ve baysalhğı 
yeniden kurmak olduğunu ilave et
miştir. 

Reyi~m neden tehir edildı? 
Atina, 7. A.A. - Başbakan Çalda

ris gazetecilere rejim meselesi ha.k-
kındaki özel düşüncesini, zamanında 
bildireeceğini söylemi§tir. Önce 15·9 
tarihinde yapılması kararlaşan genel 
oyun 15-11 e atılmasına sebep olarak, 
Başbakan hükumetin ayrışık partile 
geneloyun şartları hakkında anlaş -
rı:ak istediğini göstermiş ve demiştir 
kı: / 

:· ~ğer ayrışık partiler rejim mese· 
Icsının kotarılmasını candan dileye· 
cek olurlarsa işin normal surette 
başarılacağına inancım vardır. Re· 
jim eklinin hiç bir partinin malı ~1-
mayıp ancak ulusun iradesine bagh 
bir iş oğduğu anlaşılmalıdır. 

Kondilis Kralcı olduOunu 
anlatıyor 

Atina, 7. A.A. - Atina ajansı bil· 
diriyor : 

As Basbakan General Kondilis'in 
ulusal kurulda söylediği söylevin bü
tün memlekette duvarlara yapıştırı· 
larak yayılmasına kurul oybirliği ile 
karar vermiştir. 

General Kondilis ne için kralcılık· 
tan yana olduğunu anlatarak Panga
los'un diktatörlüğünü ve ondan so~
ra gelen hükumetlerin memleket 1• 

çin çok hayırlı olabilecek olan cumu· 
riyet rejimini kuvvetlendirınekte 
gösterdikleri eksinliği hatırlattı~tan 
sonra bu rejimin Yunanistanda ışl.c
yemiyeceğine kanaat getirdiğini bıl· 
dirmiş ve bunun için de 1928 de Cu
mur Başkanı bulunan Amiral Koun
duryotis'in Venizelos'un tazyiki ile 
seçim \kanununu yolsuz olarak sade· 
ce bir emirle ortadan kaldırdığını bu
nun ise ne Cumur ba§kanırun ne de 
~aşbakanın değil Cumuriyet pren
sıplerini en iptidai demokratik esas
ları bile saymadıklarının delili oldu -
ğunu söylemiştir. 

Kondi!is, Yunanistanın bugünkü 
içinde bulunduğu vaziyet kargısında 
':u!1an ulusuna ancak taçlı demokra
h~yı tavsiye edebilecefini ıöylir.cıck 
aq.ılerin.i bitirmiştir. 

diyorlar. 
Sevimli Almanyaya karşı lngilte • 

renin gösterdiği mütebessim k01aylık 
]ar şaşılacak bir şey değilmiş. Ingiliz
Alman anlaşmasına karşı serdedi.kn 
tenkitlere cevap vermek için bugün 
İngiliz gazeteleri Romanın vaziyetin
den istifade ediyorlar. Münferit uz • 
laşmalann faydalarını ileri sürüyor -
lar. 

Bir müddettir lngiliz hükumeti, hi· 
tabet ve belagata kuvvet vermiş bulu-

BALDVlN 
· d ı Bu söylevler E-lev1erde bulun u ar. . . · ·ı 

denin Avam kamarasındak~ dıye~ı ı e 
. 1 dadır Söylevlerın hulasası 

aynı anam · 
sudur: 
- Stresa kararlarına kar§ı sadakat~~ 

.. llennı Almanyanın barışsever temayu. nuyor. d 
Ge~en cumartesi ~nü, Baldvin. ve yapılan İngiliz • Alman enıı: an-

laşmasını takdir ve tebrik... . 
Deniz anlaşması, Ingiltereye yem 

müzakereler için zemin teşkil ediyor. 
Berlin ile yapılan anlaşmalar ancak 
diğer devletlerin tasvibi iledir ki rneri 
olabilir. 

lngiltere, bunu temin içindir ki, bu 
gün Stresadaki birliği ileri sürüyor .. 

tngilterenin Almanyaya karşı takıp 
ettiği siyasa, kolaylık siyas.a~ıd~r .. Mev 
simsiz sanılan, Avusturya ı§t gıbı bazı 
meseleleri bertaraf etmek için Ingil
tere yakın tehdidı görmüyor. Alman
yamn orta Avrupadaki faaliyetini Tu 
na paktı meselesi, Rusya ile Balkan 
devletlerinin mUnasebetleri, ı;öziin kı
sası Avrupa i~in ne kadar. z7hirli. me· 
sele varsa, Ingilterc hep:,;ını gen br· 
rakıyor. . 

lngilterenin ancak yakın bır son~ca 

1HON S!MON erebileceği meseleleri müzakere edıle· 

' 

bileceği söyleniyor, mesela hava pak· 
Joh Siman, Austen Chamberlain s<Sy· tr ... 

Cimma Sultanlığının ı~~-----
D u r u m u italya neden . 

JoarnaI aes Debats'den: Kabul etmemış? 
Adis • Abcbanın cenubunda ltal • Matin'den: 

yan Somalisinde beyaz Nile kadar şu Jtalyan Btuın bakanlığı vertli!i 
ülkeler vardır: bir tebliğde /ngili~ bakanr ~denı? 

Gallas, Ogaden, Aroussi&, Ouala - Şarki Afrika hakkında teklıf cttı· 
mo, Boroda, Kaffa ve Cimma. b ı Jt l 

Cimma sultanlıgy mm dogy usunda bü· ği hal auretinin ne •e ep • ., ". !.0 

hükumeti taralıntlan reddetlndıgı· 
yük Ono nehri vardır ki Rodolphe ni i~ah etmiıtir. 
gölüne akar. Sultanlık güneyinde O- Jngiliı: Somaliaintle Ze.vlada Ha· 
mo nehrine munsab olan Goceb ırma- befi•tana verilme•i teklif edilen 
ğı vardır. Bu sultanlık arazisini yine mahrece mukabil ltalyaya r.kono
Omo nehri rnansrplarmdan Ghibye mik imtiya"lar verilmeıi, Romat!a 
nehri baştan başa sular, bu nehirdir söylentliiine göre, herkeste mern • 
ki Cimmanm bütün zenginliğini hu- nuniyef•İz.lik uyandırmaktan başka 
sule getirmiştir. bir netice vermiyecektir. Evvela I • 

Cimma, Habeşistanın meyva bos • talya, genişlemesi ve emniyeti asla 
tanı lakabını taşır. Işlek bir tecim tahtı teminealınamamıı ola&, bu gi
merkezidir. Sultanlığın idare merke- bi tedbirler ile asla memnun edile
zi: Ciren kasabasıdır. En işlek pana· miyec:ektir. Sonra Fransa Zeil~da 
yırı Hirmatada kurulur. Burada tür- Habe§İstana verilecek mah,.eç ile 
lü yiyecekler, ökü zve diğer bakari Cibutiye bir rakip belirmiş olaca • 
hayvanlar, ham pamuk, dokuma ve ğından bundan memnun olmıyac.:ık 
hele. kahve alış verişi yapılır. 

C:ıtnma sultanlığı, uzun zamandan- tır. Hatta belki lngiltere bile, Ede
be.~ı ı_slamlığı kabul etti. Sultanın nin teklifini, kati bir teıekkül al -
muhru, Habeş yazısilc değil, Arap modan parlamentoda bir münakaşa 
harflerilc yazılmıştır. Halkın çokluğu kapısı açmak tehlikesi tevlit edece· 
müslürnandır. ğinden memnuniyetle karıılamıya • 

1885 ten 1890 a kadar Menelik mu c:aktır. işte bu sebepledir ki Musso· 
vaffakiyetli harplerle imparatorluğu - lini /ngili:z; tekliflerini kabul etme· 
~u hayli genişlettirdi. imparatorlu • mişlir. 
gun güney hududunu Şao yamaçla • Jngiltere, ulualar kurumunun iki 
"?dan Rodolph gölüne kadar uzattı. üyeai arasında bir ihtilafın önüne 
Cımma sultanı Menelik'e silahla mu· 
k • geçmek için ister istemez, Habe • 

av.emet etmektense uzlaşmayı tercih • t •· ·· b. d Y• ·k 
ettı. şıstan s atusunde e&aslı ır egı§ı • 

lik yapmağa mecbur olacaktır . 
Bu güzeyde, sultana· tahtını kay • 

lngiliz gazetelerinin 1 ngili~ kaJ?ly~
yunu ne dereceye kadar temsıl etlıgı• 
ni öğrenmek için geçcnlero~ bazı ku· 
rmn1ar bir araya gelerek bır genc]ay 
yaptılar. lngiliz yurddaılanna §U bcı 
•oru sorulmuıtur: y• 

l - lngilterenin Uluslar Dernegın• 
de üye olarak kalmasına taraf tar mı• 
ısınız? • 

2 - Ar.sıulusal bir anlaşma ile sı· 
li.hlarm aza.lblmasına taraftar mm • 
n12? 

3 - Araıulusal bir anlatma ile süel 
uçakların kaldırlmaaına taraftar mı• 
sınız? 

4 - Arsıulusal anlaşma ile özel le 
şebbüsler tarafından silah ve her tür
lü savaş gereci (malzeme) yapılma· 
sının yasak edilmesini istiyor musu• 

nuz? 
5 - Bir devlet ba§ka bir devlete 

saldırdığı vakit: 
(a) bu devlet hakkında ekonomik 

ve süel olmayan tedbirler alınmasına, 
( b) lüzum göriilürse süel tedbirler 

alınmasına taraftar JllJ$tnız.? 
Sonuncusu iki parça olan bu beş so 

ruya on bir buçuk milyon lngiliz 
yur<ldaşı cevap vermİ§tİr. Son genel 
seçimde yirmi bir milyon seçmen oy 
verdiğine göre, bu defa yapılan gene• 
ioyda, geçen seçime iştirak edenlerin 
tam yan&ı cevap verdi demektir. Bu 
da az bir niabet değildir. Cevaplar 
şöyle özetleniyoı-: (hulasa ediliyo~~ 

ı - lngilterenin Uluslar Dernegın 
de iiye olarak ka~masını a?cak. 365 
bin yurddaş istemıyor. On bır rnılyon 
dan fazlası üye ola:-ak kalmasına ta • 
raftardır. . 

2 - Silahların indirilınemesinı an• 
cak 862,000 yurc:ldaı istemiyor. On 
buçuk milyon istiyor. 

3 - Süel uçaklann kaldmlmama• 
ımı J,689,000 yurddaı istemiyor, Do
kuz bucuk milyon istiyor. 

4 - - Ozel tefd>büslerin ıilah yap· 
makta devam etmesini 775,000 yurd· 
daı istemiyor. Geri kalanla~ bu ~o!~• 
silah yapılmasının yaaak edılmeıını ıs 
ti yor. 

5 - Sonuncu sorunun birinci kıs· 
mma büyük bir çoğunluk (ekseriyet) 
taraftardır. 10,088,000. Fakat ikinci 
kTSmına ancak 6,748,000 yurddaş ta • 
raftar çıkmıştır. En az oy alan soru 
bu olmakla beraber, bu da çoğunluğu 
kazanmııtır. • 

Bu geneloydan çıkan nctıce şudur: 
lngiliz kamoyu lngiltercnin Ulus• 

lar Demeğinde üye olarak kalmasına 
taraftardır. Anıulusal bir anlaşma ile 
silahların jndirilmesini, süel uçaklann 
kaldınlmasını ve özel kimseler tara • 
fından silah yapılmasının yasak cdi~· 
mesini istivor. Bir devlet ba§ka bır 
devlete ıaldmrsa, ekonomik 'Ve halta 
lüzum görülürse süel tedbirler alın • 
ınuını iltizam ediyor. 

Bu siyasanın tam tersini iltizam C• 

den sürümü çok gazetelerin 1 ngiliz 
kamoyunu temsil ettiklel".i hakkında 
şava, (iddia) bu gencloy ile yalatı· 
lamnıı oluyor .Anlaıılıyor ki halk bu 
gazeteleri siyasal oyları için değil1 
başka marifetleri için okumaktadır. 

* * :{-b~tmedi. Her yıl Habe§ imparatoruna ............ -..:aıı...._-w-~ ..... 
hır tazim ziyareti yapmağı taahhüt bi- ı:::=====-======-=-======= 
le etti. Bek'in Berlini 

Cimma sultanı Aba Ciffar 1893 te 
Adis • Abebaya giderek Habeş impa- Z İ Y a r e t İ 
ratoruna tazimlerini sundu. 

. Cirnmanın siyasal rejimi gariptir. 
Cımma sultanının mevkii, hir eyalet 
v_ali~indcn daha yiıksektir. Eyalet v~
lilcrıni imparator istediği gibi tayın 
ve azleder. Fakat Sultanı mevkiinden 
kaldıramaz. Ancak Cimma erkin de
ğildir. Habes him~yesindedir. 
. lşte, son ğiinlerde ltalya ile Habe

şıstan arasında notalar taatisine sebe· 
biyet veren Cimma sultanlığının ha
kiki vaziyeti budur. 

Fransız bütc;esinin 
Ac;ığı 

Humanite'den: 
Herriot söylevinde demiştir ki: 

.. ~~zı rakamlar vardır ki, daima gö· 
z?nunde buludururum: 1935 bütçesi
n~~ açığı yedi milyardır. 1930 dan bu
gune kadar genel borçlar 269 milyar
dan 319 milyara çıktı. Genel finansın 
tasfiyesi, bence, en evgin işimizdir. 
Bu yalnız finansal bir iş değil, ayni 
zaDlllnda ıivaaal mahiyette bir mese
ledir. 

/ournal des Debats'dan 
Yarı reısmi mahafilde, Lehistan dış 

işler bakanı Bek ile Berlini ziyaretin
de, Londra protokolunun muhtelif 
noktaları etrafmda görüşülecektir. Bu 
noktalar hakkında Lefı1stanm noktai 
nazarı malumdur. Lehistan Londrada 
gözönünde bulundurulmuş olan hava 
lokarnosu akitlerinden değildir. Lehis 
tan, kendi menfaatleri tahtı temine a· 
lınmış olmadıkça, muhtemel bir Tuna 
paktına i~tirak edemiyeceğini bildir
miştir. 

Bazı emareler gösteriyor ki Alman
ya, Şark paktı meselesini yeniden tet· 
kike hazırlanıyor. Bu sebeple Alman· 
yanın kendi hatti hareektini Şark me
selelerinde çok a!akası olan dost mil
letin hattı hareketi ile karşılaştırmak 
istemesi hakikata pek yakın görünü-
yor. . 

Almanya ile Lituvanya. ve .. Lıtuvan 
ya ile Lehistan arasındakı munaseha
tm gergin bulunması da bu konuşma· 
larda aynca bir zemin teşkil edecek. 
tir. Almanyanın önce Danzig mcse • 

Yunanistanda 
Rejim meselesi 

Proia'dan: 
Venizelos isyanı sonuçunda ortaya 

erkan rejim meselesi, fevkalade önem 
Ji bir iştir. Bunun kati olarak halli ile
dir ki memlekette gerçek ve devamlı 
bir huzur olabilecektir. 

Bu güzcyclcdir ki, ülkemiz, yeni şe· 
killenme ve ilerleme yolunda güvenle 
yürüyebilecektir. Gönilüyor ki bu mc 
sele hallcdılmedikçe baska iş görmek 
imkansızdır. 

HükCtmet plebisitin birinci te~rin 
başlangıcında yapılmasına karar ver -
di. Işi tacile lüzum yoktur. Ancak 
plebisitin tarzını şimdiden tesbit et • 
mek gerektir. 

lesine temas etmek teşcbbiısiınde bıt· 
lunmasıda muhtemeldir. Danzig ser· 
best şehrinin ekonomik durumu ile 
Lehistan arasında soğukluk husule gc 
tirmiştir. Fakat ne Almanlar ve ne de 
Lehliler bu ınesclenin iki millet ara • 
sında ihtilaf sebebi olmasını arzu et .. 
miyorlar. 

3 
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MEMLEKETTE TAN Bir Ceset 
Bulundu! "'7lıdlllnn ....... ...- ....... 

Hem Parasını Almışlar, 
Hem de Öldürmüşler 1 

Bayburt, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bayburda dört 
saat uzalctaki Hart nahiyesinden Zarif ve beş arkadaşı, 26 hay
van yükü buğdayı Sürmene kazasına götürüp satmışlar, yalnız 
başma dönen Zarif yolda soyguna uğramıştır. Kemer mevkiinde 
önüne çıkan iki yabancı, üzerindeki paraları aldıktan sonra za-
vallıyı öldürmüşlerdir. . 

Yapılan takibat sonunda katil ve arkadaşı ele geçmişler, para
lardan bir kısmı ve 44 fişek Üzerlerinde çıkmıştır. 

Kuyruklu Bir Çocuk! 
Giresun, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kuyruğu ~esti

rilmek üzere şehrimiz hastanesine Arif adında bir yaşında bir 
çocuk getirilmiştir. Bu çocuk doğduğu zaman amudufıkarisinin 
nihayetinde iki santim uzunluğunda bir et parçası görülmüş, o 
zaman buna önem verilmemiştir. Fakat çocuk büyüdükçe bu et 
parçası da büyümüş, şimdi dört santim kutrunda, yirmi santim 
:.ızunluğunda siyah tüylü bir kuyruk olmuştur. 

Gürbüz ve sevimli bir yavrucuk olan kuyruklu Arif, şimdi ana
;ile birlikte hastanede yatmaktadır. Çocuğun kuyruğu yakında 
ımeliyatla kesilecektir. - O. G. 

Müthiş Bir Sel Geldi 
'Amasya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Devamlı yağan 

yağmurlar neticesinde Saracık ve Kale köylerine sel gelmiş, ol
dukça mühim tahribat ve zayiat yapmıştır. 

Saracığa gelen sel değirmeni olduğu yerden kaldırmış, içinde 
bulunan 8 köylü bu selin kurbanı olmuşlardır. Amasyada bak
kallık yapan Sait, karısı ve üç çocuğu ile beraber Saracık yayla
sına giderken Ulu Dereden ani olarak gelen selin dalgaları ara
sında kaybolmuşlardır. Bütün aramalara rağmen cesetleri hala 
bulunamamıştır. 

Ayni gün, Ebemü köyüne yıldırım düşmüş, birkaç ot yığınını 
yakmış, yakında bulunan Habil isminde bir köylüyü müthiş su
rette yere çarpmıştır. 

