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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bir Fransız köyü bombardıman edildi 
Canlanan 
bir· zenginlik 
kaynağı 

Asi kuvvetler ilerliyorlar 

Fspana kr~vazörii Sen Sebastiyen 
T icaretle mefgul bir arka

, da.ta bir, iki ay evvel 
~nkarada tesadüf ettim. Acı acı 
dert yanıyordu: 

şehrini top ateşi altına aldı 

"Yaş me)'\'arun mem1eket için ne
kadar büyük bir servet kaynağı ol
duğunu bir türlü kimseye anlatama
dım. Komşumuz Bulgaristan bu işe 
birkaç sene e'""el giri~ti. Bugün bin
lerce vagon yaş üzüm ihraç ediyor. 
l'aş ~3"·a, Bulgaristana en esaslı 
dö,iz membalanndan biri olmuştur. 
Yunani-.tan, hele İtalya. İspanya her 
tıene milyonlarca lirahk ya.:; meyva 
ihraç ediyorlar. 

Almanya cevabını 
İngiliz işçileri 

bildirdi, İtalya henüz susuyor, 
' Madrit hükfımetile beraber 

Ben kendi hesabrma uğra~tnn. Ha
ıi~te müı;;h~riler buldum. Fakat hiç
bir bankamız böyle bir iş i~in mali 
kolaylıklar gösteremiyor. 1ı,te ri~k 
\'ar, diye yaş rneyYa mal ve teminat 
addedilmiyor. Ellerim bağlr kaldnn .•• 
Müstesna fırsatlarm kaçtığına ken
di hesabmıa da, memleket hesabma 
da Yanryonım." 

lktısat Vekaleti uyanık 
~ u arkadaşı dinledik~n .son~.a 
lii:I meselenin ehemmıyetı go
tiiındc canlandı: "lhmale uğrıyan bu 
Servet kaynağı üzerinde dikkat ve a· 
llka toplamak için yazı yazmalı, uğ
~rnaıı.,. diye kendi kendime karar 
"erdinı. Sonra gazetenin kuruluş uğ
l'atrnaları arasında mesele hatırım· 
~çıktı. 

K?ırultaya i§tirak edecek olan Sovyet ôlimleri: Samoilovi.ç, Mesçaninof 11e 
Kadidoli" 

Dil Kuru~tayı toplanıyor 

Sovyet ilimleri dün 
şehrimize geldiler 

üçüncü dil kurultayına iştirak ede kılabının inkiŞafı,, mevzulu müştere:ıt 
cek olan Sovyet alimleri dün şehri- bir tez sunacaklarını söylemiştir. Sa
nıize gelmişlerdir. Heyet azasından moiloviçin beyanatı ile dil kurumu 
Samoiloviç,, bu seneki kurultaya genel sekreterinin verdiği izahat. ve 
"Türk Cümhuriyctinqe ve Sovyet Bir sekreterliğin tebliği ikinci sayfamız· 
liğinde languistik esasları ve dil in- dadır. 

Kral Edvardın seyahati 
Kral dün bir defa daha lngiliz 

'l'aş meyvalanmız hakkında Iktı
~t \.' kilP.tinin aldığı tedbirleri dün· Sürekli bombardımanlardan sorıra harap o?dn bir lspanyol §ehrinln focl manzarası harbiye bakanile görüştü 
~ll ( ) da okuvunca cok .e 
ditn. DUn ihmale uğramış bir dert 
~ibi göriinen meselenin bugün canlı 
~lr te§ebbüs ve faaliyet mevzuu ha· 
hl'le girmesi, lktısat Vekaletinin uya
~k ve canlı çalı§Ill& tarzına iY.i bir 
l.ılçtid" ur. 

Deği,en gıda tanı 

ispanyada hAIA .kan ~de:fl 1>aot.ıt!n tehri Eepana Jtruvazörii tara
götürüyor. iki taraf ta ,imdiye fından müthiş bir top ateşine tutul
kadar kat'i neticeyi elde etmif muştur. Badoja.zda idamlar devam et 
değildir. Fakat gelen haberlere mektedir. Diğer taraftan henüz han
nazaran Madrit hükumeti mü.- gi kuvvete mensup olduğu tcsbit edi
kül mevkidedir. Hükumetin Va- lerpiyen bir tayyare dün hudut boyun 
lanıiyaya nakli için icap eden da bir Fransız köyünü bombardıman 
bütün tedbirler ahnmıftır. etmişitr. Bu bombardımanın yanlış-

Asiler ilerlemektedir. Dün Sen Se- lıkla yapıldığı anlaşılmaktadır. Me-y q,ş meyva memleketimize en 
ço\o: serrvet akıtabilecek 

::balardan biridir. insanların bes
t e tarzı son -enelerde değişmiş
~ır. 'Yakılamıyan fazıa. gıdanın vücu
~ eskittiği, vaktinden ~vvel tahri
~ t Yaptığı dü3üncesi, in.sanlan mey
bı Yenıeğe sevketmiştir. Vitamin gi
di na.za?yeler de bu gidişi kuvvetlen
.... ~l§tır. Bütün dünyada yüzlerce 
~11Yon i v. "t b" t nsan, meyva yemegı zaı ır 

~:11: ~e~, ekmek gibi bir ihtiyaç di 
elakki ediyorlar. 

!b. c\rnerikada sabah kahvaltısına 
~Vsi:rne göre, bir taze meyva ile 
bi 11lnııyan adam yoktur. Amcrikada 
~ 8enelik yalnız çilek sarfiyatı yüz 
)oJ0n dolan buluyor. Uç yüz mil
lıo Uk üzüm, yüzlerce milyonluk 
)a rt;kaı yeniyor. lngiltere, Alman
d~ sv~, Norveç gibi memleketler
bir harıce akan paralardan büyük 
~~l8nıı yaş meyva içindir. Zecri 
"oh itler kalktığı zaman lngilizler: 
9ar..,'}talyanın taze eriklerine kavu
ı~z.,: diye sevinmişlerdir. O Sira· 

~ .. !~giltereye ilk giren ltalyan 
~e erik olmuştur. 

~ .... Mü•teana mevkiimiz 
~ ... eınleketimiz yaş meyva istih-
lll!di Balinde müstesna bir mevki
~,:~ lie: ne sebepten ise meyvala
~fottti Çogu çok özlü ve lezizdir. Ka
ltıcir Ya~a bizim incirler nevinden 
t\IıımYetiştirmek için senelerdenberi 
~altı tnış, fakat müspet netice alma-
~llda. llJtır. Eski Osmanlı Imparatorlu 
llUer n Anıerikaya hicret eden yüz 
~ ~ece, belki de milyonlarca insan, 
i~~ Yva.sı bol memlekette·' "Ah 
ı.-~bı • ' 
'\'1,,_ ~leketin armudu, elması, it ''4QU lJl • • 
t :· ~ CI~! .. " diye hasret çeker-
·'tı ilıt ara zıraat enstitüsünün yap
t.l~de tetkikat, memlekette geni§ 
~~e muz, hurma, limon yetiştir-

nı·· . '°'tt . Usaıt §erait bulunduğunu 
~ t"ttıışur. 

~e~: se~~t~nden yapılacak isti
n lllülunı bir tarafı da, Ka-

Borsada hararet 
Merkez 

88,5 
Bankası hisseleri dün 

liraya kadar yükseldi 

18tanbııl Para ue Esham borsasında fa41iyet 

Bir aydan beri Türk esham 
ve tahvilitında görülen tereff ü 
kuvvetle devam etmektedir. Hat
ta denilebilir ki borsa bu son 
günlerde olduğu kadar hararetli 
muamelelere tahit ' olmamıttır. 
Daha üç gün evvel seksen lirada 
bıraktığımız Cümhuriyet Mer
kez Bankası hineleri dün 88,5 

liraya yükselmit ve evvelki gün 
22,60 lirada kapanan Onitürk 
dün 23,20 liraya fırlamıtbr. 
Bunları diğer Türk eshamı, Ana
dolu obligasyon ve bonoları ~ 
kip etmittir. 

(Bu hususta fazla tafıilit 
ikinci ıayfamızdadır.) 

radeniz sahilleri gibi hayatın çok tamamiyle giriyordu. 
güç ve zahmetli olduğu sahalara pa- / lktısat Vekaleti, meyvalarnnızı 
ra girmesine imkan temin etmesidir. ihraç edilebilecek vaziyete koymak 
Yaş meyvalann standardize edil- ve ihracata başlamak işini ele al -

mesi, ambalajı, sevkiyat için Ibmı- makla çok verimli bir sahaya girmiş
gelen kredi, fertlerin yapabilecekle- tjr, Hele işe, 1937 bütçesi beklenmi· 
ri bir iş değildi. Milli iktısat siste- yerek milli bankaların teşkil edeceği 
mimizdeki: "Fertlerin yapamıyacağı bir şirket halinde derhal şimdi ba§
i§lerin devlet tarafından yapılması !anması, cidden takdire değer bir 

prensipine yaş meyva işine ait kurul- uyanıklık ve hassasiyet eseridir. 

ma ve teşkilatlandırma faaliyetleri Jthmel Emin y ALMAN 

eelenin •iyaei cephesine gelince, Is· 
panya işlerine müdahale edilmemesi 
hakkında yapılan Fransız teklifine 
Almanya dün cevabını vermiştir. Bu 
cevabın mahiyeti malum değildir. !tal 
ye ise henüz cevabını bildirmemiştir. 

lspanyol vakayiine dair gelen mu
fassal telgraflar onuncu sayfamızda
dır. 

İngiltere Mısır 
Mısır hey' eti dün 

Londraya hareket etti 
Londra, 17 (Tan) - Mısır Başve

kili Nahas Paşa ve diı?er murahhas 
lar bugün lskcn
deriyeden Londra 
ya. hareket etmiş 
lerdir. Heyet pa
zar günü Londra 
ya vasıı olacak, 
lngiltcre ile Mısır 
arasında akdolu· 
nan anlaşmayı im 

zalamak için mu

rahhaslar lngiliz 

hükumetinin mi • NAH AS PAŞA 
safiri olacaklardır. Nahas Paşanın 
bir müddet Paristc kalması da muh
temeldir. 

İpar kotrası Ayvalıkta 
'.Ayvalık, 17 (TAN) - İktısat Ve

kili Celil Bayar, bugün İpar kotrasi
le buraya gelmiş ve hararetle karşı
lanmıştır. İpar kotrası, gece lzmire 
hareket edecektir. 

Ortamektep muallimliği 
imtihanı 

'.Ankara, 17 (TAN) - !ık.mektep 
öğretmenlerinden ortamektep mu
allimliği imtihanına bugün Ankara
da 275 öğretmen girmi§tir. Bu öğret-

bıgiltcre kralınrn Drılmaçya .~a.hillc • 
rinde alııımt§ bir remsi 

Bclgrat, 17 (Tan) - 13u ahali 
Korçula adası sularına gelmiş olan 
Ingiliz kralı adayı ziyaret etmiş ve 
halk tarafından çok hararetle kar • 
şılanmıştır. 

Kral öğleden sonra "Nahlin,, ya • 
tında lngiliz harbiye nazın Duf 
Kupperi ikinci defa olarak kabul et 
miştir. 

Akşam üzeri kral Dubrovnik lima 
nına gelerek şehre çıkmış ve "Im .. 
pcryal,, otelinde bir müddet istira • 
hat etmiştir. 

lngiliz Kralı Yunan ıularınJa 
Atina, 17 (Tan) - Atina ajansı .. 

nın Londradan öğrendiğine göre İn
giliz kralı 8 inci Edvard, çarşamba 
günü Yunan sulannda bulunacak • 
tır. İngiliz kralının kral Jorjun Kor 
fuda birkaç gün misafid olması çok 
.muhtemeldir. Bu takdirde Kral Ed· 
vard Mibeli sarayında oturacaktır. 

Bir dülgerin feci cinayeti 

Kaynanasını 
kızını •• uvey 

vurdu,. 
yaraladı 

menler 330 olarak muhtelif vilayet- Katilin kansı kızının yaralanması ve annesinin öıümü karşısın-
lerde yazılı imtihanlara girmiş ve da dövünüyor 
kazanml§lardı. İmtihan sabah saat 
8 den 19 a kadar sürmüş ve Kültür Diln sabah Langada feci bir cina
Bakanı Saffet Arıkanla müsteşar yet işlenmiş, Kirkor isminde bir dül 
Rıdvan Nafiz de imtihanda buh:ıı- gen Uvey kızını yaralamış, kaynana-

sını öldürmüştür. Cinayetin sebebi, 
muşlardır. Kirkorun üvey kızına göz koyması-

!mtihan, Türkçe, riyaziye, tarih, d 
ır. 

coğrafya, fen bilgisi ve biyoloji Bu yüzden aralarında kısa bir mü
gruplarmdan yapılmaktadır. _nakaşa olmus. ve Uvey baba kızı ya-

raladıktan başka imdadına yetişen 
kayın valdesini de öldürmüştür. Ha 
cliscden sonra katil merdivenden yu 
varlanmış ve elindeki biçağın karnı
na saplanması suretile ağır yaralan
mıştır. 

Cinayetin tafsilatını 9 uncu suıa 
famızda bulacaksınız. 
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Dil Kurultayı toplanıyor 

SoVyet i limleri dün 
şehrimize geldi~er 

Uçüncll Dil Kurultayına iştirak ede 2 - Kurultaya girme kartlarının 
cek olan Rua heyeti, dlln eehrimir.e dağıtılmasına başlanmııtır. Kurum • 
gelmiş ve karşılanmıştır. Heyet, Mos da adresleri yazılı olanlara kartlar 
kova Devlet Univenıitesi Şark tarih posta ile gönderilmiştir. Adresleri ol
profeaörlerinden Samoiloviç, Meıça • mıyanlar kartlarını Dolmabahçe aara 
ninof ve Kadidolinden müteeekkil • yınm aaat kuleıi önündeki methali 
dir. Bu Uç bilgin ayni tez Uzerinde yanmda milli 11.raylar direktörlüğü 
çalıpnaktadır. Tes bir iki gtlne kadar daireainden alacaklardır. 
tetkik edilmek Uzere Tllrk Dil Kuru- Kendilerine posta ile kart gönderi-
muna v~rilecektir. lenlerin iıimlerile liste gazetelere ve-

Profeıör Samoiloviç, dUn, bir ar- rilecektir. KJrtll'n milli 1araylar di
kadatnnızı Kontlnantal otelinde ka • rektörıutu daireainden alınaçak olan 
bul ederek IU beyanatta bulunmuı - lann iıimleriyle müracaat uatleri de 
tur: aynca ilin olunacaktır. 

"- Ya.kut, Kll'gD ve Azeri dilleri- 3 - Ellerinde beyaz ve pembe renk 
ne dair memleektimlıde reniz bir -tet- li davetli kartlariyle yeıil renkli tiye 
kikat baflamqtır. Bunlara ait en ea- kartlan ve mavi renkli ve fotofraflı 
ki "Folklor" lar toplanarak kitap ha- bum kartlan olanlar doğnıdan doğ
linde netredilmektedir. Kitaplara kar ruya kurultayın toplanacafı ön ulo 
şı halkm göaterdiği rağbet çok büyUk na alınacaklardır. 
tilr. Arkadaıım M~ninof ve ben. Ellerinde kırmızı ve sarı renkli din 
l:u Ben.eki Kurultaya müşterek bir tez leyici kartlan olanlar muayede 11&lo
sunacağız. Tezimizin mevzuu "Türk nuna girecekler ve kurultay konuş -
Cilmhuriyetinde ve Sovyet birliğinde malarını oradan radyo ile dinleyecek
:&nguistik eeulan ve dil inkılabının terdir. Bundan önce de birkaç kere 
inkişafı olacaktır. Bundan başka ilin edildiği gibi dinleyicilerin kurul
Ttlrk Dili Tetkik Cemiyeti komsiyo _ tay salonuna alınmaları, salonda boş 
nuna sunmak tbere iki etüt hazırla- yer 'kalmaama bağlıdır. 
mış bulunuyoru.s: 4 - Beyaz, pembe, yeşil ve mavi 

1 - Sovyet birliğinde Türkoloji, renkli kart sahipleri ön salondan gi-
2 - Sovyet Cümhuriyetlerinde mil rince önce kitap ve zarf dağıtına oda-

ll dillerin inklpfı. ıma uğramalı.dırlar. Orada kartlari • 
Arkadaşım M~ninof ise ayni le birlikte sunulan numaralı kağıda 

maksatla şu iki etüdt1 huırlamıştır: mukabil kendilerine kurultay için da
l - Ar.erbaycaııda Hat kWt\irüne ğıtılan kağıtlar ve kitaplar verilecek-

ait el&Slar. tir. Bunlar arasında bulunan Kurul-
2 - Turif tarihine bir bakış,, tay kılavuzu ile tezlere ai~ örneklerin 
Profeeör Samoiloviç, bugUn Dil en- VE: söz isteme v~ takrir klğıtlannm 

cllmeni azalan ne temas edecektir. kurultayın sonuna kadar elde tutul
ması rica olunur. 

Dil kurumu G. sekreteri 
ile bir mülikat 

Dil kurultayı etrafmdaki hazırlık
lar ikmal edilmek tberedir. Kurultay 
hakkında malflmat almak için d\in 
bir arkadaf!Dltz Türk Dil Kunımu re 
nel sekreteri Ibrahlm Necm,i Dilmeni 
ziyaret etmlttir,. lbrahim Necmi Dll· .. 
men, §Unları söylemiştir : 

. '- Kurultay, bildiğiniz gibi, 24 
Aptoe Pazartesi gtlnü eaat 14 de 
açılacaktır. Kunıltayı Dil Kurumu 
Başkanı Saffet An kan bir IÖyltvle 

5 - önceden müracaat ettiği hal
de listelerde isimleri çıkmayanlar o-

lul'll8. telefonla genel sekreterlikten 
eormalan, yahut ilan edilecek Mat -
lerde miııt 1araylar direktörlUğUnde 
bulundurulacak kurum ifyarma bat· 
vurmalan rica olunur. 