Köyler Biribirine Bağlanacak 
Mersin, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Tarsus llçebay

lığına bağlı bütün nahiye ve köylerin telefonla biribirlerine bağ·
lanması için bir program hazırlanmış, köy bütçelerine konulan 
tahsisatla mevcut hatların ıslahına başlanmıştır. Şimdiye kadar 
bu işler için 2,500 liralık para harcanmıştır. 

Antalyaya Hat Döşeniyor 

:4fyon. Antalya hattına ray döşeme töreni 

Afyon, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Afyondan Kara 
kuyu durağına kadar olan 120 
kilometrelik bir bölgenin ray dö 
şeme işlerine başlanmıştır. 

Bu münasebetle temmuzun 
ilk günü parlak bir tören yapıl
mıştır. Bayrak ve yeşilliklerle 
süslenen lokomotifler yeni ko
nulan rayların üzerine alınmış 
beş dakika düdük çalınarak tö-

·No. 50 

rene başlanmıştır. 
İlbay A. D. Evrendilek, alkı\. 

lanan bir söylevde bulunmuş • 
tur. Bu bölgenin ray döşenme 
işleri, günde bir buçuk kilomet
re yapılarak ilerlemektedir. Tö 
rende Korgeneral Mustafa, Af
yon parti il Başkanı ve şarbay 
H. Tiryaki ve binlerce halk bu-
1 unmuştur. 

Propaganda da 
Lazım! 
Balıkesir muhabirimiz yazıyor; 
"Bazı kıyı ve köşelerde, üstlük 

tabir edilen sarı İpeklileri başörtü 
yerine kullanan kadınlarımıza rast· 
lıyoruz. Son defa, Halkevi bahçe· 
sine ve belediye parkı kapılarına 
§Öyle bir levha asılmıştır; 

11Uatlükle girilmez;.,, Bu vaziyet, 
bahçeye girmek, oturmak ve biraz 
hava almak karşılığı olarak üstlü
ğün kalkacağını z;annını vermiş ve 
beklenen etkiyi uyandırmıştır. Me· 
deni kılığa giren Türk kadını, yal
nı.ı: bu çeşit tedbirlerle değil, pro· 
pagancla, ve tenvir yolile de ir§at e
dilmelidir. Bu ödev, Halkevlerinin 
omuzlarına yükletilmiştir.,, 

Paşabahçede, ispirto fabrika
sı iskelesi civarında, evvelki gün 
denizde yüzen bir ceset görül • 
müştür. 

Ceset denizden cıkarılarak mu 
ayene edilmiş ces~din kol ve a
yaklarının kopmuş, alt çenesi 
düşmüş, etleri ve elbisesi çürü -
müş, uzun müddet denizde kal -
mış olduğu an 1 aş ı 1 mı ş t ı r. 
C e s e t m o r g a n a k 1 e d i 1-
m i ş t i r • Zabıtanın yaptı -
ğı tahkikatta, bu cesedin 1028, 
193 5 tarihinde vukua gelen fır
tınada, Umur yerinde, yüklü bir 
motörün batmasile kaybolan 
tayfadan Şükrü oğlu Bayrama 
ait olduğu tahmin edilmiştir. 

Tahkikat devam ediyor. 
Polis memurlarile bir 
boğuşmadan sonra 

Kasımpaşada Piyale Sakız a-
~acı baruthane klübeleri civarın 

i uo. :""''elk.i ~ece devriye gezen 

1 

iki polıs ... ~muru ile bekçi, bir 
adamın şüpheli bir halde bir 

1 
klübenin arkasında gizlendiğini 
görmüşlerdir. 

I 

Hava kurumunun 
En gene üyesi 

Bayburt, (Tan) - Yukariki, 
resim, köy okutanı Azminin 6 
yaşındaki oğlu Kenanındır. Bu 
yavru, hava tehlikesi için her 
sene yirmi lira vermeği kabul 
etmiş, uçak kurumuna daimi ü
ye olmuştur. 

K TELGRAF 
SERLERi -

* Tekirdağ, (Tan) - Hava 
kurumu için çalışmalar sürmek
tedir. Yardım listesi günden gü 

l ne kabarmaktadır. İlk toplan -
tıda beş bin lira toplanmakla ka 
hnmamış, üye sayısı. ve taahhü
dat mikdarı her gün artmağa 
başlamıştır. 

* Kandıra, (Tan) - Tem -
muzdan itibaren bütün memur -
lar maaşlarından yüzde 2 yi ha 
va kurumuna vermişlerdir. Üye 
yazımına hararetle devam edil • 
mektedir. 

Memurlar bu adama kim ol· 
duğunu sormak istemişler fa -
kat meçhul adam derhal biçağı
m çekerek tecavüz etmek iste -
miştir. Memurlar adamın elin -
den biçağım almıslar, bu sefer 
de tabancasını çekerek ateş et
mek istemiştir. Tabanca ateş al
mayınca meçhul adam kaçma -
ğa başlamıştır. Bunun üzerine 
memurlar arkasından koşarak 
yakalamışlardır. Yapılan tahki
katta bu adamın işsiz ve şüpheli 
takımından İbrahim olduğu an
laşılmıştır. Tahkikata devam e
dilmektedir. 

1f. Beşiktaşta kutu fabrikası a-
melesinden Şevket yirmi lirası -
m çaldrrmıştır. Zabıta sabıkalı 
Çolak Osmam yakalamıştır. 

* Cibalide Odun iskelesine 
bağlı Osman oğlu Aliye ait mo-
törün tentesi atılan bir cigara • 
d::ın ateş alarak yanmıştır. Mo -
törün yanmasına meydan veril-

n;ı9~Mftse~.ı~~~=~lnge 
ne Ali kızı Zeynep, Dikili taşta 
oturan N aciyenin evine giderek 
çocuklarım okumak bahanesile 
bir gümüş bilezik ve yüzük iste 
miştir. Naciye zabıtaya haber 
vermiştir. Tahkikat yapılmakta 
dır. 

Alman son bir karar, çarşaf, ka 
ra don ve şalvarı da yasak et -
mis tir. 

~ Yozgat, (Tan) - Kenti -
miı lisesinin imtihanları bir tem 
muzda bitmiştir. Öğretmenler 
tatil müddetinden istifade et -
mek için illerine gitmişlerdir. 
Süel dersler gören talebeler de 
çamlıkta kampa çıkmışlardır. 

*Kandıra, (Tan) - Zimmeti 
ne para geçirdiği iddiasile sor • 
guya çekilen ağaç ağılı muhta -
rı İsmail ve İmamlar divanı muh 
tan Akif hakkında beraet kara 
rı verilmiş, tahliye edilmişler -
dir. 

Bağıl ama işmeni: 
- Kutlu olsun .• 

Olmayacak şey isteyen 
kadın 

~ 

Tozkoparanda Nadi imzasile 
aldığımız mektupta deniyor ki: 

Acaba kadınların heıısi mi 
yalnız abes peşinde ve olmaya
cak şey isterler; yoksa bu yalnız 
benim altı senelik karıma mı 
hastır? .. Doğrusu birkaç defa ev 
Jenmediğim, birkaç kadrnla sen
li benli olmadığım için bu sua -
Jin cevabını veremiyorum. Orta 
halli bir memurum. Maaşım, 
masraflarımız, bütçemiz kendi -
since de malCımdur. Benim için 
ne iki ayda bir on beş lira iskar
pin parası vermeye, ne lüks apar 
tıman tutmaya, ne yazın Bostarı 
cıda oturmaya imkan vardır. Fa 
kat bunların her biri için her aıı 
bir ihtilaf çıkar, her zaman kav 
ga ederiz. Kırk beş yaşında bir 
adamın her aile top/anışına git
mesi ve her toplantıda dans et
mesi mümkün müdür? O benden 
bunu ister ve yapamadığım için 
mutlaka bir haftalık dargınlığa 
yol açar. Onun §İşmanlamağa 
başlamasında benim kabahatim 
nedir? 1 stediği hayatı yaşayama 
ması bu şİ§manlığa sebep oluyor 
diye bana hücum eder. Böyle 
bir kadınla yaşamanın ne kadar 
güç olduğunu tahmin edersiniz .. 

Bazı kadınların bazı halleri 
ancak damarlarındaki kanla be
raber değişebilir. Abes hesapla -
mak, olmıyacak şey istemek he· 
men her kadında vardır. Ancak 
yüksek bir şefkat ve muhabbet 
le onları yarı yarrya tatmin ve 
...... 1.:.. .....~..ı..:.:- n.-.ı-.-.ı..ı..-

bir sözünü hatırlayalım: 

- Bir kadının bir şeyi yap -
maya kalkması için o şeyin im
kansız olması katidir. 

• 
Sadelik düşkünü 

bir genç kız 

~·~ 
~ / /t'I \,s 

?an genç böyle bir kadınla tanıŞ 
ınış olduğunu henüz anlamamış 
görünüyor. Mektubunda anlatı -
yor: 

Oldukça zengin bir ailenin ~'/ 
ladıyım. Evim, barkım oldug~ 
gibi bir bankada iyi bir mev~' 
sahibiyim. Küçük bir otomobı • 
lim, Yeşilköyde evim var. Korrı: 
şumuzun kızı ile aylardanbetl 
tanışıyor, konuşuyoruz. Bu kıı 
zengin olmayan bir ailenin kı~ı· 
dır. Aylardan beri onu servetıfl! 
le, otomobilimle cezbedeceğim1 

samyordum. Muvaffak olama• 
dım: her vakit ailece buluşuyor, 
geziyor, eğleniyoruz. Bir iki da· 
kika onu hemsiresile birlikte oto 
mobilime ald;m, gezdirdim. Fa• 
kirane halleri yanında evimiziJJ 
konforu onun üzerinde tesir YS: 
pacağını sanıyordum. Hiç biti 
faydalı olmadı ve evvelki gii/J 
ona büyük bir Avrupa şehrine 
seyahatten oradaki yüksek ha -
yattan bahsettiğim zaman bana: 

- Ben böyle şeylerden hoş • 
/anmam! 

Demekle iktifa etti. Bundaıt 
ne anlaşılıyor? Bu genç kız beıt 
den mi hiç hoşlanmamıştır, yok 
sa ben bu gösterdiğim hayatı o
ııa züppelik ve hafiflik olarak 
mr telakki ediyor? 

lkinci tahmin doğrndur. B\1 
kibar genç biraz da nümayişle
rinden, zengin ve kibar görün -
mek hevesinden vazgeçse de ot 
ta halli olan kızın haline uygurı 
bir yaşayış gösterse umarız ki 
büsbütün başka bir netice aht• 
Ne otomobil, ne mükemmel 
köşk. ne Montekarlo seyahati 
birçok kızlar ve kadınlar için ca• 

zip değildir. Bunların lüzumsuı 
ve çok defa zararlı şeyler oldU" 
ğunu bilen kızlarımız var. On 4 

lar: 
"l nsanların ekseriya bet baht _. _ _._ ' . 

istemelerinden,, olduğunu da bı 
lirler ... 

• iki arkadaşın dertleri 
Ayni zarf içinde biri Maçkt 

F. A. R. öteki L. F. A. R. rumU" 
zile geliyor. Birisi ailesi arasııı• 
da tanışıp görüştüğü kıza karşı 
derin bir sevgi duyduğunu, fa ' 
kat bu sevgisini bir arkadaş y~ 
kınlığından ileri götüremediği' 
ni, daha doğrusu aşkını göstere' 
rnediğini yazıyor. Sebep: Yalnı' 
kalmamaları ve ona bir mektıı9 

Kadınların süse, tuvalete, 
lükse düşkünlükleri malUm Fa 
kat her kadını böyle sanırsanız 
aldanırsınız. Her türlü garabeti 
kendisinden bekleyebileceğimiz 
kadınlar içinde lüks için can ve
ren olduğu gibi sadelikle kendi
ni sevdiren ve sadeliğe düşkün 
olan da çoktur. Firuzağada Ali 
Sami imzasile bize mektup ya • 

-- jf 
yazmaya da imkan bulamarrıı' 
dır. • , 

YOSMA! 
Etem lzzet BENICE 

-Söz mü? 
-Söz .. 
Madamın asıl derdi unutul· 

seviyorum. Delirerek seviye. 
rum. O da beni seviyor. Her 
türlü dencmevi, her ceşit sına
mayı yaptım.· Belli k( ikimiz de 
biribirimize ölesiye tutkunuz. 
Hem öyle soydan, öyle temiz ve 
yüksek ruhlu bir çocuk ki. Bu
nu sana anlatamam. Hele bir 
sesi var. bayılırsın. Ya o bol 
kirpikleri arasından bakan koyu 
yeşil gözleri. Bütün gün onlara 
baksam, yine doyamam. Bakış • 
larını bütün benliğimin, kadın
Iıaımın ta içinde, en derininde 
d~ buluyorum. Onunla bir olma
ğa, aç kalmağa, susuz kalmağa, 
her şeye katlanmağa razıyım. 
Fakat ben bunun tamamile ter-

yakınlaşıyor, çok daha benim 
oluyor. 

Ve ergen. kız, bütün bunları 
söylerken iri, alevli, esmer, bol 
sevgisini taşıran siyah gözbe
beklerinde de tek deyim hep o 
idi: 

-Ferit!. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derken Fazıl bütün gönlünü 
tılsımına kaptırdığı genç kadı
nın gözleri içine bakıyor, Gü -
ney de kara, ateşli, yangın göz
lerini devire devire gönlünün 
bütün ışığını bakışlarında diril • 
ti yordu. 

Her şeye üstün tutarak, her 
şeyden üstün bilerek seviyoruz. 
Bu sevgimizi burada toplanacak 
olanlar bizim haşhaşa verişi -
mizden daha mı çok şenlendire-
cekler, bizi daha mı çok biribi
rimize ısıttıracaklar. 

Fazıl, karısının, minik, sıcak 
ellerini avuçlarının içinde sıka 
sıka: 

Bu imkansızlığı anlayamıY0 , 
ruz. Tanışıp görüştüğümüz 1<~, 
zın gözleri size birşey söyl~~ 
yorsa siz ona gözlerinizle bı.~I 
şeyler söyleyebilir ve bir kUC( ı' 
hareketinizle çok şeyler anlı t' 
bilirsiniz. Eğer duyduğunuz -,r 
bi onda da size karşı meyil ~ıı 
sa .aşkınızın halinizle ifad~ 
den kolay ne var?. Yer yüz • 
sevişenlerin yüzde doksanı.~!' 
]arını biribirine gözlerile ~ -uuş, iş aytaşmaya binmişti. 

Madam telefona gitti: 
- 0.347. 
Şişman kadın kızgın kızgın 

bu numarayı çevirirken, Bedi 
de: 

- Bak bakalım alabilecek mi-
vim, alamıyacak mıyım? .. 
• Diyordu!. 

Nesrin anıauyor ··-·------....................................... . 
Nesrin sokağa çrkmağa ıhazır

lamyorau. Yanında bir arkada
şı vardı. Şapkasını giyerken 
son sözlerini söyledi: 

- Bilmezsin Süheyla, onu ne 
kadar seviyorum. Benliğimin ilk 
ve son sevgisi o olacaktır. Ferit, 
bu ad benim çılgın sevdamın 
adıdır. Onu her şeyden üstün 
tutarak seviyorum. TaP.ınarak 

, b. 
sini yapacağım. Onun küçük ır 
serveti var. Bu servete ben de 
biraz katacağım ve onunla hiç 
srkıntısız ibaşbaşa yaşıyacağnn. 
İşte, o gündür ki, bütün ruhum 
durulacak, sinirlerim yanacak, 
beynim, vücudum, damarlarım 
rahatını bulacak ve yaşayıs be
nim olacak!. Fakat, daha kendi
mi tutuyorum. Ona bütün bu 
duygularımı vermiyorum. Ben 
pzak kaldıkça o bana çok daha 

1 

Bağılamanın bütün ilişikleri 
bittikten sonra karı koca kol ko
la girdiler, merdivenleri inme

SEVDAN 1 N ÇILDIRTTIGI ğe başladılar. Fazıl: 
GUNLERDE - Beni dinleseydin burada 

iki imza bir büfe yapardık. Eşi, tanışı ça
····-----······ ğırırdık. Böyle pek kaçamak 

Beyoğlu Şarbaylığı. bir şey oldu .• 
Bağılama işmenliğindeler. Dedi. Güney hiç oralı de-
1 şmen ihtiyar bir adam. Son ğildi; Fazıl'm koluna biraz da-

sözünü söyledi: ha girdi, biraz daha ya.si.andı, 
- Biribirinize varıyor muş_u- ilk kez: 

nuz?. - Kocacığım .. 
En önce Doktor Fazıl: j Diye cevap verdi: 
- Evet.. 1 - Biz kendimiz için evleni-
Dedi. Bu deyişi Güneiin ba- yoruz. Yalnızlık her vakit için 

yıltıcı sesi tamamladı: iyi olan şeydir. Ben bütün bu 
- Evet.. varlığımı, gönencimi yalmzlığı-
Ve önlerine sürülen def terde- ı ma borçluyum. 

ki yere ikisi de imzalarını attı· Ve sözlerini sürdürdü: 
lar. _ - Biz biribirimizi seviyoruz. 

- Yoo .. Yoo .. Böyle düşün
me. İle güne karsı çağrın tmın, 
toplantının, hep beraber olma
nın ayrı tadı vardır. Hem insa
nın tanışları da böyle bir top
lanma iie onların gönençlerini 
kutlulamış olurlar. Düğünün, 
derneğin anlamı da bu değil 

• ? 
mı .. 