8 - Kurultaya pek az zaman kal-
rrıış ve bütün tertipler alınmış bulun
duğundan artık ne kurultaya gelmek 
ve ne de tez vermek ic;in müracaat e
dilmemesi rica olunur. 

a~cak, ondan sonra bir bqkan, iki ------------
ubqkan ve dört sekreter aeçilecek-
tir. Tttrk Dil Kunım.u, btlyU.k kardeşi 
olan Türk Tarih Kunımuna duygula

Borsada 
rını bildirdikten sonra kurumun iki Merkez bankası 88,5 
yıllık çalıpıaamı ve önllmilzdeki yıl 
hakkında düşüncelerini havi genel liraya kadar yükseldi 
1ekreter raporu okunacaktır. Bir aydanberi Türk esham ve tah-

.. _ Kurultay ka~ komisyondan mU villtmda görlllen tereffU kuvvetle 
rekkeptir. Ruznamesi nedir ve hangi devam etmektedir. Denilebilir ki bor
hatlar üzerinden çalııılmaktadır?.,. I& çoktanberi, eon gt1nlerde olduğu 
"- Kurultayı dört ilmi ve Uç idari kadar harareW muamelelere f&hit 

komisyon ayıracaktır. Dmi komisyon olmamıştll'. 

1&rm birincisi ve '811 mühimmi "Gü - Daha Uç gtın evvel seksen lirada 
- Dil teorili" ve "Dil k•-·1 .. •tır- b k ğı -........ -YUG.9 ıra tı mız Cümhuriyet Merkez 
malan,, komisyonud~. Kurultaya ia. 

y Bankası hieeeleri dtın 88,5 a yUUel-
tirak eden ecnebi bilginler hep bu ko- miş, evvelki gtın 22,60 lirada kapa
miııyona alınacak ve yeni TUrk dil te
zi üzerinde bUyilk tetkiklerden sonra nan ünitürk 23,20 liraya fırlamıştır. 
netice Kurultaya bildirilecektir. Di _ Bunlan diğer Tllrk eshamı Ana
ğer Uç ilmi komisyon "Grammer • dolu obligasyon ve bonolan takip et
Sentaka", ''Lugat - Filoloji" ve 'Te- mittir. Bonolar 47,90 liraya obligas
rim" komisyonlandır. idari komiı - yonlar 46,50 liraya yükselmiştir. 
yonlar nizamname, teklifler, takdir- Bu vaziyetten Aslan çimento his-
ler ve bütçe komlayonlarıdır: Komis
yonlar da ıeçUdikten sonra mra kz- eeleri de istifade etmiş ve hilseleri 
lerin okunmuma gelecektir. Kuruma 10,90 liradan 11,65 liraya yükselmiş-
verllen teller tetkik edilmektedir. tir. . ı 
Bunlann bir kllllU kunıltaym genel Gar.etemizde mllteaddit defalar 

Akayın gemileri 
Yabancı şirketler tara
fından teklitler yapıldı 

Akay idaresinin yaptıracağı yeni 
vapurların evsafı tamamen tesbit e • 
dilm.iı,tir. Bu vapurlar Heybeliada, 
Kalamıt vapurlan bt1yük1Ujünde o -
lacak, fakat bazı vuıflan bu gemiler
den aynlacaktır. 

Yeni gemilerin sür'ati on s~kiz mil 
olacaktır. Ayni zamanda bu vapur
la.nn yalpası kabil olduğu kadar az 
olacak ve lodos havalarda seferlerin 
muattal kalması mahzuru bu suretle 
bertaraf edilecektir. 

Bu vapurlan yapmak için iki İngi
liz, iki FranRtz ve bir Alman. bir de 
İtalyan şirketi tekliflerini bildirmiş -
terdir. Akay daresinin bundan evvel 
Fransız ve Alman tezS?ahlannda yap
tınnış olduğu muhtelf tip gemilerden 
hiçbiri beklenen evsafa. malik deiil -
]erdir. Bu itibarla, ayni zamanda 
Şirketi Hayriye vapurlannı yapmn, 
ve şirketi çok memnun brrRkmuı olan 
lnıtiliz şirketinin tercih edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

Memnu 
mintakalar 

Komisyon dün toplana
rak çalıımalannı bitirdi 

Montrö mukavelesinden eonra Bo

ğazlar civarmdaki memnu mıntaka
la.n tesbit için teşekkt11 eden komla
yon dün Hariciye Kltibl Umumlai 
Numan Rifat Menemencioğhmun b .. 
kanlıfı altında toplanmıı ve meaalsi
ni bitirmiıtir. Komisyon kararlarmı 
bir rapor halinde Bqvekllete tak • 
dim etmiştir. Bu raporun birer nü• 
huı da genel kurmay bqkanhğma 
ve Hariciye Veklletine verilmiftlr. 

Bir ayda yapılan inpat 
82 al ev, on tıçU apartman, beti 

dt1kkln, llc;U muhtelif bina olmak Us-
re geçen ay içinde şehrimizde yeniden 
82 bina inıa edilmi§, 421 binada da 
tamirat y.a.pdınıftır • 

Bakaya verlfİ itleri 

Belediye tubeleri, bakaya vergilere 
a.it muamelatın devri işlerini henUz 
bitirememitlerdir. Buna sebep kadro 
darlığıdır. Bu itibarla belediye ma • 
liyeden yeniden 35 memur istemiştir. 
Tahsil ve tahakkuk şubeleri kadrola
" genişletilecektir. 

Vali muaYini ite bqladı 
Geçirdiği ameliyat Ur.erine on gün 

mezuniyet almıt bulunan Vali Mua
vini Hüdai Karataban dUn itine baı
lamı,tır. 

Boğazı yüzerek 
geçme yanşı Tahsil müddeti burada 

Yabancı diller Siyaset ôlemi 

V. . r . ..d .... da dört yıla çıkanlacak lapanya iclerine devı' etle-
ıyana ıt aıye mu uru y 

• üniversite Rektörlllğtl Hukuk Fa - • f ·r 
ıenlıklerde bulunmak kUlteeinln dört seneye c;ıkarılmuı .. nn . 11 1 

v 

üzere şehrimize geliyor hakkındaki teşebbüslerine devam et- mudahalesıne dogru 
Tiyatro feetivali, Pazar akfamı mek~edir. Bu meselenin önil.müzdeki İspanyadaki kardet mücadele81 

Şehir Tiyatroeunun oyn&dığı Delido- tedns yılından evvel halledıleceğine gittlk~e uzıyacağa benslyor. Ha-
lu operetile sona ermiştir. muhakkak nuarlle ba~ılmaktadır. rlçten yardım gören iki taraf ta bir· 

B 
. . . Bundan başka Yabancı Diller Mektc-

ugllnden ıtıbaren sezonun ,ehır bi . d d .. rt k 
1 

k çok kanlı çarpıımalara rağmen bir 
haftuı bqlamaktadır. Bu hafta için n;n .... e 

1 
° seneye çı an ma.sı a- türlü kat'i zaferi elde edemiyor ••• 

de müzeleri gezmek, Boğazı yüzerek rar ay .. ın mıştır. · Bazan Madrit hükfimeUae, buall 

a.şmak ve itfaiye şenlikleri gibi mü- Bir rehber huırlanıyor da asilere yaver olan t.alih harbin 
him hadiseler vardır. Bugün ilk ola- üniversite Rektörlüğü 936 - 937 nihayet kat'I olarak kimin lehlne dö-
rak asarıatika müzesi gezilecektir. tedris yılı için bir rehber hazırlamak- neceğinl tahmin etmek her h.W. 
Yann Şehir Bandoıu Taksim Bahçe- tadır. Bu rehbere muhtelif fakt1ltele- güçleşiyor. 
sinde ikinci konserini verecek, obür- rin talimatnameleri, programlan da Bununla beraber mücadelenin ...-
gün de Boğazı yüzerek geçme müsa- dercedilecektir. ması ,ortaya ~·eni blrtakmı meseleler 
bakası yapılacaktır. çıkannağa bqlamışttr. ispanyada 

YUzücüler, yanş gtinU saat tam 15 E•erlerin tetlrilri bitti ve hariçte bu mukateleye tu veya b1I 
te Bebekte toplanacaklar, oradan Üniversite kütüphanesinde mevcut suretle nihayet vermek cereyanlarl 
motörlerle Karşıyakaya geçecekler, yabancı dillerle yazılmış eserleri tet- son ~ler kuvvetlenmtttlr. 
aaat 17 de Küçtıkau nhtmundan de- kik eden komisyon iıini bitirmi§ ve * 
nize girecekler, Bebekte karaya çıka- mevcutlardan elli eserin derhal tilrk ispanyadaki kamet muh&rebMhle 
caklardır. Bu yarışlara Türk, ecnebi çeye çevrilerek talebenin istifadesine nihayet vermek htlyen şalııdyetlel'lll 
kadın, erkek her istiyen girebilecek- l\rzedllmeıini kararlqtırmıştır. bqmda buKttn, Madrl~ h&klm ..... 
tir. ROi fırkalann ctlmhorrelsUğindell 