Güney doktora biraz daha 
yaslandr, biraz daha sokuldu, 
keskin, alevli bakışlarını onun 
gözleri içine birden doldurdu: 

- Ben böyle düşünmüyorum 
doktor. Ben her şeyden, herkes
ten uzak, yalnız senin yanında, 
senin kollarının arasında kendi 
benliğimin, kendi gönencimin 

[Arkası var] 

· etmişlerdir. Ondan sonra b ~ 
dile geçmesi hiç te imkans1 

olmadığını göreceks~niz. / 
L> F. A. R. ya gelince o 51. 

eliği kızla anlaşmış, hatta b.~~ 
taşmayı bir nikahla miihU ~ 
mek üzere bulunmuş. Fakat 
di öğreniyor ki bu kız e~f 
bir başltası ile de sevişı1l~ 
Tereddüd ediyor: "Böyle b 
la evelenebilir mi? Ueride 
baht olmaz mıyım? .. ,, 

Eğer bütün erkekle:. ··ıs 
gösterdiği tereddüt yuı; 1. 
evlenmekten vazgeçseı~r ri" 
mrız yer yüzündeki evlıl~i!· 'ti 
yısı yarısından fazla ekS1 ı,Y 
lenenler icinde bahtiyar 0 

da parmakla gösterilirdi· 

f 4 
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ANKARADAN MEKTUP "Koktebel ,,e 
"TÜRK KUŞU ALANINDA ... ,, Gidecek 

[Hususı MUHABlRJ?ATZ BILDIRIYOR] 
1 Ta 1ebe1 er 

Ankara, 7 
' Şehircten yedi kilometre uzakta, 
~rman çiftliğinin şimal sırtlarında 
hır tepedeyiz... Burası Türk Kuşu • 
nun uçuş alanıdır. Alanın bir tara • 
fı!1da planörlerin durduğu hangarlar, 
bıraz aşağıda kurslarda çalışan tale • 
b~lerin yattıkları çadırlar .... Devamlı 
hır faaliyet göze çarpıyor .. ~evcut 
hangarların sırasındaki arazının, tes· 
viyesi yapılıyor. Arka tarafta yeni ku 
1 ulacak 3 numaralı hangarın çatısı ha 
zırlanryor. Bu hangara Türk Kuşu 
· · ve ıçın Rusyaya ısmarlanan tayyare 
yeni planörler konacak. Bu tayyare 
gelince parasüt ile atlama tecrübeleri 
haşlay;cak ... ·Hangarların yanında be 
Yaz maden renkli motörlü bir tayy~
re duruyor. Tanır gibi oldum. Ve u
zünlü duruşundan anladım ki, bu tay 
yare Vecihinin tayyaresidir. 

Temiz bir hava esen, iştihayı a~~
.. 1 .,.oru• ran bu alandan şehir ne guze • 

soviyel Rusyaya gidece 
talebenin postabaşısı 

Muammer Öniz 

mola vererek: bu cansız büyük kuşu 
alandaki yerine getirip bırakıyorlar ... 

[HUSUSi MUHABIRIMIZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 7 
Türk Kuşunun B kurslarını muvaf

fakıyetle bitiren talabeler hakkında 
kurs muallimleri raporlarını Hava ku 
rumuna vermişlerdir. Bu talebelerden 
sekizini Hava kurumunun Rusyadaki 
Koktebelde C kurslarına devam ede· 
cekler ve brove alacaklardır. Mek
tep, Kırım sahilindeki Feodosyadan 
25 kilometre içeride, sarp bir tepe ü
zerinde inşa edilmiştir. Mektep, "Os
so Avichain" (Rus Hava kurumu) 
nun idaresindedir. 

Burada derslere her sabah beste 
başlanmaktadır. Dokuza kadar sü;en 
bu derslere, öğleden ı;onra on altı bu
çukta devam edilmek üzere tatil olun
makta~. Alana vardığım zaman saat 

Koktebel'de gidecek talebelerimiz 
için Hava kurumumuz bir talimatna
me hazırlamış ve talebenin tabi ola -
cakları kayıtlar bu talimatnamede gös 
terilmiştir. Talebelerimiz ayın seki -
zinde buradan hareket edecekler, a -
yın onunda ''Çiçerin" vapurile saat 
on altıda Istanbuldan ayrılacaklardır. 
Talebeler üç gün Odesada kaldıktan 
sonra ayın on beşinde Kıyı postala
rile Feodosyaya ve oradan otomobil
le Koktebel'e gideceklerdir. Talebe -
ler. yüksek planörcülük mektebini bi 
tirdikten sonra üç sene müddetle Ha
va kurumumuzun göstereceği hizmet 
lerde çalışmayı tc.ahhüt etmişlerdir. 
Gidecek talebelerimizin posta başısI 
Muammer Onizdir. Kendisi Vecihinin 
sivil mektebinden mezun genç bir pi
lottur. Diğer talebeler, Sabiha, Ali 
Yıldız, Sait Baya!, Tevfik Aytan, Fe•• 
rit Arbay, Nurettin, Mustafa irkin • 
dir. 

TUrkkuşu alanında paraşütçülük teorileri anlahhyor 

Sabihanm fek bir portresi 
( Ankaradaki husun 
ressam1mızın krokisi ) 

l .. B" bulut dekoru altmda ihti
luyor... ır ehir benim
yar kalenin, bu modern ş . . . 
dir; diye haykıran azametlı hır ::l1 

var. Sag· tarafta akasyalardan g. ş 
. k" ük bına-bır ycşail saha, ortasında uç k h -

lar ve yüksekte Ankaraya ~ ~~ a
kim bir tepede: Marmara koşku." 

.ı\landa duran bir planöre oturmuş 
;;;enç bir talebe. Yanında v~ ayakt.a 
muallimi. Ona direktifler verıyor: Bır 
az sonra planör telden kurulmuş ~rle.r 
le çekilecek, ve on, onbeş m_etreb~~:~ 
ledıkten sonra alanın boşluga k 
~öşesine geldiği zaman ~av:~Ianaca a~ 
ınsan idaresinde bu motorsuz tayy 
re, bu çifte kanat yetmiş m:tre ~ad:; 
yükseklikten ucarak; evvela saga 
sonra sola bir ·kavis yaptıktan_ son~a 

• . . B" ·k· üç .•• Pla-topraga ınecektır... ır, 1 1• h 
ııör çekiliyor ... Birkaç saniy~~~ 

1 
ahva-

l · .. üluş e a-anıyor ve intizamlı bır suz . 
vada il~riledikten sonra aşağıdakı ova 

ya konuyor... • .. .. alana 
Şimdi ovada duran planoru, 

~ıkarmak lazım. Bu işi sıra ile _çalıştı: 
rılan iki beygir görüyor. Beygıre bag 
lanan planör altı, yedi dakikada ~o
k~ştan yukarıya çıkarılıyor: Y~ _b y· 
cırler vazifelerini :: !<adar ıyı ogreıı-

-· .. 

m işler .ki, yo~uşun iki yerinde biraz 
on ~ekıze gelıyordu. Ve dersin bit -
mesıne daha bir saat vardı. Sovyet 

muallimler, Annohin ve Romanof'la 
tanıştım. Kendilerine muavin olara 
çalışan Vecihi ve Kamı"l'l ·· ·· t" e goruş um 
B kurşuna devam eden 14 talebenin 
hepsi de alanda idiler. Sovyc~;=::: 
hmler, talebelerinin zeka. a 
seziş ve cesaretlerinin ha 
Bunu her frısatta söylütJrzl~!iM-.~ 
hassa a ve b kurslarına · ·· 
yecan ve bağlxhkla devaq~IN!P) 
hadan takdirle ba 

Türk Kuşunun anında kursla-
rı.n. B kısmım bitiren talebelerden se
kız Rusyaya gönderilmektedir. Geri
y'<! alanlarla, bundan sonraki kurslar 

TUrkkuşu aıanına:a kuraa devam eden iki talebe ve· 
TUrkkuşunun küçük sıhhiye memuru 

aya 
talebe 

WJDlanacak 
a ürk kuşu hava kur 

k olan bir kız, yedı er
fi!===~rın hava kurumtl piyan

direktörlüğünde toplanacaklar ve 
rine, hava kurumu genel haş-

an at tarafından bazı direktifler 
· ecektir. Talebeler perşemlıe gü ~ 

n ıçerin vapurile Rusyaya gic\e~ck-
rdir. Bu kafileye Muammer başıcan

edecektir. Talebeler Rusyada üg 
ay havacılık stajı yapacaklardır. Ta
lebelerin isimleri şöyledir: 

Seniha, Muammer, Sait, Ferit, ,. ..... 
fik, Nureddin, Mustafa, Ali. 

Hava tehlikesine karşı 
yardımlar 

Bayburt, (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Perşembe glı
nü Halkevinde Zeki Ozanın Baş 
kanlrğında büyük bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda şarın bil 
tün ileri gelenleri bulunmuştur. 
Şarbay Tevfik Çoruhun söyle -
•. ;nden sonra üye yazılmasına 

1şlanmıştır. İlk okul okutanla 
' rı her ay maaşlarının '10 2 sini 

vereceklerini bildirınisler, ayrı -
ca birlik namına 50 l(ra teberrü 
de bulunmuşlardır. 

t--18nör havada 
malar müsbet bir netice vermezse, Is·· 
tanbulda, Mudanyada ve icap ederse 
Izmir civarında araştırmalar yapıla -
caktır. -Mec. S. S. 

250 den fazla üye 
Ankara, (Tan) - Türk Kuşu için 

Rusyadan yeniden on pllnör ısmar -
lanmıştır. Bu gelecek planörlerle 
Türk Kuşunun 16 planörü olacaktır. 
Türk kuşuna kaydedilmiş üyelerin a
dedi 250 yi geçmiştir. Bunlardan 
Türk Kusunun kurslarında devamlı 
surette çalışabilecek ikinci bir grupu 
daha ayrılarak, A kursuna devam 
ettirılecektir. A kursu için Hava ku
r umunun büyük toplantı salonu tah -
s is edilmiştir .Burada teorik dersler 
verilecektir. 

Yeni üyeler şunlardır:• 
Tüccardan Mahmut 60 
Tüccardan Mehmet 50 
Tüccardan Kamil 25 
Tüccardan Tevfik 20 

· Küçük Ahmet oğlu Faik 50 
Aşır oğlu Kazım 30 
Çıtanos Koyundan Mustafa 20 
İmaç oğlu Cevdet 20 
Mustafa 20 
Orta okul talebesinden Nihat 20 
Hüseyin 20 
Serdar oğlu LUtfi 20 
Muharrem oğlu Salih 20 
Ozulu oğlu Etem 20 
Kara Molla oğlu Kerim 20 
Kenç oğlu Sefer 20 
lira vererek daimi üye yazılmış 
lardır. 

Çok kısa bir zamanda üye ade 
dinin önemli mikdarda artacağı 
umulmaktadır. 

* Akşehir, (Tan) - Şarımız 
da hava tehlikesini bilen üye ya
zınu eski hızla devam etmekte • 
dir. Bu işle uğraşan komite par
ti binasında toplanarak üye yaz 
maktadır. İlçemiz belediyesi 
manevi şahsiyetinde hava kuru -
muna ÜY.e yazılmış ve yüz lira 
verilmiştir. Esnaf teşekküllerin 
de de hava kurumuna teberrüler 
de bulunmak için canlı bir faa -
liyet görülmektedir. İlk teberrü 
Akşehir kahveciler esnafı cemi 
yeti namına yapılmış ve elli lira 
hava kurumuna verilmistir. 

SON MANEVRALARDA_] 

Fransızlar Bahrimuhit filolarile son günlerde büyük bir ma
nevra yaptılar. Bu manevrada bilhassa donanma ile hava kuvvet· 
!erinin müşterek hareketleri üzerinde geniş denemeler yapıldı. 
Yukardaki resim bu deneçler esnasmda almmışt1t. Alttaki resim 
de Pariste yeni bir sivil uçuş müsabakasına giden yeni tip uçağı 
J!Österivor. 
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(TAN)IN ÖYKUSU 

IJ=ll @l lfi1 o o~ o lfl1 b 
Kız öğretmen oku· 
lunda dünkü tören lID lRı Ü~ ~©(fi) Dün kız öğretmenler okulun 
da eski ve yeni mezunlar, toplan 
mış ve her sene yapmakta olduk 
lan tanışma törenini yapmışlar

Nizamettin Nazif 
c DERSLER/ 
Kara Yamçılı, Yalçın Kayaya I n
dirilmiş Bir Kılıç Sesile '' Hegt! 
Kim Var Orada ? ,, Diye Bağırdı 

dır. 
Bu tören, dört scncdenberi 

her yıl diplomalar verildikten 
sonra yapılmaktadır. Bu sene de 
Çapa kız öğretmenler okulun -
dan 92 öğretmen çıkmış ve mu -
tat olan dünkü toplantıyı bu 
gençler hazırlamışlardır. Saat 
on beşe doğru eski mezunlar gel 
meye başlamışlar ve salona alın 
mışlardır. Saat on altıda tören, 
hep beraber söylenen istiklal 
marşile açılmıştır. Marştan son 
ra mektep direktörü Tezer Ağa 
oğlu genç mezunlara bir çok tav 

Yeni başlıyanlar için : 76 

Eğer hiç el kaybetmeden hasım 
kozlarını düşürcceğinize emin d7ğ_il· 
seniz ilk koz lövesini hasma vcrınız. 

Mesela morda z 
Kör: 8. 4. 3 
Karo: 4 

Acaba bu adam buraya ulaşmak 
için mi saatlerce atını dörtnala koş
turmuştıı? Burada birile mi buluşa· 
caktı? Yoksa buraya bırakılmış bir 
ey mi arıyordu? 

Her halde böyle olacaktı. Yoksa 
yoluna devam edecek bir yolcu boz
kmn tam ortasında atını başı boş bı
rakır mıydı? 

ı Yirmi otuz adım kadar sağa doğ
TU yürüyünce durdu. Yine tllerini 
kulakları ardına dayıyarak etrafı din
ledi. Yine yüzükoyun yere uzanarak 
bir kulağını toprağa yasladı; bekledi. 
Sonra ağır ağır doğruldu. 

Şimdi, yüzünde, bir sırrın düğü
münü cözmeğe uğraşıyormuş gibi bir 
hal belirmişti. Bu yüz ki, s:ı,atlerden
beri ne bir hattı kırpışmış, ne bir ma
:nası olmuştu, birden canlanıvermişti. 

Gözlerindeki o donukluk kaybolu
vermişti. Avurtlarını oynatıyor ve 
dudaklannı ısmyordu. Kafasını top
lamağa çalışıyor gibiydi. Bir iki kere 
alnını yumrukladı. Sonra iki yanında 
iki kubur sallanan kemerine, ellerini, 
başparmaklarından takarak yine sağa 
doğru yürüdü. Hem yürüyor, hem 
de etrafa kulak veriyordu. Yirmi 
otuz adım ötede sazlıklar sıklaşıyor 
ve çamurlu su birikintisi genişleyip 
derinleşiyordu. Oraya yaklaşırken 
irkilerek durdu. Ve kuburlardan biri
ni eline aldı. 

Bir şıpırtı işitmişti. İhtiyatlı ve 
çekingen bir yürüyüşle dört beş adım 
daha attı. Şimdi gözlerini av kokusu 
.almış bir tazı gibi sazlara pi~mişti. 
B ir ikinci şıpırtı daha işitince yalçın 
kayaya indirilmiş bir kıhg gibi, sert 
ve keskin bir çelik sesile : 

- Heyt l Kim var orada? diye ba
gırdı. 

Buna, uçsuz bucaksız kel ovada bir 
cevap veren olmadı. Yalnız bir kiş -
neme duyuldu. 

Kara yamçılı biraz daha ilerledi. 
Kişnemeye ehemmiyet vermemişti, 
daha sert ve keskjn bir sesle bir da-
ha kükredi : .. 

- Heeey ! Yardım anyan varsa 
seslensin! 

Yine bir cevap alamadı. Fakat bu 
sefer yüzünde bir gülümseme belirdi. 
Çünkü çamurlu suların halka halka 
dalgalandı mı görmüştü: ve nal ıscs
lcri gelmi ti kulağına. 

- Tahaf §ey. - diye söylendi -
lki at şakalaşıyor. 

Ve bir parça daha artan bir me • 
rakla nal seslerine kulak verdi: 

- Biri dörtnala koşuyor.. Bu be
nimki. Biri de iyi tırıs yapabiliyor. 
:Acaba bu kimin? Bir geri, bir ileri, 
bir sağa, bir sola gidip geliyorlar. Her 
halde bu at ta başıb2ş kalmış olacak .. 
'Bir süvarinin bu saatte bozkırda böy
le hayvan oynatması için de1irmiş ol
ması llizım ... Her halde bizimki serse
ri bir arkadaş bulmuş olacak.. cilve
leşiyorlar ..• Vayyy ..• 

Şimdi çamurlu suda halkalar bir 
parça daha kalınlaşmışlardı. Ve biraz 
ötede, sazlarda, bir kımıldanış sezdi. 
:Su sefer aradığım elite koymuş gibi· 
bulmuştu. O tarafa doğru koştu. 

Otuz kırk adım ilerde sazlar kalın
Jasıyor ve sıklaşıyordu. Ayağile bir 
saz kümesini ayınnca merak ve hay
retle baka kaldı, Yalnız bumu ve 
gozlcrile alnı su üstünde;. duran bir 
insan kafası görmüştü. Gözbebekleri 
yarı korku ve yarı hırçınlıkla fıldır 
fıldır donen bu insan elleri ile, yeşil 
su birikintisini çeviren topraktaki cı
lız ve kuru otlara tutunmuştu. 

Kara yamçılı kuburunu kayı ına ta
karak alaylı alaylı; 
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Erguvan göğsünden iki temiz men
, dil çıkardı. Bunları katlayıp yaranın 
iıstiıne koydular. Genç kadın ipek bo
yun şalı ile bunlan koltuk altından 
sardı. Kanın serbestçe akmasının 
önüne geçti. 

Turgut: 
- Hayvanlarınız nerede! diye sor

Clu. 
Şaşkınlıktan onları görmemişti. 

Taş duvarlar arkasında başıboş bıra
kılan iki ıhayvan kişneyip duruyorlar
dı. Onlar Şahin'i dı arı çıkarırlarken 
kumandanın sesini işittiler. 

- Bağlayın öteki serserileri, Kad
:ri OnbaJı sen de yaralılara bak. 

Kumandan Şahin'in halini görünce 
şaşırdı. 

Onu çok severdL 
- Tehlikeli mi? 

• - Hayır, hayır. Çabuk bir pansı
man yapmak lazım. 

- En yakın yer yine Atik. 
Şahin'i Erguvan ve Turgut aralan

ııa aldılar. Delikanlı dizgin idare ede· 
miyordu. Sol kolu ile ancak tutuna
biliyordu. 

Yanlarında ~av ~ ta oijugu balde 

- Tam da yıkanacak yeri bulmuş-
sun be adam .. dedi. 

Ve emreder gibi bir sesle illi ve etti: 
- Haydi... hop ı Çık bakalım. 
Kafada hiçbir hareket olmadı. Bel· 

ki de söylenen sözleri işitmemişti; 
kulakları suyun içinde idi. O zaman 
kara yamçılı seri bir atı\ışla onu el
lerinden kavradı. Bir çekişte beline 
kadar ve ikinci bir çekiş~e olduğu gi
bi sudan çıkanp toprağa serdi. 