Birinciye İstanbul belediyesi tara- Batvekil davet edildi uzaklaı,tırdığı Aroala 7Almora ..,. 
fmdan bir gUmüt kupa, ikinci ve U- İstanbul Belediyesi, 29 Ağustoeta mektedJr. ispanyada cllmlmriyetla 
çUncüye birer saat ve üçt1ncüden o- yapılacak olan Gui köprUıUnUn vaz'ı teeuüsUnde btlyttk rol oyn•m11 oı.a 
nuncuya kadar da birer madalya eeaa meraaimine Başvekil lsmet İnö- bu zat~ \•eya men8up frrkalan8 
dafrtılac&ktır. nünü sureti mahıusada davet etmiş- aykmhklanna dalma 1'&1'91 gelmlf, 

Bundan bqka yan,Iara girmek tir. birçok tqkmlıld&nn önüne ~ 
için mutl&ka herhangi bir kltlp ba.aı taJil}llllştır ve bugün de Parl8te mub-
olmak ta 9arf değildir. Hava tehlikeaine kartı teleye nihayet verecek ~bbthtlerde 

Karilıatür •ergİa a,ılıyor Dahiliye Veklleti Sefreberlik MU- bulunmakt.aChr. thtUllcllere ttAraftal" 
Takaiınde Emlak ıtirketi binaamda dllrt1 Ht1samettin, ıehrimise gelmi~- bk Uan etmiş obftakla beraber, met' 

açıimıt olan fotoğraf sergisi halk ta- tir. HUıamettin, burada hava teh - hur muharrir, profe8ir ve f11090f MI
rafından bUytlk bir rağbete mazhar llkeaine karşı yapılan teabirleri göz- guel de UnanODO da ku döldU..,.._ 
olmqtur. Sergi Cuma gtınll akp.mı den geçirecektir. Bunun ic;ln evveli ne nihayet vermek taraftarıdır. BI 
kapanacaktır. Ondan eonra ayni bi- ihzari bir toplantı yapılacak, sonra suretle ispanyada iki tarafa da mell
nada eaki ve yeni mizah ve karika- da hava tehlikesine kartı koruma ko- sup olmıyan Ü!:llncU bir parti telfek
tUr sergisi açılacaktır. misyonu umumi bir içtimaa çağın _ kül etmiştir. Bu parti Ue bl~k ~ 

Bu aerıtde birçok eserlerden maa- Iacaktır. siyetlerln nüfuzu, tavsiye ve tava • 
da Cemal Nadir. Ramiz, Münif Fe- n ımtlan yaklnda Rlli.h'arm ~·apamadl-

DU içtimada lfmdiye kadar yapı-
him gİbi 1an'atklrlarm birçok eser- lan işler gözden geçirilecek ve yapıl- p birçok işleri görebilir. 
leri orijinallerile toplu olarak te9hir ma.IJ llzımgelen işler hakkında ka- * 
edilecektir. Sergide mizah matbuatı rar verilecektir • ispanyadaki dalılll harbe nlhayel 
için de bir yer aynlmı9tır. vermek ı~n hariçte de .. yanı diJıkll 

itfaiye fenlilrleri den hareket etmi9 olan heyet Çar-
önümUzdeki Cumartesi gUnü Tak- famba gilnU CUmhurlyet vapurile li

ılm etadyomunda yapılacak olan it- manımıza gelecektir. Bu heyet altı 

teşebbtlslere şahit oluyoruz. Fran"• 
nm İspanya işlerine ademi mH<la 

hakkındaki t.f'kllflni hararetlP k:ıhtll 
faiye §enlikleri haftanın en canlı eğ- genç amatör ile bir idareciden mil- eden lngilterenln karanndan ıııllntl 
lenoelerinclen birL olacalnu. Bu fen~ 
likterde bntunmak tızeoe Viyana tt-ct-~...::;.===~~..,.M!!l!m"-lkllJP~ rlkad olSun, Anu adil o'" 
fai)'fJSi müdürü bir kaç güne kadar dan itltiaren konı;ıen&Lı.tva.rdcı. tecril- .J~pan)'a i'11,,rln~ ~~i miidahal~ Ol' 
şehrimize gelecek ve festival komite- beterine ba.şlıyacaktır. reyımlannın kuV\·etıendlifııl gör\lyf' 

ıinin misafiri olacaktır. y crın a ..... M ,lır.,ter NL 
İtfaiye ~nlikleri hariçte de pek lı.pan~·olca konuşan \'e kanlan"'9 

çok allka uyandırdığından bu mera- Bir kaç gün önce lzmite giden Te- lMpanyol kanı bulunun Cenubi Ameıt' 
ıimde bulunmak üzere ~hrimize ge- kird~ğlı dün dönmUıtür. Yarın ak- ka htıkflmetlerl bu tavar+sut cerey9' 
lecek ecnebilerden maada Foks Film şam stadyomda MWi.yiınle karşıla- nrn başındadırlar. Hatta dün U ....... 
Şirketi bu merasimi ba.ı,mdan sonu- şacaktll'. Bu maçm galibi Dinarlı ve vay, bütün Cenubi Amerika hük6' 
na kadar filme almayı faydalı bul- Kara Alt ile birer maç yapacak, bun- metlerini ispanya 1'lerlnl gö~ 
muş, bu hususta belediye ve itfaiye lan kazanan Cim Londoela güret- ve dahW harbe nihayet verecek tt11 
ile temasa geçerek bir anlaşma ya- mek Uzere aynlacaktır. Maçlarm bir can anmak llzere bir ko•feransa ~ 
pılmı9tır. Binaenaleyh OA.rünkU me- km ç vet etmiştir. 
rasim, bili.hare bütlln ecnebi mem- mı artamba akf&DU bir kmmı Pa Diğer taraftan Avnıpada da - -
leketlerde de görUlebilecektir. zar gUnU yapılacaktır. harlplere yudım ederek mukat;,.,ıt 

Diğer taraftan 29 Ağustosta bat· Cim Londos döndUğii takdirde maç uzatmak degtl, yardnn etmemek, ..... 
lıyacak olan Balkan f eativali hafta· 30 Ağuatos Zafer Bayramı gUnü ya- tl bpanya11 beynelırillel bir dofdll'_ 
ama iftirak etmek Uzere "Artvin,, pılacalrtır. ma De abluka ederek harbe nı1aa1' 

TAl<VlM 
vermek fikrinin gittik~ taraftar il" 
zandıpu prttyorm. FranMs ....... 
atmm bir kısmı !flmdlden bu tflll' 
lelılade yarlar yumap bUe .... • 
nuttır. 

VE 1-tAVA 
Bugünkü hava 1 

BugUıı bava vaziyetinde mühim bir 
defitiklik olmıyacaktır. Hararette 1 

ufalrtefek tahavvWlerin kaydedilme
si, rutubeti niebiye dereceeinin artıp 
fulalqmumdan ileri gelmektedir. 
Ha va, rüzginn alacağı istikamete 
göre kıamen kapalı olacaktır. Yağıı 
ta tahmin edilebilir. Tazyiki nesimi
de fimdilik daha fazla yUbelif ihti
mali yoktur. 

Dünkü hava 

1 1 ı '! ... 

• ı~ı-:-~ •' 71; 
e 1011 1a 1a 1411 

18 17 :!! 18 20 21 

.324 2 S 282728 l 8 

l livri, Çatalca, Çerkezköy mınt&kasın

da oldukça kuvvetli bir rt1lrgt.rm te
ıirile bulutlu geçen hava, yalıt yap-
maya mtltemayildir. Orta Anadolu
da li1rekli yafmurlara lntiar edile -
bilir. 

Geçen sene bugün 

• 
Aallerln, ttg dört ıttn evvel ~ 

dili gibi, ima bir zamanda kat1 P." 

galebe elde edememesi, henös ~:-!; 
111 teklifine kat't cevap veflllll' .. 

Rltler ve MOMOllnlyl de dtltlbl
blllr. 

Her halde llltlerln umtml ~ 
Von Rlbbentropon Londra AlmO-: 
yük elçDlibıe taylal, AJmanyalllll 
.-nya ltlerlnde ve umumiyet ~ 
le, •lmdUlk ohun, tqms ~ 
ve menfaatlerine aykın bir ~ 
hl bulonmıyaeatnu g&ate~. 
Bir Alman • tn~llb batti Fra89I' ~ 
l8§1D88ma taraftar olu ,.ı 

toplantıamda okunacak, bir luamJ yazdığımıa bu tereffUlerin llebebi a
dofnıdan dofnıya komla)'ODlara ve - çılrtır. Terefftl yalnm harici U.irler
rilecek, bir takımı da hıt.dllecektir. de, Tllrk eahamınm hariçte yUklel
Yabancı bilrUılerden buılan da tez meainden ileri gelmesidir. Hattl di
irat edecekler, yahut bir aöylev ve- yebiliriz ki, harici, timdi daha ziyade 
recelderdir. Tezler ve aöylevler bittik İstanbul tesiri altında bırakıyor. DUn, aabahleyin saat yedide hara- S081 ı 1 

Geçen aene bugüıl gölgede azami 
hararet aza.mi 23,8 a•ı g a r 1 
20,4, gUneşte aza.mi 57,9 derecedir. 
Rüzgar, saniyede vasati 10,2 metre 
sür'atle şimalden esmiıtir. Tazyiki 
nesimt 758,8 milimetredir. Rutubeti 
nisbiye dereceel yt1zde 77 dir. Yat
mur yafmamı,, hava açık geçmi3tir. 

Londraya taylal manJdardlr. -
Vulyet birkaç güne kadar daJl9 

yade lnkitaf edecektir. .,,, 

S iJlci •7 Oıin : 231 
l356 Hicri 

Cemazlyelwveı 
. &O 

Hıaır: 105 

1851 Rumi 
Ağııatoa 

' 

• Her halde öpuayadald da)alll ,,. 
te.n aonra ilmi komiayonlann rapor- Yükselmenin bqlıca bir sebebi var- ret en çok ~.8 ,en u 21,8 derece o
lan okunacak, bunlar üzerine karar- dır: Türk devletinin itlbarmm dahil- Jarak kaydedilmiştir. GUnette uaml 
lar verileceıç. ldarl komiayonlann ra- de ve hairçte kuvvetlenmesi.. hararet 53,7 ye dUJmUıttır. Rüzgar 
porlarma göre yeni nizamname ve ye lkinci aathada da Tllrk mermaye- yıldız poyrudan ıaniyede vuatl ıı 
.ni Ç&lrflD& programı ve bütçe karar.· darlarm, tuarruf eahabmm TUrk es- metre sür'atle eamittlr. Hava, akşa
lqtınlarak genel merkea ldUbtlntl.n hamile yakmdan allkadar 'llıiıaya ma kadar bulutlu ve kapalı reçmlı ve Günet: 5,13 - oııe: 12,11 - ikindi: 16,oe 
ıimmetlnin ibruı reye konulacaktır. bqlam1.11, bu e.ihamın gelirini uy. gehrin bam tarafluında çiseleme tek· Alı .. m: ıt,05 - Yatıı: 20,46 - ımaalı:S,20 
Yeni pnel merkes kultlbllnthı teÇiJ. gun, çok uygun buimaaıdır. linde Y&İl3 görWmtıftUr. T&zyild ne- ------------

1 - Milli Tilrk Talebe Birliği te
hiWkleri ziyaret için Çanakkaleye 
gitti. 

2 - Oc;ler konferan11mda Habeşl1-
tan meaeleli Uzerinde Muaeolinlnin 
ugarl latelderl aoruldu. 

be batka yollarla nlhay:;~ 
tlmall gittik~ kuvve ~ 
Tabiidir ki Od taraftan blrlJllll iJl1 
yakında kat'I bir musaften,ei 
etme.ı vulyetl dejlttlreblllr· ~ 

, Raif N. # 
melini müteakıp başltanm bir eöyle- Merkez Bankası hisselerinin Y1lk- limt abahleyin aa&t 7 de ve ölleden 
vile kurultaya nihayet verilecektir." selmesi bu mUesseeenin illerinin git- llOlll'& aat H te 760 miltmetnt clva-

8. A. K. tikçe inkişaf etmesi ,gelecek eeııe fu rmda aeyretmlftlr. Rutubeti ntablye 
la temett~ tevzi etmesi ihtimaline \'Uatiııi, bir gUn 4'\'Velld vulyete na
mUltenittir. Kaldı ki her tarafta An.il artmıf ve yüzde 7f5 ti bulm Dil Kurumunun tebliii 

ı.tanbul, 17 (A.A.) - Türk Dil 
Kunımu Genel Sekreterllfinden: 

1 - Uçt1ncü dil kurultayı 24 Aftı• 
toe 1938 puartesi gt1nU aat 14 de 
Dolmabahçe aaraymm ön salonunda 
~acattır. 

Devlet Bankalan hiaeleri daima tur ' Uf-
t:O 3 - °' arumda kapitalize edilmek • 
tedtr. Binaenaleyh bugiln bile yUzde Memlekette hava 
yedi temettü getiren bu banka hisse
lerinin daha yüksek fiaUer trörme.i 
ihUmal dahilindedir. 

Anadolunun prk mıntakaamda fa
ıdalı yağıflar henüz devam etmekte
dir. Şark villyetıerinin çoğunda bir· 

kaç gündenberi ıilren gayritabii va
siyet, dtl.zelmemi§tir. Orta Anadolu· 
dan ve .Ece mmtak11mdan alman 
haberlfl'e göre, hava yan kapalı ve 
hafif yafıtlıdır. Cenup sahillerimiz.. 
de hararet derecesinde birkaç derece· 
Hk tenezzüller g6rüldüğ11, fakat ha-
vanın hlll gec;en haftalar içinde ol -
dufu gibi, ayni 11ıkıcıhfl muhafaza 
ettiji anlqılmaktadır. Trakyada, Si-

3 - 70 harp gemiainden mtırekkep 
Japon filomu iki aylık bir deniJI ma -
nevraama çıktı. 

4 - Sia ytızllnden Letitla vapuru 
Balfaa açıklannda karaya oturdu. 

5 - Aıiıavutluk isyanı butırıldı. 

Elebqtlar yakalandı. 
8 - MWAyim, Dtn&rlıyl yendi. 
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Yeni maliye tayinleri 

1 

ilk tayin listesini tam 
olarak neşrediyoruz 

Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz
den) - Yeni maliye teşkilatına göre 
l'aptlan nakil ve tayinlerden bir kıs
llıı, Yüksek Tasd.ika iktiran etmiştir. 
:Vilayet varidat müdürlükleri arasın
daki nakil ve tayinler şunlardır: 

V ariJat direktörleri 
1Uyon varidat direktörlüğüne Es

kişehir Varidat Direktörü Muhittin, 
baı;ya Varidat Direktörlüğüııe ip
ka.en. Şükrü, Antalya Varidat Direk
törlüğüne ipkaen Faruk, Aydın Va
ridat Direktörlüğüne 1zmir Varidat 
birektörü Abdullah Zorlu, Balıkesir 
Varidat Direktörlüğüne Aydın Vari
dat Direktörü Nusret, Ağrı varidat 
direktörlüğüne ipkaen Zarif, Bolu va
lidat direktörlüğüne ipkaen İbrahim 
).(uhlis, Bilecik varidat direktörlüğü
ne ipkaen Ali Rüat, Burdur varidat 
direktörlüğüne ipkaen İsmail Hakkı, 
Çanakkale varidat direktörlüğüne ip
ka.en lmna.il, Ça.nkın varidat direk -
törlüğüne Zonguldak varidat direktö-
1'11 Ahmet Hamdi, Rize varidat direk
törlüğüne ipkaen Mehmet Fahrettin, 
~ruın varidat direktörlüğüne ipka
en Şevki, Denizli varidat direktörlü
gilne ipkaen Mehmet Nuri, Diyarbe
kir varidat direktörlüğüne Urfa v~ 
lidat direktörü Ferit Rüştü, Edirne 
"arida.t direktörlüğüne ipkaen Halis, 
~aziz varidat direktörlüğüne ipkaen 
l.lehmet Nazif, Erzincan varidat di
t'ektörlüğüne Gümüşhane varidat di
~rü Naci, Erzurum varidat direk
törIUğüne Tokat varidat direktörü 
lhtahiın Etem, Eskişehir varidat di
l'ektörlüğüne Balıkesir varidat direk
~ Cemal, Gazi Antep varidat di
~rlüğüne Diyarbekir varidat di
r~ttotii Kemal, Giresun varidat di
~~lUGünc._i_pliacn Hüsnü. Cümü~ 
baııe varidat müdürlllgtıııo Ermnean 
\ta.ti.dat direktörü Abdullah, İçel va
t'iclat direktörlüğüne ipkaen Cemil, 
lsparıa varidat direktörlüğüne Si
tı.op varidat direktörü Raif, Kars va
ridat direktörlüğüne ipkaen Nesip, 
~astamonu varidat direktörlüğüne 
1~.kaen Fevzi, Kayseri varidat direk
t~~e Gazi Antep varidat direk
~rU M1>hmet Sait, Kırşehir varidat 
~lttörlü~ne :ipkaen İsmail Kemal, 
~klareıi va.r1dat direktörlilğüne ip
-en İbrahim Sül"Qyya, Kocaeli vari
dat direktörlüğüne ipkaen Tevfik, 
~onya varidat direktörlilğüne ipka -
f!orı. Ahmet Huli)si, Kütahya varidat 
~ktörlüğüne ipkaen Ahmet Cemil, 
"1alatya varidat direktörlüğüne Ai
l'on varidat direktörü Mustfa Feh
~ Maraş varidat direktörlüğüne ip
~ Büseyin, Mardin varidat direk-