Serdi ama... Bu serilis ancak bir 
saniye ya sürdü ya sürmedi. Zira saz. 
lığın yemyeşil sulan içinde bumuna 
kadar batık duran adam, yardıma 
muhtaç, yorgun ve bitkin bir halde 
olmadığını deııhal gösterdi. Çevik bir 
zıplayışla doğruldu. 

Bu, o-..a boylu bir insandı. Koca -
man kara kalpağına kafası, ensesi ve 
kulaklarile beraber dalmıştı. Çizme
lerinin yumuşak konçları dizlerinden 
bir karış yukarıya kadar çıkıyordu. 
Kara bir çakşın ve parmaklannın 
ucuna kadar kolları sarkan içi kürk 
kaplı bir ipek hırkası vardı. 

Sırsıklamdı. Yağmur altında kal
mış bir dam gibi her tarafından su
lar sızıyordu. Bastığı kurak toprak 
parçasında küçücük bir göl olmuştu. 
Bol kirpikli yeşil gözlerini kara yam
çıhya dikmiş, tek kelime söylemeden 
bakıyordu. Kara yamçılı da kara 
gözlerini ondan ayırmıyordu. Biribi
rini tarttıkları anlaşılıyordu. Nihayet 
kara yamçılı bir kahkaha attı ve: 

- Dinim hakkı için, hiç gülece
ğim yoktu ..• - diye bağırdı - kızma 
delikanlım... ne yapayım? İçimden 
geldi. 
-:ııı••&•I 

- Kendini benim yerime lioy .. ya· 
hut .. bir ayna olsa da kendini bir gt>
rebilsen... Haline en de gülersin .. ! 
doğrusu. - ........ . 

- Bozkırın ortasında man"dalar gi. 
bi çamurlara göbeğini yaslamiŞ biri· 
ni görmek .. , Sanının ki bir hayli ta
haftır. 

siyelerde bulunmuştur. 
Bundan sonra toplantıya ge -

Ienler bir Başkan seçilmesi~ is
tediler. En yaşlı öğretmen (şim 
di Diyarıbekir saylavr) Huriye 
Başkanlığa seçildi. Bundan son 
ra: A tatürke, İsmet lnönüne ve 
Kültür Bakanına birer tazim tel 
graf ı çekildi. 

Mezunlardan üçü çok ilgi u
yandıran sözlerini söylediler. 

Galatasaray lisesi eski direktö 
rü, öğretmenler okulunun edebi 
yat öğretmeni Tevfik talebe ay
nlırken yerinde ve olgun tavsi 
yelerde bulundu, muvaffakiyet
ler diledi. 
Tanışma töreni çok samımı 

oldu. Herkes, toplantıya gelen 
lere kendini takdim etti. Bun -
dan sonra üniversite kimya do
çenti Remziye mektebe 18 sene 
lik hizmeti olan ölü doktor Sab
rinin mezarının vücude getiril -
mesini diledi ve ölen diğer oku
tanlardan Ragıp, riyaziye öğret 
meni Rahmi ile ebediyen kaybe 
dilen bütün mezunların hatırala 
rı anıldı, bir dakika sükut edil -
di. 

Bundan sonra davetlilere ha 
zırlanan salonda çay verildi ve 
tören sonuçlandı. 

Trefl: A. R. D. 6. 4 
Pik: R. 9. 4. 3 
Elinizde de: 
Kör: A. R. D. 9. 7 
Karo: A. 7. 6. 5. 3 
Trefl: V. 3 
Pik: 8 

var. Kör oynuyorsunuz. ""'>-ı. •• , karo 
ruası ile başlanmı§tır. 

Karo ası ile alınız ve hasımlardan 
birinde dört koz çıkması . i~timaline 
karşı ilk löveyi hasma verınız. 

Bazı kere de mordaki kozlar, has
mın size elden k5.ğıt kestirmesine 
mani olur, bu gibi hallerde de ilk koz 
lövesini hasma veriniz; 

Mesela morda: 
Kör: 8.S 
Karo: 9.5 
Trcfl: A. R. D. V. 7 
Pik: D. 9. 6. 2 

Kör: 'A". R. D. 9. 4 
Karo: A. 6. 4. 2 
Trcfl: 8. 3. 2 
Pik: 8 
Koz dört kör - Oyuna karo ruası 

ile ba§lanmıştır. 
Eğer hasımlardan birinde dört k?z 

varsa, dördüncü löveye cgemendır. 
Taahhüdünüz kozdan bir löve kay
betmeğe müsait olduğundan hemen 
bu löveyi, mordaki kozlar hasmt bir 
defa daha karo oynamaktan mene· 
derken hasma veriniz, 

Bilenler için 
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-Değil mi? Bir vapur karaya oturdu 
+il 6 ( 
• rı 10 7 

Ve evvelkinden daha ıgürüttülü Iı:mirden buğday yükü ile hareket 
kahkahalarla gülmeğe başladı. eden Yunan bandıralı Turkia vapuru 

KA!tdı ($) vermiştir, 

Öbürü, hiç istifini bozmuyordu. Karaburun civannda Pelikan feneri 
Dudaktan b1rlb rln apı ın gt.nh~·'<\Li'<ınifflnCa nrya otanuugnı oatnnın 

(S) bir, (N) dört kör söylemişler
dir. 

ve yüzünde en ufak bir çizgi bile be- kurtarılması için çalışılmaktadır. 
lirmiyordu. Bu halile, tunçtan. in -

(0) oyuna tretı~craın,ı ııe başıa-

mıştır. 

(S) bir pik ve bir trefl kaybede
cektir. Ernpas geçmezse bir de karo 
verecektir. Koza gelince empas ya
par da damı iki yanlı olarak (E) de 
bulursa bütün kozları yapacaktır, fa
kat (O) da dam, onlu ve iki ufak 
koz çıkarsa iki löve vere\ıilir. Şu hal
de (S) in koz oynamadan evvel, şüp
heli lövelerinin sayısını öğrenmek 
ih"tiyacı vardır. Bunun için, karo em· 
pası ile işe başlar. Bu başarılmca 
(S) in amacı iki koz kaybetmemek 
olmalıdır. Şu halde dam, onlu ve iki 
ufak kozu, (O) da bulmak ihtimaline 
kar ı oynamalıdır. Bunun için koz 
asını, sonra elindeki ufak kozu oy
nar, eğer bu ikinci löve üzerine (O) 
küçük koz koyarsa mordan dokuzlu
yu-koyar ve (O) nun kozdan bir tek 
löveden fazlasını yapması imkanı 
kalmaz. Yok eğer, dam, onlu ve iki 
ufak koz (E) de olsaydı, (S) ikinci 
elde bunun farkına varırdı, çünkü 
(O) ko.z vermezdi. O zaman morun 
ruası ile alır ve üçüncü kozu elinde
ki valeye doğru gelirdi. 

san şeklinde dökülmüş, içi boş, çok 
delikli ve delikleri tıkalı bir fıskiyeyi 
andırıyordu ki ötesinden berisinden 
tekerlene tekerlene yere düşen dam
lalar, göze, tazyik eden bir suyun tı
kalı deliklerden güçlükle çıkabildiği 
zannını veriyordu. 

Sessizliğinde ve har~etsizliğinde 
öyle mağrur bir ifade vardı ki, kara 
yamçılı bir an lliübaliliğinden utanır 
gibi oldu. Kahka1lCLlarım kesmek is
tedi. Fakat bir türlü sinirlerine hakim 
olamıyordu. Dudaklarını ısırarak, sol 
elini ağzınn dayıyarak kendini tut • 
maga çalıştı; yine muvaffak olamadı. 
Nihayet güldü, güldü, güldü ..• 

Bu çılgın kahkahalarla bu gülüş 
kim bilir ne kadar sürecekti. Birden 
bozkırın sessizliği içinde koşan birkaç 
atın gürültüsü ve bu gürültüye ka· 
rışan haykırmalar. naralar işitildi. 
Kara yamçılı adam irkilerek bir iki 
adım geriledi. Elleri kendiliklerinden 
kuburlanna gitmişti. O çılgın kah • 
kabalar tırpanlanmış gibi kesiliverdi
ler. 

Sazlıktan çekip çıkardığr adama 
baktı. O, yalnız gözlerini knpamıştı. 
Yerinde duruyordu ve kımıldanmı-

onlar Atik yoluna giderlerken jandar
ma kumandam seslendi: 

- Şimdi Basibrin'e dönünce dok
toru otomobille yollıyacağım. Bu he· 
riflerin işi biterse kendim de gelirim. 

Turgut onlarla meşgul olmuyordu 
artık. 

Kumandan ilave etti: 
- Elebaşlannı kaybettik, vazık ol· 

du, dedi. 
- Kaçtı mı? 
- Hayır. Biz gelmeden önce vu -

rulmuş. Ne ise sonra konuşuruz. Hay· 
di selametle. 

Kafile ağır ağır Atik yolunu tuttu. 
Yaranın ilk sarılışı faydalı olmuş

tu. Artık kan gelmiyordu .• 
Çiftliğe gelir gelmez Erguvan'ın 

daima hazır bulundurduğu sıhhiye 
çantasında liinm olan her şeyi buldu· 
lar. 

Erguvan oksijenli su ,alkol ve ten
türdiyotla yarayı temizledi. Gazlı bez
lerle tekrar kapadı ve sardı. 

Şahin artık rahatlamıştı. Fakat ara
dan vakit geçtiği için epey kan kay
betmişti. 

Turgud'un hala çatık duran · kaşla· 
rı tehlikenin geçtiğine inandıktan 
sonra çözüldü. 

Şimdi Şahin kırık, kısa kelimeler· 
le anlatıyordu: 

- Biz bir pusuya dil tüğümüzü 
anlayınca -çiftlik harabe ine sığındık. 
Bu sefer kalabalık bir çete hücumu
na ııgramıştık, Erguvan'la müdafaa· 

yordu. 
Nal sesleri yaklaştıkça yaklaşıyor

du. Kulak kabarttı. Şimdi gelen sü
varilerin haykırışları da apaçık duyu
labiliyordu; bunlar durmadan küfür 
ediyorlardı. 

- Kim olabilir bunlar? - diye söy
len$ii - Hiç te iyiye benzemiyorlar ..• 

Ve bir sekiıte y~şil gqzlüye yak -
laştı: 

- Tanıyor musun bunları? 
1 te bu sual, olgun bir yaraya do

kunan ni ter gibi karşısındakini deş
ti. Demindenberi, tabanlarından mıh
lanmış gibi duran adamın biribirine 
yapışık dudakları bir bıçak ağz

0

1 ka -
dar aralandı vebu aralıktan soluktan 
farksız. hafif bir ses çıktı: 

- Haydi artık.. eğlenme benimle. 
••• 1 • i" •• 

- Elinize dü tüm ,esirinizim iste. 
- Ne dedin? Kime esirsin sen? 
Ve gittikçe artan bir merakla çene· 

sine vurarak ilave etti: 
- Aç gözlerini .. 
-·li•ll•l•il 

- Bunlar seni mi kovalıyorlar? 

[Arkası var] 

J?rensip: Morda rua, dokuzlu ve 
bir ufak, elde as, vale ve üç ufak 
koz kombinezonu ile, maksat bu 
renkten iki löve kaybetmemekse el-

ya geçtik. Onlar iki cepheden ateş Vak'anın heyecanı iki gence vazi
ediyor .Adım adım sokuluyorlardı. yeti unutturmuştu. Şimdi akıllan baş 
Biz de iki parti olduk. Ben bulduğum Ianna geldi. Erguvan: 
bir delikten ateş ediyordum. Cepha- - Sahi, diye haykırdı. Siz nereden 
ncmizi tüketmemek için ihtiyatlı ol • çıktınız şeytan gibi. Bu bir tesadüf 
mamız lazımdı. değil. Ve siz gelmeseydiniz.. Benim 

Bir aralık önümdekilcrin sıçnya ancak yirmi beş kurşunum kalmıştı. 
sıçnya yakla tıklarım gördüm. Açık- Turgut kısaca anlattı. 
tan rahat ate etmek için yerimden Şahin kulak kesilmiş, dinli,Y:ordu. 
kalktım. Fakat o anda bir kurşun .. , Bu işin Vatson'un grubundaki iş 

Delikanlı kansına baktı: başılardan geldiğini anlayınca ~aşla-
- Bereket Erguvan hem ihtiyatlı, rı çatıldı. Zaten kuşkulanmıştı. Bu 

hem çok iyi nişancı .. Beo.im cepherni tuzağın da Nadya'nın parmağı ile ha-
dc o müdafaa etti • zrrlanmış olduğunu tahmin ediyordu. 

Erguvan gülümsedi: Fakat Vatson iki aündenberi ortada 
- Fakat senin cephendekilere ni- yoktu. Bu meş'um adam acaba bir 

an almadan atıyordum. Sırf senin yere gizlenmiş, Nadya'mn ihtirasla
yaralandığını anlatmamış olmak için. rına alet mi oluyordu. 

Şahin acısını belli etmemeğe çalı- Şahin.in gözlerindeki ağır düşünce-
şarak: vak'ayı aydınlatmak istiyordu: yi merak eden Turgut~ ' 

- ilk silah sesleri başlayınca bu - Bütün bu hadiselere karşı ağır, 
sefer büyük bir pusuya düştüğümüzü ciddi tedbirler alacağız. Yalnız adli-
anladım. Erguvan: ye, zabıta değil, şirket te Basibrin'in 

- Taşlığa girelim! eski süklınunu temin edecek çareleri 
Dedi. Tam zamanı idi. Hayvanla- anyacaktır. Şimdi bununla meşgul 

rı oraya sürdük. Çünkü önümüz ve olmıyalım. Sen istirahat .et. Şimdi 
arkamız kesilmi ti. Geri dönmek im- nerede ise doktor gelir. Acele bir şey 
kanını kırmak için arkamızdan da si- lazım olur belki. Onu getiren otomo
tah atıyorlardı. Nasıl olmuştu ki, bil burada kalsın. 
geçtiğimiz yerde kimseyi görmemiş - Demir Beyin bir şeyden haberi 
tik. Bunlar eğer tüfek kullansalar yoktu. O kızının ve damadının her-
hiç kurtuluş yok. günkü sabah gezintilerine çıktıkları-

Turgut: nı görmüş. kendisi de badem bah~cle-
- O göze çarpar, dedi, hatta onla- rinde dolaşmağa çıkmıştı • 

rın tabanca ıtaltdıklarını bile haber '!'urgut, o gelince meseleyi büyüt-
aldık~ • memelerini de rica eder.ek .çı~ 

"Büyük 

• 1 • 11 Kapının zni evin içinde tics 
kin k e s k i n d o 1 a ş t ı . Nahide 
mutbakta yemek hazırlıyordu. Koşa -
rak merdivenleri çıktı. Kapıyı açma
dan cam penceresini araladı. Soka -
ğın alaca karanlığı iı;indc orta boylu, 
şapkası inik bir adam vardı, Gen~ 
kız yavaşça: 

- Kim o .• 
Dedi. Dışardaki kim o diye~ se~i 

duyunca, elektriklenmiş gibi tıtrcdı. 
U rperen bir sesle ı 

- Nahide ..• 
Dedi. Nahide kulağının, çok alışık 

ve özelli olduğu çağırışa ı 
- Ekrem sen misin? 
Yıllardan beri biribirlerini görme

mişlerdi. Biri kapının ardında, öbürü 
tilŞ merdivende titreşiyorlardı .•. Göz· 
)erinden bir anda bütün beraber ge • 
çen çocukluk yıllan geçti. Sonra genç 
kız kendini toplayarak kapıyı açtı. De 
likanlı içeri girmişti. Avuçları birer 
buz parçası gibi soğuktu. Nahidenin 
elleri onları eritecek kadar sıcak .. 
Dipteki odanın aralık kapısından, sı -
zan ışıkta biribirlerini görüyorlardı ... 
Genç kız, birden bire: 

- A, Ekrem dur dtdi. "Anneme 
sürpriz yapalım .•. Sen şu odaya gir. 
Ben onu, seninle birisi görüşmek is· 
tiyor diye odaya sokayım ... 

Gülüştüler ... Delikanlı yumşak a
dımlarla odaya girdi. Nahide yukarı
ya seslendi: 

-A.nnr. Annecl},im.a 
Yukardan stcak bır sesı 
- Ne var yavrum?. 
Diye cevap verdi. 
- Anneciğim seni birisi gör-

mek istiyor, çabuk gel ... 
Çabuk yürünen ayakların çıkardığı 

sesler sonra merdivenlerde adımlar .. 
Daha' genç denecek yaşta alımlı bir 
kadındı anne .. Odaya girince bir ~ığ
lık koptu: 

- Ah Ekrem evladım ... 
- Teyzeciğim .. Tcyzeciğinı., 
Sarmaş dolaş oldular. Nahide bir 

köşede yaşlı gözlerle bakıyordu. Son 
ra onları bıraktı mutbağa indi. 

Ne iyi rastlamaktı. Güzel yemekler 
yapmıştı ... lçine doğmuş sanki.. Işık· 
lı bir şar:kt söylüyor, bir yandan da 
yemekleri tabaklara boşaltıyordu. lşi
ni bitirince bir tepsiye bunları koydu 
yukarı çıkardı .. Annesile, Ekrem eski 
günleri konuşuyorlardı .. Uzak diyar -
larda kalan fakir kardeşinin oğlu. Bü
tün merak ettiği şeyleri anlatıyor, o
na taze haberler veriyordu ... Nahide 
güzel kurulmu , temiz örtülü masaya 
yemekleri koydu: _ 

- Buyurunuz yemcge ... 

den ası. sonra bir ufak oynamalı, 
eğer soldaki oyuncu küçük verfose 
mordan dokuzluya koymalı. 

O henüz avluda hayvanına binmi§
ti ki, doktor, jandarma kumandam 
şirketin otomobili ile geldiler. 

Kumandan Turgud'a işaret etti. 
Yanına geldiği :zaman kumandan 

endişeli görünüyordu: 
- Bir şey sezmek kabil değil. Bu 

bir muamma oldu, diyordu. Sağ ola
rak ele geçenler bu işi Bedirhan'm 
hazırladığını, fakat ne için yaptığım 
bilmediklerini söylüyorlar. 

- Peki Bedirhan! 
- Onun ölüsünü çalılar arasında 

bulduk. Kurşun tam kafasına gelmi§. 
- Erguvan 'ın işi. 
- Öyle olacak. Bir ölü daha var. 

İki de yaralı. Bizim ateşimizle düş~?
lerden de ikisi yaralı. Biri yolda ol
dü. 

- Peki bu heriO_er kör gibi ateşe, 
ölüme nasıl giderler. 

- Bunlar reislerine gözü kapalı 
itaat ederler. O kadar çalıştığım hal
de ağızlarmdan bir ipucu koparama
dun. 

- Dedikleri ne? 
- Bedirhan bunlara para vaadet-

mi . B~yük bir vurgun olacağım söy
lemiş. ötekiler çapulculuğa alışmış 
insanlar hemen peşi sıra geleceklerini 
söylemişler. Diyarbekir'li Alişan : 

- Silahımız yok. 
Demiş. Bedirhan: 
- lş o kadar büyük değil, demiş. 

Tabanca ile de olur. 
(Arkası var). 

S vda,, 
Cahit UÇUK 

- Teyze bu küçücük kız ne ka • 
dar büyümüş ve güzelleşmiş .• Gözle• 
rim kamaştı dogrusu .. Annem görıne• 
sin ... Bilirsin ya · düşünceleri neydi .. :" 

Gülüştüler... Yemek zevkli ges;14 

Küçük Ardanın kimsesizligi dinınış• 
ti· 
·_ Teyzeciğim, bundan sonra sizde 

kalacağım .. Universitenin son sınıfı1l 
dayım (türkçedir) ... Pansiyonda ne• 
ye kalayım. Mademki siz buraya gd• 
diniz .. 

- Ozkes (özkes - elbet) oğlum. 
Yabancı yerlerde kalmana hizutıl 
(türkçedir) kalmadı artık •• 

EJ...,-em o geceden sonra teyzesiniR 
evine yerleşti ..• Yuvaya keyif gelmiş-' 
ti ... Yemekleri tatlı geçiyor, gezmele( 
yapıyorlar, Eğleniyorlardı. Delikanlr 
evin erkeği gibi olmuştu. Akşamlar! 
elinde paketlerle de geldiği oluyordu. 
Birgün teyzesi sordu: 

- Ekrem çocuğum bu kadar para 
bozuyorsun. Nereden buluyorsun ku• 
zum, merak ettim. Babanın ne kadat 
gönderdiğini biliyorum. 

Delikanlı başını önüne eğdi ... Şiın" 
diye kadar sakladığını söyliyen bit 
halle: 

- Çalışıyorum teyzeciğim dcdL 
Bir mektepte ders veriyorum. 

Teyzesi sevinçlenmişti: 
- Okay çocugum. (okay - aferin)4 
Dedi 

Ekremle Nahide arasında sıcak bi 
anlaşma başlamıştı. Omeği bir kanla• 
rı biribirini çekiyor, bütün duyguları 
uyuyordu. Annesi genç kıza boş va J 

kitler bırakıyor, Ekremle geziyorlar .. 
dı ... Bir gün Nahide evde yalnızdr . .
Ekrem geldi... Elinde güzel plaklat' 
getirmişti. Çaldılar dansettiler. Sonra 
delikanlı: 

- Nahidecik dedi. Bilirsin ki, seni 
çocukluğumdan başlayan bir sevgilc 
seviyorum. Eğer senin de bana biraı: 
olsun heyecan duygun varsa, evlene" 
lim ... Ben ayda elli lira kadar bir pa• 
ra alıyorum. Sizin de geçinecek ka " 
dar paranız var, geçinir gideri:: .•• Beıı 
annenle konuştum. Nahide bilir, beıJ 
kızımı sana vermek isterim dedi ..• 

Genç kız gülümsüyordu: 
- Ben de seni çocukluğumda baş• 
Genç kız gülümşiyordu: 

- Ben de seni cocukluğundan ba~· 
lıyan bir sevgile seviyorum dedi. .. 

Sesinde öyle sıcak bir uyum (uyun' 
- ahenk) vardı ki, delikanlı titredi·"' 
Kızardı ... Birdenbire genç kızın clW 
rine kapanarak ağlamaya başladı .. Na' 
hide şaşırmış : 

- Niçin ağlıyorsun· Ekrem? 
Diye soruyordu.. Içine korkul~ 

dolmuştu. Bütün yalnız ve kimsesı1 
hayatlarında onları herkes aldatın•" 
istemiş, birçok acı çekmişlerdi bu yü' 
den ..• 

- Ekrem dedi. Söyle benden satc• 
ladığın bir şey mi var? Niçin ağhy~: 
sun ... Birden bire niçin yüzün acı d 
du?.. " 

Delikanlının yaşlı gözlerinde bir. il~ 
tanış vardı. Bir sinir buhranı (tur 

11 çedir) geçiriyordu. Genç kız onıl 
saçlannı seviyor: 

- Söyle Ekrem ne oluyorsun? 
Diye soruyordu ... Erkem yerindell 

fırladı: 
1 

, 

- Ben senin elini isteyemem r:ıı, 
hidecik ... Buna hakkım yok ... Anlıf0 
musun. Ben alçak bir adamım... ,, 

k • oı> Genç ız şaşırmıştı.. Ekrem oır , 
hıziylc odadan çıktı. Biraz sonra ıcııı 
pı örtülmüştü ... Pencereden ardınd', 
baktı. Kaçar gibi koşuyordu ... Nal11 U 
de yaşlı gözlerini sokağa dikmiş d~. 
nüyordu .•. Sonra başıiljn sorgulıı ~it 
ranlıklan bir buluşla ışıklandı.··uıer' 
kaç gün önce onun urbalarını üt. ti·" 
ken bulduğu kaat aklına gelmıŞ si' 
Bu kaatta çarıuk bir kadın yazısı " 
dı: ece 

- Sevgilim diyordu. Eğer bıı S. ,, 
gelirsen sana istediğin platin sa8t1 

lacağım... ·r' 
Onu okuduğu vakit genç kıt bl o' 

şey anlamamıştı. Fakat şimdi, tli ~ıı: 
cukluğunda başlayan sevgisinin r,_.ş· 
iğrenç bir sonu olduğunu içi sıt ?ı_eil 
rak düşündü ... Yavaşça kalkaralc 0 ' 

yük Sevda" ismindeki plağı gra~ra' 
fondan kaldırdı ... Başını avuçları 
sına alarak aglamaya başladı ... 

--
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ISTANBUL - ATiNA MAÇI 

İstanbul Takımı ile Atina Takımı Dünkü 
Maçta 3 - 3 Berabere Kaldılar 1 

Bükreş dönüşü, ayağımın tozile, 
Taksim stadına giderek .stanbul - A
tina futbol maçını seyrettim ve doğ
rusunu söyliyeyim ki hoşnut kalma
dım. Bükreşe giden Fenerbahçc - Gü. 
nesin Yuventus karşısında, hele ikin. 
ci devrede seyrettiğim klas oyunile 
dünkü !stanbul - Atina maçmm dere
cesi düşük çabalaması arasında hiçbir 
benzeyiş görmedim. 

Dünkü maç çok heyecanlı oldu 

Atina futbolcularmın büyük talii 
varmış ld, ilk maçları, en iyi ve klas 
futbolcularımı.im Bükreşten yorgun 
argın henüz döndükleri bir güne tesa
ciüf etti. Bu itibarla, Atina futbolcula
rının çok zayıf bir Istanbul takımile 
karşılaştıklarını düşünerek oyun tar· 
zının fenalığını ve neticeyi hoş gör -
mck lazımdır. Doğrusu, dünkü Istan· 
bul takımında ne Niyazi gibi bir sağ 
açık, ne Fikret gibi bir sol açık, ne 
Rasih gibi bir merkez: muhacim, ne 
Esat gibi bir merkez muavin, ne Fa
ruk gibi bir müdafi yoktu. Böyle bir 
takımın da daha iyi bir oyun çıkara -
mamasını, daha iyi bir netice alama· 
\nasını tabii gôrmek lazımdır. 

Dünkü güreşlerden heyecanlı bir görü 

İstanbul takımı şöyle yapılmıştı. 
Mehmet Ali (Beşiktaş) 

Nuri (Beşiktaş) Lutfi (G. S.) 
lbrahim (G.S.) Lutfi (Vefa) Kadri 

(G. S.) 
Eşref (Beşiktaş) Şeref (Beşiktaş) 
Hakkı (Beşiktaş) Münevver (G. S.) 

Necdet (G.S.) 
Oyun başladıktan iki dakika son • 

ra, Yunanlılar daha kendilerini top· 
lamağa vakit bulamadan bizim~iler sı· 
kı bir hücum yaptılar ve bu akında 
Şeref ilk golumuzu yaptı. 

Dün Gündüz Ve Gece Yapılan Güreşler 
Hava kurumu çıkarın'a Beşik- etti. 

taş Şeref stadmda dün sabah Ayni sahada bu sabah gelen 
saat 10 dan 19 a kadar alaturka Macar güreşçilerile güreş ekipi
güreşler yapıldı, gece de Macar miz arasında yapılan güreşler 
güreşcilerile karşılaşan ekipi - havanın yağmurlu olmasına rağ 
miz, Türk güreş tarihine bir za- men çok rağbet gördü, 
fer daha kazandırdı. 1 İlk güreş: 

2000 kişiye yakın bir kalaba- Hüseyin (Türk),Dobo (Macar) 
lık önünde sabahleyin hava ku- arasında yapıldı ve Dobo HÜ -
rumu menfaatine yapılan güreş- seyini 15 dakikada mağlı1p etti. 
ler çok güzel oldu, İnhisarlar ikinci güreş: 
bakanı Ali Rana, güreş federas- Yaşar (Türk, Pomleni (Ma-
yonu reisi Ahmet Fetgeri ve bir car) arasında yapıldı ve Yaşar 
ç.ok alaturka güreş meraklıları 

cetin bir didişmeden sonra raki-
ve güzide vezatm huzurunda . 
·aıpılan güreşlerin neticelerini bine hükmen galip geldı. 
azıyoruz: Üçüncü güreş: 
Desteye: 14 pehlivan iştirak Yusuf Aslan (Türk) ile Ba-

sinde hükmen galip geldi. 
Beşinci müsabaka: 
Nuri (Türk) ile Doloignas 

(Macar) arasında yapıldı. Nuri 
hasmını birden yere vurdu. İki 
kere sırtını yere getirdiği halde 
ring haricinde diye kabul etme
diler ve nihayet Nuri hasmını 

0 kadar ezdi ki Doloiynas mü • 
sabakayı terketrneğe mecbur ol 
du. Yani Nuriye pes etti. 

6 ıncı güreş: · 
Mustafa ile Török arasında 

yapıldı. Mustafa da tıpkı Nuri 
gibi hasmını ezdi; r1tta tuş bile 
yaptı. fakat minder harici oldu
<Yu icin saymadılar, bundan kuv .. 
b ~ • 
vet alan Mustafa kuvvetli bır 

Bu golün tesirile üstünlüğümüz on 
dakika kadar devam etti fakat bun -
dan sonra misafir futbolcular yavaş 
yavaş aç_ıladılr ve atletik. kabiliyetleri · 
Yüzünden havadan oyunla takımımızı 
~azyike başladılar. Bir gollük avanta
Jımıza rağmen c nun aldığı durum 
kalemizde bir tehlike dolaştıgını gös
teriyordu. Havadan oyun tarzına ka
pıldığımız için kafa vuruşlarile oyu. 
"'!. lrnl::ı1rr.:ı. i~:>rp o>ttİlPr "" tt7nn hir 
muddet bızı yarı sahamıza tıktılar. 
~erke. muavinimiz iyice aksıyor hiç 
hır a.kıru durduramıyordu. Nibay~t bu 
tazyık .meyvasını verdi ve Yunanlı 
muha~ımlerden biri sıkı bir şutla be
raberlık sayısını yaptı. 

tti ve bu yedi çiftin 4 ü kü- ranye (Macar) arasında yapıl -
Yukarıda: Dünkü maçta iki takım Kaptanı ve haliem · üık Kara Ali, Süleyman, Hay _ dı. Yusuf Aslan da rakibine 13 

Altta: Yunan kalesine doğru bir sürüş rettin ve Hüseyin beraıbere kal- daıkikada tuşla galip geldi. 

hamle ile Macarı 5 dakika 11 sa
niyede tuşla mağlup etti ve ~01' 
alkışlandı. 

. Bundan sonra iki taraf ta beraber
hkten kurtu~mak için uğraşmağa ko
yuldular. Ikt taraf ta güzel oynama
makla beraber Yunanlılar daha suurlu 
ve daha tesirli idiler. -
k'ID7vr~ı:ıin yarısından sonra, bizim· 
f'~ e~ın ır hucumunda Yunan müda-
ı erı tamamile .kaideye uygun bir a • 

takla topu çevırdi. Hak b 
11altı verdi. Penaltılık hir eh~ unal pe
• - h ld "' ı. şey o ma-
aıgı a e hakeme itiraz edilm B 

1 b eza. u nun a eraber Yunanlılar itiraz etti-
ler, fakat bereket ısrar etmediler. 
Futbolu anlayan halktan bir kısmının 
(atma, atma) sesleri arasında Eşref 
t:ıkı bir şutla penaltıyı gole cc'lıirdi. 
. Yun~nlılar, haksızlığı telaii etmek 
ıster gıbi sıkı bir hücuma •ıectikr ve 
yinı: sıkı bir §Utla beraberİi~i temin 

ettiler. 
llk devre 2 • 2 bitti. 
Ikinci devrede merkez muavin Ltit

finin yerine Nuri, Nurinin verine de 
~üdafaaya Yaşar (fener!Jahçe) gir -
oıler. Bu devrede oyun biraz daha a
henkli oldu, bununla beraber Yunan
lılar d~~ ş~.urlu ve daha gfö~tl oyna
~ıl~r, ~çuncu gollerini de yaparak ga
lıbıyetı aldılar . 

<;:':>,:unun sonlarına doğru Yunan ka 
lesını sıkıştırdık, Ancak bir türlü gol 
çıkaramıyorduk. Bereket verı:.in ki 
Yunan müdafilerinden birinin kafa 
':urmak istediği top yere düscrkcn e
lıne çarptı ve hakem penalt{yı verdi. 
.. Yunanlılar bu ikinci Penaltıya da 
ıtıraz ettiler ve sahadan cekilmek is
tediklerini gösteren hareketlerde hu
lu~dular. Saha drşından yetisen kafile 
reıslerinin itirazda bulunmam2larını 
emretmesi üzerine penaltı çekilı.li ve 
beraberlik sayımızr yaptık. 
k ~u:dan sonra Yunanlılar muhale . 
b~ 1 ır say ıfırsatı kaçırdılar. O~un 
oy ece 3 • 3 beraberlikle hitti. 
Oy~n, yuk~nda yazdığım1z gibi 

zevksız, hatta hiç heyecan vcrm· 
b. _ hal' ıyen 
ır ugraşma ınde geçti 

Ustte: İstanbul kalecisinin umrukla topu geri 1.akışı 
Altta: Iki takım bır ara a 

Bizimkilerden kaleci, iki yan mua- dılar. Saim (Türk), Öylök (Macar) 
vinler ve merkez muhacim fena oyna- Bu güreşler arasında 12 şer arasında yapıldı. Kuvvetlerin 
madılar. Otekiler memnuniyete ve ya- yaşlarındaki bir çiftin de güres- müsavi olması ve Saimin raki .. 
zılmağa de~er fazla bir varlık ~öste· 1 . k lk l d.. .. binin kuvvet ve belki de kilo i-
ıemediler. f'rl ço a ış an ı. . 

Yunanlılar kendi tarzlarını bizim· j Küçük ortaya:· 18 pehlivan tibi!rİle kendisine faik olmasına 
kilere kabul ettirmek işini başardılar. girdi. Bu dokuz çiftin nihayet ra:~meıı kuvvetli tekniği saye -
Içlerinde sağ açıklarile aag müdafile- döre kadar düştü. Fakat Ma&~ 
ri, merkez muhacimleri en iyi oyna- karalı Hüseyin, Abdullah, Yıl-
yanlardı da_ B k" R · b be 

S 1 ·.. .. 'k" . 1 k rrım, e ır asım era re a ı gunu ı ıncı maç arını yapacn k ld 1 olan Yunanlılara karşı daha kuvvetli. a ~. a~ · . 
hele ~kreşte Yuventusa !<arşı fevka- Buyuk ortaya: 12 pehlıvan 
iade bir oyun oynayarak bütün Ro · girdi. Bu güreş meüdancı Köse 
manya seyircilerinin takdirini .. kaza - vandan Uzun k6prfüü Hü::,ey:n 
nan takım ~ıkarılacak olursa_~u~el ve ile Deli Mus-tafa kaldı. Fakat 
heyecanlı hır maç seyredecegımıze ~e Deli Mustaf }..J" ını·n ç · · b' · 1 ~ b" iık bır • a :-ı usev lragı ıyı ır netıce a acagımıza uy old ~. . . h .

1 
· .. ·. 

ihtimal vermek lazımdır. ugıı ıçın ocası e gureşmıye-
Sadun G SAVCI rek ayakta pes etti ve biiyük or-

• tayı Uzun köprülü Hüseyin ka-
-------- zandı. 

Ankara • lstanbul . B~ş altına: ıo pehlivanımız 
T e n i s m a ç 1 a r ı g~rdı. Bü güreşi meydancı Köse 

Ankara namına Amerikalı Frank oglu Mustafa kızıştırıyordu. Ni
ve Mehmet Karakaş, Istanbul namına hayet güreşe iştirak eden pehli
Sed~t, Suat ve Trebugof arasında e·ı· vanlardan finale kalan Salim, 
velkı gün ve dün Taksimde Dağcılık M h 
kuli.ıbünde yapılan tenis maçlarını aı mut, Hamdi yenişemiyerek 

7 inci ve son güreş: 
Çoban Mehmet ile Rebodo 'd

rasmda yapılan bu güreşte de 
Çoban rakibini soluk aldırma -
dan 3 dakika 3 saniyede tuşla 
yendi. 