~l'lüğüne ipkaçn Kizml. Manisa va.
lidat direktörlüğüne lpkaen Saip, 
lııtu.ğla varidat direktörlüğüne ipka
~ Abdülkadir Hikmet, Muş varidat 
""l"ektörlüğüne ipkaen Hilmi, Niğde 
)tl'idat direktörlüğüne ipkaen Ek
~ Ordu varidat direktörlüğüne 
. ~ Hadi, Samsun varidat direk
t<it-ıuğ\iı\e ipka.en Rüştü, Sinop vari
~ direktörlüğüne Bursa varidat di
lii ~Örü Fazıl, Srvas varidat direktör-
. ıtlne İzmirden Turgut, Tekirdağ va 
~ direktörlüğüne ipkaen Hüsnü, 
~ OJtat Varidat direktörlüğüne Sıvas 

muavinliğine Üsküdar hukuk 8.miri 
Abdürrahman Şerefin eski maaşile, 
Maliye Vekleti milli emlak müdürlü
ğündeki açık memurluğa. Devlet Şu
rası katiplerinden Celalin 2 5lira ile, 
dördüncü süvari fırkası muhasebeci
liğine İzmir müstahkem mevki mu -
hasebeciliği b~katibi Zekinin terfian 
30 lira ile nakil ve tayin edildikleri 
haber alınmıştır. 
Yeni varidat kontrol memurlan 
Beyoğlu tahsil müdür muavini ina-

yet Maliye Vekaleti tahsil müdür mu
avinliğine, Ankara tahakkuk müfet
tişi Ali Kemal Manisa varidat kon
trol memurluğuna, İstanbul tabak -
lruk müfettişi Ali Girar Manisa va
ridat kontrol memurluğuna, 1stan -
bul ta.hkik müfettişi Avni Kemal Ba
hkesir varidat kontrol memurluğuna, 
Beyoğlu tahakkuk müfettişi Rahmi 
Uçkun Sıvas varidat kontrol memur
luğuna, Beyoğlu tahakkuk müfettişi 
Arif Edime varidat kontrol memur
luğuna, Beyoğlu tahakkuk müfettişi 
Sabri Kocaeli varidat kontrol memur
luğuna, İstanbul pul tetkik memuru 
Fazıl Samsun varidat kontrol memur
luğuna, Samsun pul tetkik memuru 
Nuri Amasya varidat kontrol memur
luğuna, Dursa tahakkuk müfettişi 

Zekeriya İçel varidat kontrol me -
murluğuna tayin olunmuşlardır. 

Ankara - Kayseri telefon 
inşaatı ilerliyor 

Ankara, 17 (TAN) - Ankara ile 
Kayseri arasında yapılmakta olan 
telefon hattmm inşası çok ilerlemiş
tir. Eyliılün 15 ine kadar tesisatın 

tamamlanarak hattın işlemeye açr
facağı kuvvetle umulmaktadır. AYJ!i 
taı llıt.ıı::: :n:u ılo.Jo.Alıc::nlıı de Anlı:ara v .. 

İstanbul telefon muhaberelerine baş
laması imkan dairesine girecektir. 

Sıhhat Vekili Aksarayda 

Aksaray, 17 (A.A.) - Srhhat veki 
li Doktor Refik Saydam refakatin -
de teftiş heyeti reisi ve iskan umum 
müdürü olduğu halde bugün şehri -
mize gelmiş've göçmen işlerini tef -
tişe b~lamıştrr. Srtma mücadele 
teşkilatınca kurutulan Karasaz ba -
taklığmı ve bunun kenarmda yapı
lacak olan göçmen köyü yerini tef
tiş edeceklerdir. 

Ankara - Kayseri telefonu 

Ankara, 17 (Hususi Muhabirimiz

dı:?n) - Ankara - Kayseri arasın
daki telefon hattının inşası devam 
etmektedir. Hat, 15 Eyli'ılde bitecek 
ve ayni gün :rrı:ıhabereye açılacaktır. 
Bu suretle Kayseri, Kırşehir, Anka
ra ~birlerinin biribiriyle ve Kırıkka
lenin ise :Ankara ve lstanbulla görüş 
mesi temin edilmiş olacaktır. 

Muhafaza memurlarına 
verilecek harcırah 

Ankara, 17 (Hususi Muhabirimiz
den) - Verilen yeni bir karara gö
re esas muhafaza mevkilnden iti
baren 25 kilometrelik mmtaka dışın
daki pusu, devriye, telaki ve kaçak 
takibi gtoi hallerde gümrük muhafa
za teşkilatı mensuplarına harcırah 
verilecektir. 

Adisababa Mas
lahatgüzarımız 

geliyor 
Türk tab'asının himaye

sini validen rica etti 
Adisababa, 17 (A.A.) - Türkiye 

maslahatgüzarı, Adisababadan ay -
rılmış ve umumi valiye veda ederek 
Türk tebaasının himayesini kendi -
Sinden iltimas etmiştir. 
Şimdi Habeşistapda bir tek Türk 

memuru dahi yoktur. 

f:"ilistinde yeniden 10 
yahudi öldürüldü 

Kudüs, 17 (Tan) - Galilanin şi -
mal kısmında yeniden birtakım kar
gaşalıklar olmuş, 10 yahudi öldürül
müştür. Yahudi gazeteleri tethişçile
re mukavemet edilmesini tavsiye et
mektedir. Halkta asabiyet günden 
güne artmaktadır. 

Şehir haydutluğu 
iki sabıkalı suç üzerinde 

tutuldular 

Hüseyin Rıza 

lzmir, (Hususi muhabirimizden)
Şark hali kumpanyası direktörü 

Edmon Jiroya tehdit mektubu gön
dererek para isteyen iki ki§i zabıta
mızın teyakkuzu sayesinde iş üzerin
de yakalıuunrı;;la.rdır. Bunlar Tiranlı 
Hllseyin ve Perşembeli Rıza isminde 
iki kişidir. Vak'a şöyle olmuştur: 

Iki gün evvel Edmon Jiro posta va
srtasile şöyle bir mektup almıştır: 
"- M. Jiro Edmon; şu m-0ktubumtt 

yazmakla sizi dii§iindürmiiş bulun
mıyacağtm. Bunun için beni dinleyin! 
Hayatım çok tehlikededir. Size miirtı
caat ediyorum. 250 lirayı cuma günü 
saat tam birde iplik fabrikası yanın
da köfteci Rızaya muhakkak gönde
rin. Ben oradan alırım. Parayı gön
dermezseniz siz düşünun!" 

Edmon Jiro bu mektubu almca 
derhal Emniyet Müdürü Fethiyi te -
lefonla haberdar etmiştir. Zabıtanın 

aldığı tertibat sayesinde şehir hay
dutluğuna cüret eden bu küstahlarm 
yakalanması temin edilmiş ve failler 
Edmon Jironun Burnovadaki villasın 
da parayı alırken suç üstü yakalan
mışlardır. 

Mektup ve telgraf kabul 
edilecek hatlar 

Ankara, 17 (Hususi Muhabirimiz
den) - Hareket halinde bulunan 
trenlerde mektup ve telgraf kabulü
ne önümüzdeki hafta içerisinde baş
lanacaktır. Bu usulün bütün demir
yollan şebekesinde birden tatbikine 
imkan olmadığından mektup ve 
telgraflar şimdilik şu hatlarda kabul 
olunacaktır: 

Ankara - İstanbul, Ankara - İz
mir, İstanbul - İzmir, Ankara -
Toros, Ankara - Adana, İstanbul
Adana, İzmir - Aydın - Kasaba. 

-

Radyo spikeri ile mülakat 

Mes'ut Cemil radyo 
dinlemeği seviniyor 

Sesimi, mümkün olabildiği ı 
kadar alçaltarak, adeta bir fısıl
b ,eklinde sordum: 

- Mes'ut Cemil içerde mi? 
İstanbul Radyo Stüdyosunun 

çalı,ma saati gelmitti. Ayak 
seslerimi boğan yumutak halılar 
üzerinde birkaç adım atarak 
Mes'ut Cemil'ue kartılattım. 
Tanın mı• musiki üstadı, bu ha 

vasız ve sıcak salonun içinde, 
göğüs bağır açık; gramofonun 
çaldığı cızırtılı bir dans havası
na, kulaklarım tıkamamak için 
kim bilir, nekadar zorluk çeki
yordu. 

Niçin ziyarete geldiğimi anlatma-
ma ihtiyaç yoktu. Çünkü, bir gün 
evvel, kendimnden söz aı°ml§bm: 

- Azizim, diye b&§ladı, anlıyorum, 
soracağın şeyler, benim spikerlik ta
rafıma ait olacak .. Halbuki, ben, ken 
dimi müzik adamı bilirim. Bir musiki Mesut Cemil 

bahsi etrafında konuşmağı tercih e- _ İ§te, diyorum, radyo-jenik bir 
derdim. Fakat mademki, sen öyle isti ses ... 
yorsun ... Sor, bakalım, soracağını. Radyojenik ... Tabir, belki çok eski 

- Mikrofon karşısına, geçtiğiniz değil. Fakat birkaç sene içinde bu ke 
zaman, neler duyarsınız?.. limenin ne manaya gcldiğini bilme -

Mesut Cemil gülümsedi: .yen kalmadı. Nasıl sinema ekranın-

Erzurumda bir 
çete tenkil edildi 
Dört haydut öldürüldü 

ikisi teslim oldu 
Erzurum, 17 (A.A.) - Hasanka

le hapisancsinden kaçan ağır cezalı
lardan altı kişi geçenlerde teslim o • 
lan Şurikli Hasan çetesinden ayrılan 
üç kişi ile birleşerek bir çete teşkil 
etpıişler ve faaliyete geçmişlerdi. 