Ankara bire karşı dörtle kazandı. 1:-erabere ilan edildiler. 
Tek maçlarda: Bu meyanda tertip harici ya- Dünkü güreşlerden başka bir fotoğrafi 

, Atatürk enstitüsü spor muallimi pı.la.n güreşte Koç Ahmet raki
hank evvelki gün Suadi dün de Se· b 
dadı yendi. Sedat evvelki gün Kara • mı pe~ ettirinceye kadar uğrnş-
kaşı, Kara kaş ta dün Suadi mağlup et tı. Rakıbinin nef esletmek için 
ti. baş vurduğu bütün hilelere iti

Diın sabah Sedat • Trebugof çifti, raz. eden Ahmet ile Refiğin gü
Karakaş - Frank çiftine yenildi. reşı oldukça sert idi ve nihayet 
le Frank fevkalade güzel oynadılar. Ahmet Refig~ i pes demeg~ e mec· 
Dün Sedat çok iyi bir oyun çıkarma- b k 
sına rağmen birinci seti kaybettikten ur tlarak maçı kazandı. 
sonra ikinci sette oyunu bırakmak Eski ustalardan Edirneli ~ 
mecburiyetinde kaldı. ra Emin ile Sirozlu Fuadın 

Ton is f nal maçı yaptıkları gösteriş maçı çok gü-
Vimledon, 7 A.A. - Avusturyalı zel ld · 

Kravford ve Kuist Amerikalı Van ° u ve bir çok genç pehlı-
Ryn ve Allisonu, tenis çift erkek final v~n namzetlerine bilfiil güzel 
terinde 6-3, 5-7, 6-2. 5.7 yenmişlerdi~" bır ders verdiler. 

Vimbledon, 7 A.A. - Mikst tenıs . Baş: başa dört pehlivan gir-
maçların finalinin sonuçları şudur: d~. Türkiye alaturka güreş şam-

Perry ve Mis Povnd 7.5 4-6 ve 6·2 p 
il,e Hopmann ve Baya~ H~pmann t~- ıyonurnuz Kara Ali rakibi Meh 
rafından müteşekkil Avusturya ekipı· medi Yarım saatte sanna ile gırt 
ni yenmişlerdir. lak~ayarak .yendi.Tekirdağlı Hü 

Bisikletle Fransa turu seyı!lle Mülayim de bir buçuk sa 
Metz, 7 A.A. - Bisikletle Fransa satlık bir didişmeden sonra be

turunun, Charleville • Metz üzerinde· rabere kaldılar. Bu suretle ra • 
ki 161 kilometrelik ilk merhalesi şu kipsiz kalan Kara Ali yine baş 
şekilde açılmıştır. pehlivanlrk unvanını muhafaza 

4 saat, 29 dakika, 07 saniye ile Di· 
paco, birinci gelmiştir. Ondan sonra 
sıra ile Dannels, Archambaud, Aerts, 
More~li. Legreves, Hodey, Kijevski. 
Neovılle ve Dekaluve derece almışlar
dır. 

Anadoluhisarında maçlar 
Dün Anadolu hisarında Küçük su 

tadında Anadolu hisarı idman yurdu 
nun bırınci ve ikinci takımlarile Do • 
gan spor kulübünün birinci ve ikinci 
tctkımları karşılaştılar. ikinci ta)tmı • 

22Z 

lardan 3 - 1 idman yurdq kazandı. 
Saat beg buçukta birinci takımla • 

rın maçı başladı. Ilk haftaymda oyun 
t~marnen Idman yurdunun hakimiye
tı altında geçti, gol olmadı, ikinci haf 
taymın sonuna doğru, Celalin yaptığı 
akın güzel bir son verdi ve Idman 
yurdunun ilk golü yapddı. Bunun ar
kasından Sabahattin de Yurda bir 
gol kazandırdı ve oyun Idman yurdu
nun galebesile 2 ye kartı aıfırla bitti. 

Franklen Buyon'un 
Siyasal grupu 

Paris, 7. A.A. - Franklin 
Bouillon taraf mdan kurulan 
yeni parlamento grubu, "iç ve 
dış banş işlerinde gençlik faa-
liyetine taraf dar cumuriyetçi 
cebhe,, adını almıştır. 

Grupun başlıca kaygısı, ül
keyi ihtilale sürüklemek tehli
kesi altında bulunduran sebep
leri ortadan kaldırmaktır. 

Yakında bir beyanname neş
redecek olan grup eylülde bir 
propaganda toplantısı; yapacak 
ve bütün illerde faaliyet göste
recek ve parlamento dışında 
gruplar kuracaktır. 

Kuduz aşısmm yll dönUmU 

Paris, 7. A. A. - Pasteur 
enstitüsü dün, esenlik bakanı 

Ernest Lajout'un başkanlığı al
tında ilk kuduz aşısının tatbi
kinin 50 inci yıl dönümünü kut
lulamıştır. Bu aşı Pasteur tara
fından, şimdi enstitüde kapucu 
ve meşhur alimin mezarında 
bekci olan Joseph Meister'e 6 
temmuz 1885 de yapılmıştı. 

Amerikada yeni 
Bi r pa rt i 
Şikago, 7 .A.A. - Konferans 

halinde toplanan baş delegeler 
yeni bir siyasal parti kurmuş-
lardır. '' Amerikan Common
wealth Political Federation ,, 
adını taşıyacak olan bu partinin 
programı fazla istihsal ile sa-
vaşmak esasına dayanacaktır. 
Heyet yeni partinin kati temel
lerini kurmak için yakında ulu
sal bir kurultayın toplanmasını 
istemiştir. 

ltalyan • Yunan mUnasebab 

Atina, 7 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Harbiye Ba. 
kanı General Kondilis dün Ro • 
ma için yola çıkmazdan önce bu 
radaki 1 talyan gazeteleri aytar 
!arına İtalyan - Yunan dostluk 
bağlarının çok sıkı olduğunu 
söyliyerek 1 talyan Başbakanı 
Mussolininin eserini methetmiş 
tir. 

Atina gazetecilerine de re • 
jim için yapılacak genoyda aha
linin yüzde 60 mm kralı istiye
ceklerine şüphesi olınadıgını bil 
dirmiştir. 
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Türkiyede Yılda 125 Milyon 

Kilo Tuz Sarfediliyor 

ISüvarilerimiz Dün Halkın 
Tezahüratile Karşılandılar 

1935 yılı İnhisarlar Umum Müdür
Jiıgü biıtçesinde 127,000 ton tuz sa
tılacagı oranlanmıştır. Kilo fiyattnda 
3 kuruş (tonda 30 lira) indirme, is
tihsal ve satış için ayni masraf yapı
lacagına göre gelirde 127 ,000 X 30 
3,Sl 0,000 lira fedakarlık yaptldığım 
gô terir. 
Beş yıllık vasati istihsal miktan 

176,000 ve istihlak miktarı ise 125 
bin tondur. 

Tuzun ucuzlaması üzerine Kulp ve 
Kagızman mıntakasında satış mikta
rı yüzde yirmi derecesinde artmıştır. 
Bu vaziyete göre tuz ucuzluğunun 
istihlaki yüzde yirmi derecesinde art
tıracağı düşiıniılebilir. 

Fenni hesaplara göre bir insanın 
yılda tuz istihlaki 5, büyük baş hay
vanın 10, küçük baş hayvanın 1,8 ki
lodur. 

Memlekette },lda 125 milyon ki
lo istihlak edildigine göre, bunun beş 
milyon kilosu sanayide ve yüz yirmi 

Ağa oğlu 
Ne Yazdı?! 

[Başı 1 incide] 
4) ''Yeni Türk devletinin dayandı· 

gı Te~kilitı Esasiye Kanunu, dikkat· 
le mütalea edilirse görülecektir ki bu 
kanun baştanbaşa Türk vatanda§ını 
her tiırlu kuyuttan kurtarmak, onun 
kafa"ı, kalbi için olduğu kadar mesa
isi için de püriızsüz ve maniasız ser
best sahalar kurmak için yapılmıştır. 
O artık ne dinle, ne an'anclerlc, ne 
de keyfi müdahalelerle mukayyettir." 

- Sayfa: 74. 75 -
Ahmcd'c inanmak lizımgelseydi, 

devletçi olan ve • bu yolda iş gören 
hükumeti, (yük ek divan) a (divanı 
ali) ye vermek gerekirdi!. 

Bu kadar da değil; iş eninde, so
n unda; biltün Kamu tayla beraber, 
Cumurluk Ba kanının da soravına 
(mes'uliyetine) varırdı. 

Çunklı Ahmet yalnız ckonomsal 
devktçilige karşı, değildir. 

O, bunu, Ana Kanuna da kar§ıt, 
(zıt) görüyor. 

Ahmet, bir aralık nasılsa, şöyle 
böyle bir devletsili i benimsemek is
tiyor. Ve: 

5) "Ferdin yetişmediği, ve yapa -
madığı miıbrem ve luzunılu işleri dev
letin uzerine almasını ben de kabul 
ederim" diyor. 

- Sayfa: 75, 76 -
Fakat bunları söyler söylemez yine 

dönüyor. Kendisine i:eliyor ve anlat
mağa başlıyor. 

Diyor ki: 
6) "Fakat hem zemin, hem anasır 

lilaıır olmadan ve hem de ihtiyaç his
scdılmeden sırf müstakbel ve muhtc· 
mel tezatlara meydan vermemek en· 
dışcsile icra cihazını milletin yerine 
geçirmek ve bütün teknik !!ebekcsile 
jkti at tcrakiımlerini bu cihazın faa
liyet ve teşebbüslerinden beklemek 
bizce gayet vahim ve hatırnak yola 
6apmak olur" 

- Sayfa: 76 -
Ahmed'in beşinci parçada pek dar 

bir sınır içinde devlete tanıdığını 
gördiığümuz: ekonomsal rol de dev
letçilik değildir Rolün bu kadarcığı
nı devlete en liberal ekonomiciler de 
kabul eder. • 

Biliyoruz ki Parti geniş anlamile 
bir devletçidir Hele programın aon 
degişimindcn sonra?! 

Ahmet ise, bizde buna yer olmadı
gı düşüncesindedir Kitabından oldu
~u gibi yukarıya geçirdiğim parçada 
'Unu açıkça görmekteyiz .. 

Ankara: 3 Temmuz 1935 

Mahmut Esat BOZKURT 

Not: Yarın: "Ağaoflu Ne Yazdı?" ... 
Üçun.u makale. 

Umutlu neticelere 
Doğru gidiliyor 

Sultanahmet camii arkasında Akbı
yıkta Arasta sokağında beş günden -
beri devam eden toprak kazılması i i 
muhim sonuçlar vermeğe başlamış • 
tır. Hafriyat üç koldan ilerlemekte -
dır. Burada üç asistanı ile birlikte ça
lışmakta olan Ingiliz profesörü Bax
ter Şarki iBzans imparatorluğuna 
ait lpodrom meydanına bakan mer -
mcr merdivenli sarayların temellerini 
aramaktadır. llk yapılan tetkikatta 
bu temellerin toprağın ıekiz metre 
derininde bulunduğu kanaati hasıl ol
mu tur. Sarayın temeli bulunursa, I
podrom meydanın hudutları meydana 
9karılmış olacaktır. 

Arasta aokağında yapılmakta olan 
hafriyat neticesinde meydana çıkan 
bUyiık mermer sütunun etrafı da tama 
mile açılmıştır. :Surada dikkate değer 
kıymetli bazı eserler bulunmuştur. 

Bu mermer sütunun baş tarafından 
ileriye doğru uzanan, kıymetli muza· 
yiklerle ağaç şeklinde gayet itinalı ya 
pılmış bir mermer ağaç görülmüştür. 

Agacın muzayiklcrden vücude geti· 
rilcn dallarına doğru hafriyat ilerle -
tılmcktcdır. Bir dalın ü~ taraflınna 

milyon kilosu da insan ve hayvan ta· 
rafından istihlak olunmaktadır. 

1934 yılında yapılan bir araştırma, 
Ankara, Erzurum, Konya, Kayseri, 
Sıvas. Erzincan, Siirt ve Bitlis mm
takalarındaki tuzlalarda satılan 56 
milyon kilo tuzun, 12,5 milyonunun 
köylüye, 24 milyonunun tüccar ve es
nafa ait olduğu anlaşılmıştır. Sahil 
ambarlarındalı:i satışın ise yüzde 31 i 
köylüye. :rüzde 69 u da esnafadır. 
Tu~un köylü için önemi büyüktür. 

Peynir, yağ ve saire gibi tuza ihti
yaç gösteren mevaddan maada hay-
van da tuza muhtaçtır. Köylü bunu 
da düşünmeğe mecburdur. Tuz ye -
miyen hayvanın derisinin sağlam, yü
nünün iyi olmıyacağı gibi etinin lez
zeti de olmaz. Kafi miktarda tuz ala
mıyan hayvanın barsağı da çürük 
olur. Bu itibarla tuzun önemi hem 
sıhhat ve hem de ekonomi bakımın· 
dandır. 

BORSA 

6 Temmuz CUMARTESi 

PARALAR 

Alıı 

Sterlin 618,-
Dolar 124,-

20 Fransız frangı 166,-
20 Liret 198,-
20 Belçika Franıı 81.-
20 Drahmi 22,SO 
20 Isviçre fr 1 814,-
J.'lorin 81,-
20 Çek Kron 98.-
Avusturya aılin 21,50 
Mark 40,-
Zolti 22,SO 
Penco 23.-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52.-
Yen 31,-
İsveç Kuron 30,-
Altm 940,-
Mecidiye ss.-
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Sa tıs 

622,-
126.-
169.-
202.-
83,-
24.-

818,-
83,-

100.-
23,-
42,-
24,SO 
24,SO 
15,-
54.-
32.-
31,-

941.-
59,-

230.-

Kapanıı 

12.03 
622,-

Paris üzerine 
1nıiliz lirau 
Dolar 
Ltr~t 

Beti:a 
-----M .-

Drahmi 
İsviçre franı:-ı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron•· 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
P•nıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetı 
lıveı; kuronu 

ESHAM 

Iı Bankası Mu-
" ,. N. 
,, ,, H. 

Anadolu ~ 60 
Anadolu ~ 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nekı.c 
Terkos 
Rejı 
Aslan ı;imento 
Merkez Banka&'. 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat değirmencilik T.A.Ş. 
Sark Deiirmenleri 
Sark merkez eczanesi 

u1,1s 
83.71,50 

2.43,32 
63,53,64 

1,16,90 
19,04,-

4,21,10 
5.81,43 
1,97,40 
4,21,
'4.51.40 

63,77.SS 
34,96.33 
2.78,30 

10.98 
3,1::.-

90.-
9.50 
9,70 

25,75 
42,SO 
16.-
28.25 

8,15 
16.-

2,60 
10.10 
57.90 
24,50 
11,25 

8.50 
0,80 
4,60 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
•. lI " 

III 
E;~ıni 
İst.ikrazi dahili 

28,07.50 
26,10 
26.70 
95,-
94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu 1 ve 11 

lI Kupon Kesik 
Anadolu mumessil kupon kesik 

10,25 
44,35 
45.-
45,20 

Kavun, karpuz mahsulü iyi 

Trakyadan gelen haberlere 
göre bu yıl kavun karpuz mah
sulü çok iyidir. İlk mahsul İstan 
bul piyasasına gelmiştir. Her yıl 
bu zaman gelen mallar daha pa 
halı olurdu. Bu sene ucuzdur. 
Son yağmurlar mahsulat üzeri -
ne iyi tesir etmiştir. 

doğru kazılınca yine parlak ve süslü 
müzayiklerden yapılmış bir maymun 
şekli bulunmuştur. Maymun bu ağa-
cın dalına asılmı vaziyettedir. May -
munun Bizans tarih ve ananesinde 
yeri pek büyüktür. 

Profesör Baxter hafriyatın bu 
noktada dcrinlc§tirilmcsinc karar ver
miştir, 

[Baş tarafI 1 İnci'de] 
ren istasyonları doldurmuştu. talebe, mektepli ve bayanlarla dolu İ· 

Filoryada di.lstasyonu dolduran büyük kalaba -
Konvansiyonel uzaktan görür.ünce lık içinde İstanbul Komutanı Gene

Floryada bulunanlar istasyona koşuş· ra! Halis, Akademiler Komutanı Ge
nıuşlar, bini<:ilerimizi candan alkışla- neral Fuat, Topçu Atış Okul Komu
mışlardır. Tren, on dakika kadar bu- tanı General Zihni, Muhafız alayı ko~ 
rada kalmış. binicilerimiz, Floryada· mutanı kaymakam İsmail Hakkı, 
ki bayındırlık işlerini hayretle gör - Parti il idare kurulu üyeleri, harbiye 
müşlerdir. ve tıbbiye talebeleri bulunuyordu. 11 

Trenin hareketi esnasında, tekrar 
alkışlanan binicilerimiz halkı selil.mla· ve şarbaylığı da Beyoğlu kaymakamı 

Daniş temsil ediyordu. 
mışlar ve bilhassa halk ta'"afmdan Halkevi, Talebe birliği, Muallimler 
gösterilen bu tezahürattan dolayı çok birliği üyelcrile bü•ün yüksek mektep 
mütehassis olmuşlardır. talebeleri ayrı ayrı yerlerini almışlar-

Bakırköyünde dı. Kaza kaymakamları, Sipahi ocağı 
Floryadan kalkan tren hat boyunda mensupları, baytarlar da gelmişti. 

bulunan halkın sürekli çoşkunluğu i· Tren gara girerken bütün törene iş 
çinde Bakırköyüne gelmiş. burada da tirak edenler hep bir ağızdan Istiktal 
genç bincilerimiz kendilerini çok ka- ve Cumuriyet marşını söylemiye baş
labalık bir karıııla,yıc:.ı kütlesi i).inde ladılar. Bütün gözler, süb:ıylarımıZL 
bulmuşlardır arıyordu. Tren, nihayet durdu. Şid -

ı detli ve·sürekli ba;,Jayan alkış. dakika
' larca devam etti. Genç talebelerin 

(. a. şa. şa. çok yaşa, genç sübaylar 
çok yasa) tempolu sesile karşılama· 
!arından sonra Milli Türk talebe bir
liğinden Rükneddin hep beraber Is -
tildal marşı söylenmesini istedi ve 
marş binlerce halkın işti.akile söylen
di. 

Gençlik söylUyor 
Bundan sonra yine Rükneddin, 

genç arkadaşları namına bir söylev 
verdi. Bu söylevinde dedi ki: 
"- Genç, kahraman ağabeyleri -

miz, size gençlik namına hoş geldiniz 
diyorum. Biz, hepimiz Türk bayrağı
nı yabancı illerde daima üstün tuttu
ğunuz için sevinç içindeyiz. Sizin bu 

l muvaffakiyetlerinizi 18 milyon Türk 
her dakika takip etti. Üstün geldiği
niz iller, yabancı diyarlar, Türk atla
rının oynadığı yerlerdir. Atalarımızın 

l 
at oynatttğı yerde siz de at oynattı -
nız. Bunun için seviniyoruz. 

Bizim karışık gayelerimiz yok. Ga
yemiz, yalnız Türkü, Türkiyeyi, al 

.., .• • . • • bayrağı üstün görmektir. Ne mutlu o 
\ienen.1 Munel bını~ılenmızıe bera• üstünlüöü yapanlara, ne mutlu size ... 

ber kompartımanda Atatürkün dediği gibi, ne mutlu 

Bakırköyüne trenin 9,50 de gele , Türki.im diyene.,. 
C{ gi kati olmasına rağmen sabalıı.1 
daha saat 9 zundan itibaren istasyon 
dolmuştu. istasyon civarında lıuluı~an 
evlerin pencerelerinde, istasyon köp
rüuünde hc:rkes alaka ile binicılerimi
zi bekliyordu. Nihayet görünen tren, 
sürekli (yaşa) sesleri ve alkışlar ara
sında gara girdi. 

Bakırköytinde iki dakika kadar ka· 
lan konvansi1oncl artık Istanbula doğ 

O\ 'lftm • 

Kompartımanda 
Kendilerini karşılamıya giden bir 

muharririmizle fotoğrafçımıza ayrı 
ayrı alaka gösteren ~enç sübayları
mız, milli ve büyük bır mesuliyct al
tmda tam 3 ay 4 gün çalıştıktan ve 
yorulduktan sonra ana vatana döner
ken büyiik bir sevinç içindeydiler. 
Bil~a~sa teğmen Cevat Gürkan çok 
sevınıyor ve: 

·•- Oh ..• Bilmezsiniz, diyordu, ne 
kadar sevinç içindeyim. Vatan h:ısre
ti, hiç bir şeye benzemiyor. Bugünü 
gördüğüm için çok bahtiyarım.,, 

Saim Polatkan, hat boyundaki bah
çeleri, lstanbulun bütün güzelliklerini 
seyrediyor, hem de arkadaşlarile ko· 
nuşuyordu 

Yüzba ı Cevat Kola. bir arkadası 
ile kompartman içinde sohbet ediyo~ 
dinleniyordu • ' 

Genç Eyüp Oncünün kahkahaları 
etrafındakilerin de neşesini arttırıyor~ 
du. 

Cevdet anlatıyor 
Ekip başkanı Cevdet, binicilerimiz 

aras!nda sevgi ve saygıya dayanan bir 
otorıte yaratmış ... Yataklıda mütema
diyen gazetecilere anlatıyordu: 

- Ekipimizin bu kez gösterdiği 
muvaffakıyet cidden takdire layıktır. 
Genç zabitlerimiz, yabancı memleket
lerde .;;ksek ve ırkımıza has olan bü
tUn kabiliyetleri bir defa daha isbat 
ettiler.,, 

Halkın gösterdiği bu candan alaka 
karşısında haklı olarak iftihar eden 
Cevdet sözüne devam etti: 

. ·:-. Biz, dedi, biliyorsunuz birsok 
bırıncılikler ve dereceler kazandık. 
K~ndilerile beraber yarışa girdiğimiz 
ekıP.lerin dünyaca en tanınmış. en 
kuvvetli olanlarile başbaşa geldik. 
~atti ekseri yarışlarda onları ge
nde bıraktık. Oradaki biniciler bizim 
de.g~I ~azanmamızı, yarışlara 'girme
mızı bıle hayretle karşılıyorlardı.,. 

Cevdc.~. ekipte bulunan sübaylan -
mızın yuksek muvaffakiyetlerinden 
ay~~ ayn. bah~et~ikten sonra dedi ki: 

.. :- :Sız, elımızden geldigi kadar. 
gucumü~ nisbetindc çalıştık.Çalııma
mızın mukafatını görüyoruz.,, 

Cevdet, en fazla muvaffak olan i
Y.i !crbiyc görmüş hayvanların isi~le
rını de verdi: 
''- Kısmet, Yalçın, Çapkın, Ser -

keş ... Fakat V.i'yanada arkadaılık mü
sabakasında kazanan Ceylanı da unut
mamak lazım ... ,. dedi. 

Kirkeci garma girerken 
Bu sırada Cevat Gürkanın sesi işi

tildi: 
"- Geldik, gara giriyoruz.,. 
Bütün biniciler, pencerelere kosuş

tular. istasyon, binlerce ~cnç, zabit, 

Sinicilerımiz gençlik satlanmn hara
retli çemberi içinde 

Çok alkışlanan, bir sok yerlerinde 
kesilen bu söylevden sonra Tıbbiye 
öeşinci sınıfından Le bit tc: 

•·- Siz, Orta Asyada atları ahla
nan, Avrupanın ortalarında cirit oy
nayanların çocuklar.ırnız.,, diye sö.ze 
başladı ve o da Tıp talebesi namına 
binicilere hoş geldıniz dedi. 

Sübaylarımız, bu yüksek heyecan 
karşısında çok mütehassis oldular, 
hatta bu içten ~elen taşkın alaka kar 
şısında &özleri yaşaranlar da oldu. Bu 
sırada tcıekküllerin hazırladığı bu
ketler hediye edildi. 40 tan fazla bü
kct, bir kupa göze çarpıyordu. 

El UstUnde 
Sonra talebe, Saim Polatkan, Eyüp 

Öndü ve Cevat Gürkanı elleri üstün
de otomobillerine kadar götürdü. G~r 
alkış tufanı içinde inliyordu. Otomo
bile bindirilen gens sübaylarımız doğ 
ruca Sipahi ocağına götürüldü. Ora· 
da kendOerine ocak tarafından bir 
çay ziyafet' verildi. Çayda komutan
lar. gazeteciler, ıübaylar bulundular. 

Değerli subaylarımızı candan teb -
rik ederiz. 

Osküdar iskele 
Meydanı genişleyor 

Üsküdarda imar faaliyeteine devam 
edilmektedir. İskele başındaki büyük 
meydan genişletilmektedir. Karlık ba
yırına 300 ağaç dikilmek suretile bu
rası ihlamurluğa çevrilmiştir. 

Üsküclar - Kuz.:uncuk yolunun bi • 
raz daha genişletılmesi için cadde Ü· 
zerindeki evlerin istimlaki yapılmı§ -
tır. Bu yolun asfalt olarak yapılması 
da düıünülmektedir. 

Şimdiye kadar yeni yolda yazın 
tozdan, kışın çamı.ırdan geçilmemek -
teydi. Haklı şikayeti mucip olan pu 
yol üzerinde kaldırımlar yapılmıstır. 
BUlbül deresindeki küçük evler, fena 
manzara gösterdiği için tamamen kal 
dırılmış, biıyük bir bahçe haline geti· 
rilmittir, 

s . 7 - 935 

FAYDALI BiLGiLER 
BUGUNKU 
PROGRAM 

BUkreş 
13-15: Gündüz yayımı. Plilc ve duyum. 

lar. UI: Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: 
Plak. 20.50: Duyumlar. 21: Sözler. 21.15: 
Oda muı:il:i. 2ı.So: Sarkılar. 22.10: Piya
no muziği. 22.40: Duyumlar. 23: Süel 
müzik. 23.15: Yabancı dijlerle duyumlar. 
23.35: Konserin süreği, 

Varşova 
20.30: Reportaj (Mürjkli). 20.SO: Söz

elr. 21.30: Karışık yayım. Zl.45: Duyum· 
lar. 21.55: Konferans. 22: Senfonik or
kestra konseri. 23: Spor duyumlarL 23.10 
Küçük radyo orkestrasL 

Prag 
20.25: Ham müzik. 21.05: Sôzlcr. 21.40: 

Harpa ve klarinet konseri. 22: Konferans. 
22.15: Filharmonik orkestra konseri. 23. 
15: Filhannonik orkestra konseri. 23.15: 
Spor. 23.30: Plak. 23.45: Son duyumlar. 

Budc.tpeşte 
20.25: Piyano bir lifiyle türkfiler. 21: 

Radyo piyesi. 22.45: Duyumlar. 23.50: 
Plak. 1.05: Duyumlar. 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Viyolonsel 

mu:dği. 21.40: Ross!ni'~in •Barbier de 
Seville., operası. (Plak ıle) - Duyumlar. 
24: Dans pliklaı ı. 

MUnih 
20: Konferans. 20.45: Zitar triosu. 21: 

Duyumlar. 21.10: Müzikli skeç. 22: ~~~d~ 
müzik. 23: Duyumlar. 23.20: Muzikb 
program arası. 24: Dans müziği. 

Hamburg 
20.45: Reportaj. 21: D~mlar. 21.10: 

Kanşık miizikli yayım. 23: Du)"Um~ar. 23; 
25 : Müziklı program arası. 24: Eglencclı 
yayım. 

Breslau 

LI M AN . 
HAREKE rLE~ 

Dün lioıanımıza gelen vapurlar : 1mroı• 
dan 12 de Kocaeli, İzmitten 16,15 te A'/• 
ten. 

Dün limanımızdan giden vapurlar : ıs· 
mite 9 da Güzel .Sandırma, Mudanya.Ya 
9 da Asya, Mersine 10 da İnebolu, Kara· 
denize 20 de Erzurum. , 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar · 
Bandırmadan 6,30 da Gülnihal, Mersindcll 
9 da Gerze, Karadenizden 14,30 da Tafl• 
İzmirden 15 te Sakarya, lzmitten 16,15 Je 
Güzel Bandırma, Mudanyadan 17,30 a 
Ar;ya. • 

Bugün limanımu:dan gid~ck vapurlıı.r i 
Mudanyaya 9 da Tayyar, Bandırmaya ı 
de Gülnihal. 

• HASTAN~ 
TELEFONLA~ 

Cerrahpa~ hastanesi. Cer
rahpaşa 
Gureba Hastanesi. Şehremini, 
Yenibahçe. 
Haseki ltadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Gijlhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ Reşa 
diye kışlası 
Beyoğlu Zükur hastanesi, 
Firuzağa 

Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpaşa Nümune has
tanesi 
Z~y:nep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 

• 

21693 

23017 

24553 
20510 
22143 

16 .. 60 

43341 
4z4z6 

60101 

6017i 

\ 

20: Konferans. 20.45: Sonra bildirile- f 
cek. 21: Duyumlar. 21.10: Hamburı'da~ 
röle. 23: Duyumlar. 23.30: Akşam konserı. 

MURACAAT 
YERLERi 

Deniz: Yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıkôy iskelesi baıı mc

murhsiu) 
• 

Si NEMALAR 
TiYATROLAR 

:(. Tan : Serbest Ruhlar. 

:ı~ Melek : Madam Battırflay 
Şanghay Ekspresi. 

:ı. Şık : Muhabbet dcllallacı - Son 
Tayyareciler. 

::t- Elhamra : Dul nişanlı - Garson
lar şahı. 

·'i· Yıldız : Gizlenen iztıraplar - Son 

~ Alkazar : Kızıl ova suvar~ri -
Meçhul şa,mpiyon. 

Milli d. .Makil)alı a.dam - Hı.ılıa 
peşın e. 

:f. l~k : Gene aşk beldesi - Kerim 
Racanın oğlu. 

:f. Kadıköy Süreyya : İlk yaı şarkııu 
- Kokaraça. 

:f. Üsküdar Hile : Kedi ve Keman. 
~ Siimer : Kayıp çocuk - Bekar

lığa veda. 

• NÖBETÇi 

Şirketi Hayriye, !:fclefon 
Vapurculuk Şirketi merkez: acen

tesi, Telefon 
Sark Demriyollan müracaat ka

leai. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müracaat 

kalemi Haydarpaşa. Telefon 

• 
2307f 

4ıu! 

ÇABUK SIHHI 
YADIM TEŞKiLAT! 

Bu numaradan imdat oto-
mobili istenir. 44998 

~111111111111111111111111111111111111111~ 

= Dcı1iz yo11an -3 iŞLETMESi 
3 Acenteleri: Karaköy Köprtibaıı 
:! Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 
~111111 zade Han. Tel. 22740. 11111, 

a iskenderiye yolu 

ECZANELER ~ 
IZMIR vapuru 9 Temmuı 

SALI günü aaat 11 de lsken-
deriyeye kadar. (3825) 5173 1 

1'111111111111111111111111111111111111111 

t Bu gece nobctçi eczaneler ııunlardır : 
Si rkecıde Be§ i r K ema 1 - A 1 em darda U · • •i!!ii~~~!i!!ı!!!!!ı!!!!!l!!!!!l!!!~!!!!!!!!!i!il 
beyd - Lalelide Sıtkı - Kü~ülı:paıarda Ü 
Cemil - Şehzadebaşında Üniversite-- Sa· Birinci Slnıf fenni S NNETÇI 
matyda Erofilos - Şehremininde Nazım 1 EM ı· 11ı1 Fi DA llıl 
- Karagumrükte Arif - Büyük 111 111 
adada Şinasi Rıza - Heybelide Yusuf -

1
, Evlerde, husu•İ hastanelerde 

Bakırkoyiınde Merkez - Kasnnpaıada Ü 8" "ki · · ı 
Yeni Turan - Hasköyde Yeni Türkiye !ı • nnet yapar. uyu eran ış e• 
Kadıköyünde Faik tskender - Modada 11 rine dev•mına mini olmaz. An· 
Altıyol - Beşiktaşta Recep - Gslatada karadan davet kabul eder. Be· 
Hidayet - Taksimde Kanzuk - Pangal· E b T 
tıda Karekin Kürkçiyan - Taksimde Gü· ' tiktat ri apartımanı elefon: 
neş - Eyüpte Bilnnet eczaneleri. •!'W Kabine 44395, ev 40621 

lıtanbul Harici Aıkeri Kıtaatı ilanları 

Beherinin tahmin edilen 
fiatı 6 kuruş olan iki milyon 
muhtelif renkte makarf ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muşdur. Şartnamesini 600 
kuruşa alınmak ve örnekle
rini görmek isteyenler her 
gün öeleden sonra Ko.na uğ 
rayabilirler. Eksiltmeye gi
recekler 7250 liralık temi
nat veya makbuzlarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikde teklif mektub
larmı ihale gunu olan 29 
Temuz 935 pazartesi günü 
saat 1 O dan bir saat evvel 
M. M. V. Satmalma Komis 
yonuna vermeleri. ( 11) 

(3229) 496• 

~·· Kayserideki kıtaat efra-
dının 222000 kilo ekmeği 
kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuşdur. İhalesi 
12 Temmuz 9 3 5 cuma gü
nü saat 16 dadır. Tahmin 
bedeli 15318 liradır. Te
minatı muvakkate mikdarı 
114 9 liradır. İsteklilerin 

şartnamesini görmek üzer• 
her gün müracaat edebili!" 
ler. Eksiltmeye iştirak ede" 
cekler de teklif mektubları; 
nı ihale saatinden bir saa 
evvel makbuz mukabilind' 
Kayserideki Askeri Arttı~ 
ma, Eksiltme komisyonurıl 
vermeleri. (35) (3533) • 

498' 

*** 
4 9 2 2 5 lira karşılı2'ın 

kamyon karoseri kaoall 
zarfla yapdırılacakdır. ~! 
lesi 20-7-935 cumartesi 5-_, 

nü saat 11 dedir. SartnaJ11 
sini 247 kuruşa almak is~ 
yenler her gün Komisyo 
uğrayabilirler. Eksiltrrıe~ 
girecekler 2490 savılı kaf1&' 
nun 2 ve 3 üncü mdd1 
!erinde yazdı vesikal~* 
birlikde 3 691 lira 88 kUf'M' 

luk muvakkat teminat J1111~ buz veya mektublarını 
vi teklif mektublarını if1 tr' 
saatinden bir saat evvel ~s' 
karada M. M. Vekaleti et" 
tmalma Komisyonuna " 
meleri. .(48) .(3718) so'll 
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• Şehrin şebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarmı tenzil .. e~iği~i muhterem müş- • 

SAT 1 E terilerine bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatlan da muhım bır derecede ten- SAT ı E 
zil edilmiştir. Bir motör satan almadan veya herhangi bir kuvvei muh~rrike tesisatı yaptırmadan 
evvel her halde Satie'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz ıcabıdır. 4944 

Devlet Demiryolları ve Limanlan itletme 
Umum ldareai ilinlan 

Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf 
makinesi yedekleri 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satın alı
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 532,50 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayjn ettiği vesi
kaları ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 
J\nkara'da Malzeme dairesinde parasız olarak dağrtıl
makdadır. (3592) 

12 kalem telgraf makinesi yedeği 
Muhammen bedeli : 71 O O lira iJ956 

~' Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı 
lastik malzeme 5-8-1935 tarihinde pazartesi günü saat 
il 5,30 da kapalı zarf usulu ile .,f\nkarada ida~e binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerın 1480.~5 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayın 
ettiği vesikalar. ve işe gimıeğe manii kanun~ bul~dı
ğına dair beyanname ve tekliflerle aynı. ~un saat 

1
114,30 a kadar komisyon reisliğine vermelen lazımdır. 
) Bu i§C ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşad:a 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daı-
resinde dağıtılmaktadır. (3820) . . 