1 Çetenin tenkili için yapılan şid .. 
1 detli takibat muvaffakiyetle netice; 
lenmiştir. Jandarma müfrezesi şaki 
leri taşkesen nahiyesi dağlarında sı 
kıştırmışttr. Müsademede şakilerden 

, dördü ölü olarak elde edilmiş ikisi 
teslim olmuştur. Kaçanlardan üçü 
de istimanlannın kabulü için müf -
reze kumandanına haber göndermiş 
tir. 

Müsademede bir jandarma ağır 
yaralanmıştır. Şakilerin cesetleri bu 
gün Erzuruma getirilmiş ve hüku -
met konağı önünde teşhir olunmuş· 
tur. 

Gümrük memurlarının 
terfileri 

Gümrtik memurlarına ait terfi lis
tesinin ilk kısmı dün gümrük başmü
dürlüğüne tebliğ edilmiştir. Bu liste
ye 25 küçük memur dahil bulunmak. 
tadır. 

Yeni valiler 
Aldığımız malUmata göre, KUtah 

ya mebusu Dr. Lutfi Kırdann Mani
sa, Yozgat mebusu Avni Doğanın 
da Kastamoni valiliklerine tayin e
dilmeleri takarrür etmiştir. 

- Radyoda spikerlik edişim, he- da çalışanlar için,' foto-jenik olmak, 
men de tesadüfidir .. Bu tesadüfün ba muvaffakıyetin başlıca sırrı ise, rad
na yük1ediği vazife, sekiz seneden be yoda söz söyleyenler için de radyo
ri arızasız devam ediyor. Böylece rad jenik bir sese malik bulunmak, he -
yo stüdyosunda, sazla sözü karl§tırıp men 0 derecede lüzumlu ~örülüyor. 
gidiyoruz. Çirkin bir kadın eğer fotojenik yüzü 

Öyle sanırım ki mikrofon karşısın varsa, ekranda, dünya güzeli rolüne 
da gayet tabii konuşan bir adamım hiç çekinmeden çıkabiliyor. Bütün ku 
dır. Hiç sıkıntı çektiğimi hatırlamam. surları, foto-jenik olmamaktan ibaret 
O anda neyi söylemem lazımsa, onu kalan birçok güzel kadınlar ise Holi
söylerim. vut cennetinin, yahut cehenneminin 

Tabii fazla bir heyecan da duy -

yakisi olabilir. Mesela, beni bu kadar 
seneden beri mikrofona bağlayan bu 
tiryakilik değil midir? 

- Radyo dinlemekten hoşlanır mı 
smız? 

marn .. 
Herhangi bir sebeple, birkaç gün 

için stüdyodan ayrılmış olursam, tek 
rar başlarken, ilk anda hafif bir ya
bancılık duyarım. Birinci cümleyi söy 
!edikten sonra, bu da geçer. 

- Spikerlik hayatınızda en fazla 
heyecan duyduğunuz gece? ... 

- Eğer söylediğim sözler, kendim 
dP hl'yı>can uyandırırsa: bu sözler, 
ba.~kası tarafından söylenmiş olsa 
da, onu dinleyicilere tekrar ederken, 
heyecanımı sesimin tonu ile hissetti-
ririm. 

Spikerlik, bir bakımdan aktörlüğe 
benzer. Spiker, naklettiği sözlerin he 
yecanını ve duygularını benimsemez 
se, sözleri yavan ve kupkuru birşey 
olur. Vaktile, Atatürkün 1stiklal mü 
cadelesine dair olan b~k nutkunu, 
radyo dinleyicilerine okumuştum. Bu 
nutkun birkaç pasajında, heyecanım 
dan boğazıma yumruğa benzer bi:rşcy 
tıkandığını ve kalbimin şiddetle attı
ğını unutamam. Ömrümün belki en 
heyecanlı. dakikalarını o pasajları, o
kurken yaşamışımdır ... 

- Sesleri radyoda söz söylemeğe 
müsait olan Avrupa ve Amerikan 
stüdyo spikerlerinden kimleri tanır 
ve hangilerini seversiniz? 

- Yabancı radyolan dinlemeğe 
vakit bulamıyorum. Tanıdığımf spi -
kerler pek azdır. Konuşmalannı duy 
dukları içinde hemen hepsi muvaf
vak oluyorlar. Mesela, Londra kısa 
dalgasında çalışan bir spiker, Bük -
reş radyosundaki kadın sesi, Alman 
istasyonlarının hemen bütün spikerle 
ri hoşuma gider. Çalmak ve söyle -
mek için Viyanaya gittiğim zaman 
orada bir erkek spikerle tanışmrştnn. 
Sesi gibi, şahsı da çok sempatik bir 
adamdı.,. 

Mes'ut Cemil, konuşurken sesine, 
dikkat ediyorum. Son derece yumu -
şak ve tatlr... O kadar ki, en ufak 
bir pürüz yok. Kendi kendime: 

içine giremiyorlar. 
Tıpkı onun gibi, ses güzelliği , mik

rofonda konuşmak için kafi değil. Se 
sin, herşeyden evvel radyo-jenik ol
ması lazım .. 

Amerikan Cümhurreisi Hoover'iİı 
bir sözünü hiç unutmam. Reisicüm -
hurluğa seçildiği gün şöyle demişti: 

- 1ntihabatta kazanmamı, bilhas 
sa sesimin, radyo-jenik olmasına 
borçluyum! Verdiğim konferansların, 
dinleyicilerim üzerinde yaptığı kuv -
vetli tesir, fırkanun kazannıasına se
bep oldu ... ,, 

İşte bütün bunları hatırlayarak, 

Mesut Cemile bir sual daha sordum: 
- Sizce Radyo-jenik ses nedir? 

Niçin bazı kimselerin sesleri, radyo
da çok güzel, bazılarınınki çok fena 
duyulur? 

Mesut Cemil dedi ki: 
- Radyo-jenik ses, mikrofomln ta 

biilikten en az uzaklaşan ve değişse 
bile, kendi tonu lehine olarak deği

şen sese derler. Fenni sebeplerini pek 
iyi bilmiyorum. Fakat söylenenlere 
bakılırsa, radyo-jenik bir seste, ses 
armonilerinin ihtizazları arasındaki 

nisbet muntazam olur, ve armonilerin 
ihtizaz adetleri fazla bulunmazmış. 
Bu sebepten, yumuşak ve biraz kaim 
ca sesler, mikrofona daha iyi geli
yor. Maamafih, sesin sempatik olma
sı için sadece mikrofona uygun bu
lunması kafi değildir. Esaslı şart, d~z 
gün, doğru ve güzel lakırdı söyleme
sini bilmektir. Söze mevzuun mahiye 
tine göre ifade verilemezse, söz ne 
kadar radyo-jenik olursa olsun söz 
olmaz. 

- Bütün dünyanın sizi dinlemesin 
den memnun musunuz? 

Mesut Cemil hafifçe kızardı: 

- Bir kere bütün dünyanın beni 
dinlediğinde şüphem var. Fakat, her 
halde kendilerini tanımadığım, geniş 
bir dinleyici kütlesine hitap etmek, 
gak zevkli birşey .. İnsan, bunun tir-

- Doğrusunu isterseniz, pek hoş
lanmam. Hatta, evimde radyom dahi 
yoktur. Bir spikere radyo dinletmek, 
tereciye tere satmak gibi birşey o • 
hıır. 

Hele radyonun o parazitleri, beni 
bir müziksever sıfatile dehşetli ürkü 
tüyor. Esasen, radyoyu dinleyecek ol 
sam da bazı amatörler gibi, mütema 
diyen yeni istasyon bulmak hevesile 
dinlemem. 

Radyo, benim için olsa olsa bir 
musiki dinleme vasıtasıdır. Halbuki, 
bu vasıtadan alınabilen netice, çok de 
fa talie ve tesadüfe bağlıdır. Arada 
bir, hoparlörün içine girer gibi bü • 
tün mesleki alakamla dinlemeğe ha· 
zırlandığıın bir parçayı, araya giren 
küçük bir parazit, bana zehir eder! 

- Avrupamn meşhur spikerlerine, 
hergün yüzlerce mektup gelirmiş. 
Mesela, Tuluz radyosunun yaşh baş
lı spikeri yüzlerce kızdan hararetli 
ilam aşk mektupları alırmış. Size de 
şüphe yok ki... 

Mesut Cemil, telaşla sözümü kes
ti: 

- Allah aşkına, bana bunu sor
ma! .. 

İster istemez bu nazik bahsi, kes
meğe mecbur oldum. 

- Peki, aşk mektuplarını bir ke .. 
nara bırakalım.. B~ka mektuı'>lar 
gelmez mi? .. 