32 Kalem lastik malze Muhammen bedelı 19742 lıra. 
• 5119 

J:--------------------------------M uhammen bedeli ile mikdarı aşağıda. yazılı Balata 
kayışları 6-8-1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulu 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 641.25 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır •. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
1esellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 3 8 21 ) 
Balata kayışı 100 m/ m 1400 metre) 

.. " 120 " 1000 " ) 
Muhammen bedeli 

8550 lira 
5120 

JMJl.-~.ı e ve gemicilere ilan 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
0 

1 - Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri yanında yeni-
en yapıla~ Rad>:o~ar tesisatı 10-7-1935 çarşamba saba

hı saat sekızden ıtı.b~ren çalışmağa başlayacaktır. 
k" 2-:- Radyofar, sısli havalarda gece ve gündüz iki da
. ı~a ış~ret .ve dört dakika sükut ve açık havalarda ise 
1~1 d~ı~a ışaret, dört dakika sükut iki dakika iQaret ve 
yırmı ıkı dak"k ••kA 1 ' lif ı .. a .su ut o mak üzere her tam yarım saatte 
&ece ve günduz ışaret verecektir. 
. 3 :---. Radyof~ karakteri ile evsafına ve işaretlerine 

aıt bılgıler Tahlısıye U~um Müdürlüğü tarafından bas-
tınla~ ve İstanbul ~ruz Ticareti Müdürlüfünce dağı
~aıcta hulunan turkçe, almanca ve ingillzce yazılı ta-
11!11atnamede mevcuttur. Alakadaranm bu talimatlardan 
bırer tane edinmeleri lazımdır. Bütün gemicilerle allka-
darlara ilan olunur. ( 3 7 5 7) 5092 

Afyon Katahisar Vilayetinden: 
f Teınmuz 1935 salı günü ihalesi mukarrer olan 20000 
~0et ~2 • 8 ebadında bina nuara levhasının ve 164 aaet 
~ S eba~mda köy levhasının emaye olmak şartile 

iZi zemın üzerine beyaz yazı ile ve numara lcvha
lar~n beher adedi 8 kuruş ve köy levhasıilll} 80 kuruş 
~~. a:;ırnen kıYnıetinde eksiltmesine talip zuhur etme
ıgın .. en 12 Temmuz 19 3 5 cuma günü ihale edil-

mek uzere ı o gu·· d"d" .. d . . 
tm di 

w. n tem ı ıne ve o gun e ısteklı zuhur 
e e gı takdird 1 k t"l "hal · .1d. -· .1... e pazarı sure ı e ı esıne karar ve-
rı ıgı ı an olunur. ( 3805) 5117 

Zümrüt Yalova Kaphcaları 
Had ve lllUzının Mat.al h..tallklar1nın, Gut, 

mevzii ve u111u111t 9l9manll§ın, nevralJI ve nev
rltln, cllt haatabklarının, sinir zaaflarının, kadın 
hMtallldarının, ... ...._.. Doktorlar tarafından 
au, ziya, el•lctrlk ve 111-J ile en 11011 uaullere 
gBre teclavlal 

Ucuzluk, temizlik, nefis yemekler, 
mazlk, onn•n gezlntllen, e§lenceler 

Fazla malAmat l~n kapltcalar dlrektllrtallne 
30. kaphca 1. V•»• Akay Bqmemurluluna 
43732 mUracaat (3872 500.3 

~--------.... ~~~24 GÜNLÜK~~ 
An karada yapılacak ye
ni mezarlık projesinin 
müsabaka şartnamesi 
Ankara imar Müdürlüğünden: 
Müsabakaya Türk e yabancı mimar ve mühendisler 

girebilirler. 
1 - Yapılacak projeler mezarlık talimatnamesine 

uygun olacak ve arazinin topoğrafik vaziyetine intiba
kı gözetilecektir. 

2 - Mezarlık yerini gösterir 1/ 1000 mikyaslı plan 
ile mezarlık nizamnamesi Ankara İmar Müdürlüğün -
den bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın-hududun
da mesaha miktarı fazla değişmemek üzere değişiklik 
ola bilecektir. 

3 - Yapılacak projede idare kısmile bekçilere ait bi
nalar üç tane bekçi evi, ruhani ayinleri için lazangelen 
kısımlar müsabaka planında gösterilecektir. 

4 - Ulus büyükleri ve kahramanlarına ınahsus anıt
ların yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi aileme
zarlık kısımlan ayrılacaktır. 

5 - Mezar parsellerinin kabil olduğu kadar küçük 
meydanlar etrafında ve komşu gruplardan alçak ağaç 
sıralarile ayrılmış olarak yapılması müreccahtır. 

6 - Krematoryom mevkii gösterilecek ve hatip çayı 
yakınındaki tepelerden birinde su deposu yeri ayrılacak 
muvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari meydan
lar yapılabilecektir. 

7 - Aynca bir havuz tertibi müsabıklann isteğine 
bırakılmıştır. Münasip yerlerde umumi helalar yapıla
caktır. 

8 -Yapılacak projenin 1/ 1000 mikyasında umumi 
vaziyet ve park planile 1/500 mikyasında beş detay 
planlarım ihtiva edecektir. Aynca umumi giriş kapısı 
ve etrafının 1/1000 mikyasında plan ve resimleri yapı
lacaktır. Projenin hava pespektivi yapdacaktır. Müsa
baka projelerine rumuz yazılıp isim yazılmıyacaktır. 

Plinlar Ankarada İmar Müdürlüğüne ilan müddeti
nin bittiği günün saat 1 7 sine kadar makbuz mukabilin
de tcslim:olunw. lliçbir S11retle posta teahhuratı kabul 
edilmez. Mtii'aınklar pro elerle birlikte aynca balmumu 
mühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve adreslerini bil
direcekler. Bu zarfiaı-m dışında yalnız ait olduğu proje
nin rumuzu yazılı olacak. Mükifat kazanmıyan veya 
satın almmıyan projelerin zarfları açılmaz. 

9 - Jüri heyeti Dahiliye, Nafıa, Sıhhiye ve Maliye 
Vekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimselerden 
teşekkül eder • 

1 O - Müsabakada kazanan birinci ve ikinci proje 
sahiplerinden birinciye 1200, ikinciye 900 lira mükafat 
verilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje de sa
hiplerinin muvafakatile beheri 300 lira bedel ile satın 
alınır. 

İçiş Bakanlığı müsabaka planlarından dilediğini tat
bikte serbesttir. MüsabakaYI kazanmıyan projeler teş -
birden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikleri tak
dirde geri verilir. 

11 - Projeler 8 Eylôl 935 cuınartesi günü saat 17 
ye kadar İmar Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim 
olunacak ve on gün sonra müsabaka neticesi bildirile
cek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma teşhir 
edilecektir. 
. 12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryom ha

rıç olmak üzere tekmil inşaat, bahçe, ağaçlanma çiçek
lenme ve meydan ve meydancık Planları ve yol m~ktaı tu 
l~n! ve arzanilerile sair tes~satm ve toprak tesviye işle
rımn .1/ 100, 1/50, 1/10 nuky:asmda inşaat projeleri ve 
metaJlanru yapacak ve bu proJelete göre tahakkuk ede
cek keşif bedelinden ,kremat?ryorn hariç olmak üzere 
% 3 inşaat projesi bedeli ve ınşaata nezaret hakkı ola-
rak ta ayrıca % 3 verilecektir·· ( 161 7), ( 3 816) 

latanbul Kau~uk ve Kablo Fabrikası 
TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Hiuedaran heyeti umumiyesinin 24 Temmuz' 1935 tarihinde 
fevkallde olarak içtimaa daveti kararlaştırılmıştır. Esas muka
velenamenin 60 ncı maddesi mucibince hissedaraıım o gün saat 
on dörtte Şirketin Fındıklı'da tramvay caddesinde 137 numaralı 
merkeı:ini teşrifleri ve içtima& takaddüm eden hafta zarfında 
ellerindeki hine senetlerini tirket merkezine tevdi ederek dühu
liye varakası almalan rica olunur. 
R u z nam e ı idare meclisine huıusi selihiyetler verilmesi. 

idare Meclisi 

Ummnt nefriyat ve yazı işleri Müdirii: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacrbk T. A.. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

deai, 100.- Basıldığı :v.er: l'AN matbaası. 
~ 

YUNANiST AN, iT ALYA, ISViÇRE, 
BELÇiKA, FRANSA 

Büyük Seyahati 
Gldlt 8 A§ustos, dtinUt 30 A§ustos 

Şimdiye kadar tertib edilen seyahatlerden en mükemmeli ve en 
elveritliaidir. Program ve fiyat yakında neşrolunacakbr. 

" NAK " seyahat acentası 
~i!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!! Galata Rıhbm eaddeai 7 Tel. 43126 """'!!'"'!!""""'!"!!'!'!!!~~ , 

• • 

KARA KOY 
ECZANESi 

HUSEYiN HUSrtU 

Ankara Şehir imar MU· 
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 umumiyesı. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli. 
G - Proje. .. . bed 1 k , 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı uç lıra e mu a· 

biJinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacakl~r~ır. 
3 - Eksiltme 26/ Temmuz/ 1935 cuma gunu saat 15 

te Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile y~pılac.a~tır. . . 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için ısteklının ... 4084. lıra 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı ve .. 
sikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi Ja .. 
zımdır. 

EkSiltmeğe en azı bir parçada 5000 liralı!' t~ duvar 
işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar gırebılır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü madd~de yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlü .. 
ğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
lann 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) 

lstanbul Gümrükleri Satış müdür
lüğünden 

Kilo Gram Marka No. Kap Kıymeti Cinsi eşya 
55 700 F B C 31 Müfr" ~5 70 Mevadı saire ile müretteb 

ponelen elektrik akaaıaı 
44 000 A.ALTD 6418 ı ı 44 80 Otomobil tamponu 
17 500 A. W, 2229 1 ,. 76 13 Nikel yaldızlı pinng 

38 lOO A.M. ıs ı • 

53 000 G T 86524/ 2 1 ,. 
10 O O ı paket 
2 400 MVMDA 213 Müfrez 

6J 95 

46 30 
6 60 

18 

saat mahfazası. 
Mevaddı saire ile mürct• 
teb mukavva mahfaza. 
İstampa 
Bakır tel 
Gayri mezkur aletten o
tomobil cam silgisi 

8 600 A U 16 ı sandık 86 Tuvalete mahsus surmt 
500 O o müfrez 1 4 Bınd ~ole 

Yukanda yazılı eşya 22-7-935 de saat 14 de İstanbul 
İhracat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda açık art .. 
tırma suretile satılacakdır. İsteklilerin muayyen zaman· 
da müracaatlarL (3579) 

Ankara Nümune Hastahanesi Baş 
Tabipliğinden: 

Hastahanenin 1935 mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton 
kok kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Sartnamesini görmek istiyenler Anltarada Nümunc 
hastahanesi Baş Tabipliğine lstanbulda Sıhhat ve iç
timai muavenet Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Eksiltme 23 Temmuz 935 salı günü saat 14 de Anka· 
ra Nümune hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvak· 
kat teminat olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil para yatırmak istiyenlerin ihale 
gününden evvel müracaatla parayı vezneye yatırmaları 
ve vezne makbuzlannı ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplan ihaleden yarım saat evveline ka· 
dar makbuz mukabilinde hastaneye teslim edilmelidir. 

(1645) (3838) 
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NATTA 31 Temmuz Seyahati 

Bükreş- Budapeşte-Viyana-Paris-Marsilya-Atina 

• Vapurdaki yerler mahdut olduğundan derhal 
kayıd olmanız lazımdır. 

• 1 NATTA SEYAHAT ACENTALARI reı. 44914-44514 

-
-
-
-
-

• 
• 
• 

~ 

• S. A. Aero Espresso ltalyana 
• üç motörlü büyük deniz tayyareleri 

Vasıtasile havai postalar 
SA VOlA - MARCHETTl • 20 yolcu - 2100 Hp. 

• EMNiYET - KONFOR - SÜR'AT 
ROMA • lSTANBUL hattı 

Pazartesi ve Cuma Salı ve Cumartesi 
1s de gelir lstanbul 6,30 da cider 
14 de gider ) ( 10 da gelir 

• ) Atina ( 
13,30 da gelir ) (10,30 da cider 

• 9,15 de gider ) ( 13 de ıelir 
) Brendizi ( 

- 8,50 de celir ) (13,30 da cider • 6 da cidcr Roma 16,40 da celir 

• lST AN BUL • RADOS hattı 
- Salt Cuma 
• 6,30da gider İstanbul 18 de gelir = 10 da gelir ) ( 14 de gider 

( Perşembe 
( 9 da celir 

• Ça.şamba ) Atina = 14 de gider ) 

• 16,30 da gelir Radoı; 6,30 da gider 
Atinada aktarma : ·= Selanik, Yanya, Mısır, Hindia, Ce· 

• nubi Afrika, Suriye, Hindiçini. 
Romada aktarma : 

• Bütün Şimali Afrika ile Avrupa-
nın başlıca mcrkezlcrilc 

• 
Yolcu tarifesi : 

_ İstanbul - Atina 37 lira 10 kuruş = İstanbul - Brendizi 74 lira 20 kuruş 
• İstanbul - Roma 100 lira 70 kuru§ 
_ İstanbul - Rados 66 lira 80 kuruş 
• Fazla tafsilat ve bilet için : 

LLOYD TRİESTİNO - WAGONS 

• 
LİTS - NATT A ve bütün seyahat 
acentalarına müracaat. 

• 
lstanbul Komutanhgı 

Satınalma Komisyonu 
l13nları 

• İstanbul Komutanlığı bir
Bir çocuk midesi kadar hassas bir şey tasavvur likleri ihtiyacı için ( 41) bin 

edilemez. Yiyeceği biraz bayat oldu mu ? He- • kilo yazlık patates 9 Tem
• muz 935 Salı günü saat.14 
= de acık eksiltme ile alına

ca.Kc1rr~ ahının eaıfen oe-
men rahatsızlık baş gösterir, ateş bulantı ı takib 

eder ve mini mini yavru yataklık bir hasta olur. - deli 2870 liradır. Şartname
= • si her gün öğleden evvel 
- Yavrularınızın sıhhatini korumak vazifenizdir. Onun sütünü, tereyağını, yu- komisyonda görülebilir. İs-

murtasını taze olarak verdik~e bUtUn hastahklara set ~ekmiş olacaksınız. • teklilerin vakti muayyenin-

• Bu imkanı size yalnız 
• 

• de 216 liradan ibaret ilk 
teminat mektub veya mak-

• buzlarile birlikde Fındık-
• lıda komutanlık satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 
• (3490) 4973 

* :(. * 
• Hadımköyündeki birlik
- lerin ihtiyacı için 9,000 kilo 
• yazlrk patates 9 Temmuz 

935 Salı günü saat 15 dea-

B Soğuk hava dolabı veriyor. Onun koruyu- : ~~he;~~~~~::: a~~a~i~:~:~: 
- f d d • . k•t - Şartnamesi her gün öğle

C U kabiliyetinden isti a e e ınız, ve va 1 • den evve1 komisyonda gö-

• 
• 

- rülebilir. İsteklilerin vakti 
kaybetmeden siz de bir • muayyeninde 51 liralık ilk 

- teminat veya mektub mak-

F iGiDAiRE 
alınız. Yavrularınızın sıhhati bunu emrediyor. 

• buzlarile 
0

birlikde Fındıklı-
• da satınalma komisyonun

da gelmeleri. ( 3491) 4974 • 
• 
• 

*** 
Çatalca ve civarındaki 

ilk taksit :10 lira vererek bir F R i G i DA i RE• 
- -

birliklerin ihtiyacı olan 132 
bin kilo sığır etine verilen 
fiat makamca pahalı görül
düğiinden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin edilen bedeli 29 ku
ruşdur. İhalesi 1 O Temmuz 

• -::;: 

emrediniz. Bu emsalsiz Konfor 
derhal evinize gelir. 

vasıtası• 
• 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
Galata: Hezaren caddesi 

Beyoğlu: istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

izmir: Gazi bulvarı 

:rnııııı ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı ıııı• ı ıııı ı ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı 

935 çarşamba günü saat 
• 15 dedir. Şartnamesi Fın

dıklıdaki satmalma komis
yonunda 191 kuruş muka
bili alınabilir. Eksiltmeye 

• gireceklerin 2 8 71 liralık 
teminat mektubu veya mak 

• buz ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve-

• sikalarla birlikde teklif mek 
tu blarını ihale saatinden en 

• az bir saat evveline kadar 
-. Fmdrklıdaki komutanlık sa

_.ı tınalma komisyonuna ver
.. meleri. (3492). 4975 

Nafıa Bakanlığı 
Sular umum müdürlüğü arttırma 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 

Ankara civarında Kırkgöz menbaından Gazi Orman 
çiftliğine demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren (15) gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. ( 15,055) 
metre tuliinde tahmin edilen bu işin keşif bedeli 
( 108, 799,43) liradır . 

Şartname, plan ve diğer evrak suretleri ( 5, 4 4) lira 
bedelle Nafıa Vekfüeti Sular Umum Müdürlüğünden 
verilir. 

İşin muvakkat teminat n1ikdarı ( 6,690) liradan 
ibarettir. 

Eksiltme 19-7-935 tarihine rastlayan cuma günii 
saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü oda· 
sındaki eksiltme komisyonunda yapılacakdır. 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihale kanununda ya~ 
zıh vesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel mü
teahhitlik ehliyetnamesi veya bunun Noterden musad· 
<lak suretini ve şimdiye kadar bu tesisatı yapmış ol
dukl.arı mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle yapmış, 
olduklarına dair mahalli idarelerden verilmiş vesikaları
nı ve 16 ve 3 2 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublarını 19-7-935 tarihine müsadif cuma gunu 
saat 14 de kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. Teklifler zikrolunan ( 2490) 
No. lı kanunun tariflerine uygun olacakdır. (3732) 

5058 

Gümrük muhafaza genel komu
tanlığı lstanbul satınalma komis
yonundan: 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı için 1200 çift siyah vida
la fotin kapalı zarfla 2 O- 7 -19 3 5 cumartesi saat 11 de ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 -Tasınlanan tutarı 6120 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi Komisyonda görülebilir ve 

Parasız verilebilir . 

4 - İstekliler yüzde 7 ,5 tutağı olan 459 liralık vezne 
makbuzu veya Banka mektuplarını teklif . mektuplarile 
birlikte saat 1 O da Komisyona vermeleri. ( 3 7 3 3) 5059 

Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 
Okulu Müdürlüğünden: 

Tahsil orta okul derecesinde bulunan okulumuzun bu 
sene yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır. Kayıt 
şartları aşağıda yazılıdır. 

1 - İsteklilerin ilk okul mezunu olmaları şarttır. 
2 - Yaşları 14 - 16 olmak ve Türkiye Cümhuriyeti 

tabasından bulunmak ve ailesi fena şöhret sahibi olma
mak lazımdır. 

3-İsteklilerin dilekçe ile ve aşağ·ıdaki yazılı evrakla
rile birlikte Kasımpaşada Tersane dahilindeki Deniz 
Gedikli Erbaş hazırlama okulu müdürlüğüne baş vu
rurlar . 

A - İlk okul şahadetnamesi 
B - Hüsnü hal kağıdı. 
C - Fotoğraflı nüfus kağıdı . 
E - Aşı kağıdı. 
F - Üç adet resim. 
4 - Bu kağıtları hazırlayan her istekli öğrenci teJ!l· 

muzun beşinden ağutosun 15 ine kadar okul müdürlii· 
ğüne müracaatla kayıt muamelelerini ve sıhhi muayene· 
!erini yaptırırlar. 

5 - Dışarda bulunanlar bulundukları yerin en büyiil; 
askeri makamlarına müracaat etmelidirler. ( 3 763) 

soss 

ŞARK PANAYIRI 

6 - 21 EYLÜL 1935 

BAR i (İTALYA) 
ŞARK IÇlrt Ert MÜHiM PAZAR 

Tafsilat almak ve knyid olunmak için istanbul 'fi• 
caret Odası katibi Bay Cemale müracaat olunr11"

61 