- Gelir, tabii ... Vaktile istasyonu 
muz, uzak ecnebi memleketlerden du 
yulduğu sıralarda, Hindistandan, A
merikadan, Norveçten, Arabistan ve 
Mısırdan birçok dinleyici mektupla • 
rı alırdım. , 

Bunların en hoşuma gideni, Su..; • 
yeden gönderilen bir mektuptu. Mek 
tubu ya.zanlar, boyum, bosum, ktlık, 
kıyafetim hakkında aralarında bah
se girişmişlerdi. Adreslerini kaybet
tiğim için mektuplarına cevap verme 
diğime hali üzülürüm. 

- Çocuklara masal söylerken mi! 

tıidat direktörü Osman Nuri, Trab
~ 'Varidat direktörlüğüne ipkaen 
la b~, Urfa varidat direktörlüğüne 
IQ,Parta varidat direktörU İsmail Hak
la Van Varidat direktörlüğüne Ispar
tat\'8.ti.~at direktörü Seyfettin, Yoz
~8.?idat direktörlüğüne ipkaen 
~ ~ n ~W'i, Zonguldak varidat di -
~l~ğüne Erzurum varidat direk
IU~ ~ı~azi, Çoruh varidat direktör
~li e ıpkaen Mustafa Lutfi, Tunç
f'a_ "a.ridat direktörlüğüne ipkaen 
~al, Bingöl varidat direktörlüğü
~kaen Hakkı, Bitlis varida.t di -
~ ~ı-lüğüııe ipkaen Salim, Hakan 
b::_~ direktörlüğüne ipkaen ŞükrU 
~. "e tayin edilmeleri iYüksek 

R~slı:~=ıll n-ıEtkale 
Havadis verirken mi? Müzik üzerin
de çalışırken mi daha fazla zevk du
yarsınız? 

~geçmiştir. 
~ Diğer tayinin 

~~l~~~a defterdarlığı tahsilat mü
~be ~e eski hava ve deniz muha
~i~ltıtidüıi.i Müeyyedin 45 lira ile, 

Vekflleti milli ~ak müdür 

Vatandaşlan 
nası) ev 
'sahibi 

yapabiliriz? bir ailenin. on 
senede ev kirası olarak ver· 
diği par<t ile. modern. bir ev 
satın alınabilir! 

J~~- -~~ 
~~ 
). ~ - ~ 

~ Mesel~ şchnn en ıuze 
.....::!:::....-------~----4il

1

- ' havalı, ve; yarı yarıya boşal; 
Eğer, büyük inşaat şirket mış semtlerinden biri ola 

lerı bir araya gelerek vatan.. · Boğaziçinde yapılacak mo -
daşlara, kolaylıklar göster - dem evler, taksıtlerc bağla-
seler, milyonlarca vatar,da~ na.rak vatandaşlara mal edi-
birer eve sahi olurlarrk lemeı mi? 

- Tabii, müzik yaparken .. Fakat, 
bu bazı mecburiyetlerle hiç sevm :?di
ğim janrda bir müzik 9lursa, zevkim 
ıztırap yerine geçer. 

Mesut Cemil, saatine baktı: 
- Oooo ... dedi, saat 9 olmuş.-. 
Ve sonra gülerek ilave etti: 
- Radyo spikerliğinin, beni "ıi!az 

geveze yaptığını da itiraf etmeliyim!. 
Sevimli ve çok değerli san'atkarın 

elini srktım. 
lçerde, boğuk sesli bir gramofon, 

kimbllir, hangi devirden kalma bfto 
eski halk şarkısını, klmbilir, kRç yü
züncü defa, İstanbul halkına dınlet
meğe hazırlanırken, sessiz adnnlarla 
kendimi stüdyodan dışarı dar a•+ m. 

SaJiha,tin GÜNGOR 
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Meclis, müzakerelerden sonra 
mühim ~ukarrerat ittihaz etmişti 
Meclis, hararetli müzakerelerden 

11onra birçok mühim mukarrart itti
haz etmişti. Bu kararlardan biri de 
r Anadolu işgal ordusu) nun, bir pi ya 
de fırkası ve beş sahra topçu taburu 
He takviye: \'e her fırka mm ta kasın
da yerli rumlardan da (milis müfre
zeleri) teşkil edilerek ordunun takvi
_) esi ve büyük mikyaı:1ta askeri hare
kata müsait bir hale getirilmesinden 
ibaretti. 

Yunan işgal ordusu, Türk milli 
müdafaa cephesi kar§unnda şu şekil
de yerleşmişti: 

1 nci fırka - Aydın, Ayaı:duğ. 

2 inci flrka - Ödemiş, Bayındır, 
'rire. 

13 üncü fırka - Sarohanh, Ah· 
metli, Kasaba, Manisa. 

Adalar fırkası - Bergama, Ayva· 
lık. 

Izmir fırkası - (Akdeniz adaları) 
Gazi Emir. 

Süvari livası - !{asaba, Manisa. 
Harp meclisinin verdiği karar ne

ticesinde, Seliı.nikte - umumi harp 
esnasında firar eden yerli rumlardan 
mürekkep olmak üzere - teşkil ecır
len (Ayvalık) fırkası da, tamamen 1z 
mire getirilmişti.. Ve artık bundan 
l!Onra; bu büyük ordunun, makineli 
vesaiti nakliyesinin ikmali i§ler!ne 
girişilmişti. 

lşte bu hazırlıklar esnasında -
birkaç tefrika evvel arzettil,imiz Ü -

zere - Yunan hükumetinın lstan -
buldaki mümessili miralay Kataha -
kis tarafından AtinaycL bir rapor 
gbnderilmi§; iç Anatlorn..i.aki isyanla
rı tamamen bastıran lı.i..ıj .ık Millet 
Meclisi) hüklımetinin, .ı. ım .. n ordu -
suna taarruza hazırlandı01 bildiri! -
miş; derhal taarruza geçılmesi tav -
siye edilmişti .. Fakat birinci ordu ku 
mandam, - henüz noksanlarının ik
mal edilmediğini ileri sürerek - A· 
tinadan verilen taarruz emrine itiraz 

eylemişti. 

General Niderin bu itirazına, Yu
nan başkumandanı hak vermişti . La
kin, Yunan (umumi karargahı) (Si -
yasi ve askeri bazı sebeplerden do -
layı bu taarruza lüzum hasıl) oldu • 
ğundan bahsederek, lzmir kolordusu
nun bir an evvel taarruza geçmesi em 
rinde ısrar eylemişti. 

Siyasi ve askeri eebep... Acaba 
bunlar, neydi? .. Bu sebepler, eöylece 
hulasa edilebilirdi: 

1 - Büyük Millet Meclisi hUktime· 
tinin kuvvetleri; isyanları bastırdık
tan sonra, Is~nbul üzerine doğru i -
lerlemiş; (lzmit) te lngiliz kuwetle
riyle kar§ı kal'§ıya gelmişti. Türkle· 
rin bu hareketleri, hem btanbul hü
kumetine ve hem de müttefiklerine, 
bUyUk bir korku ve teli.~ vermişti. 

2 - Milli kuvvetler, ayni zaman· 
da Şile ve Gebze mıntakalarında da 
faaliyete geçmişler; Boğazın Anado
lu kıyılarında küçük müfrezelerle nü
mayişlere girişmişlerdi. Bu tehdit • 
kar vaziyet karşısında (Saray), en
dişe içindeydi. 

3 - Anadoluyu içinden yıkmak 

istiyen saraya merbut olan fesat şe
bekesi, artık münf.erit isyanlarla An
karayı yikamıyacaklarını idrak et -
mişler; evvela Anadoludaki orduyu 
imha ederek BüyUk Millet Meclisi 
hilkümetini kuvvetten mahrum et
mek için, Yunan ordusunu harekete 
getirmeye karar vermi§lerdi. 

4 - Sulh konferansı tarafından 
teklif edilen şartların ağırlığı, lstan
bulda ve Anadoluda çok büyük bir 
heyecan ve infial husule getirmişti. 

Anadoluda olduğu gibi, Jstanbulda 
da büyUl- t : :- !"yan zuhuru muhte -
meldi ... Bu ·~;·::ı zuhur ederse, hiç 

şüphesiz ki, padişah ta taht ve ta
cmı kaybedecekti. Buna binaen, ts
tan bul efkarı umumiyesini gizlice i -
dare eden Büyük Millet Meclisi hü -
kumetini artık bir an evvel ortarlan 
kaldırarak sulh işlerini sük(ınctlc 

halletmek lazımdı. Bu vazife de. (Sa 
ıayJ ve müttefikleri tarafından, Yu
nan ordusuna tahmil edilmişti. 

5 - Eğer; Büyük Millet Meclisi 
hükumeti biraz daha kendi halinP bı
rakılacak olursa. artık başa çıkıla -
nuyacak bir hale gelecekti. 

lşte; bu sebepler karşısında birle
ş~n padişah, Babıali, ve lngilizlcr; 
Yunan ordusu tarafından büyük bir 
taarruza geçilerek (Ankara) nın hir 
an evvel işgaline ve (Büyük Millet 
Meclisi hilkümeti) nin de bu surelle 
imhasına karar vermişlerdi. 

Böyle bir vazifeyi deruhte etmek: 
M. Venizelosun canına mnnetti, Yu
nan ordusunun kazanacağı tadhi ~e
refle birtakım maddi menfaatler su 
tarafa dursun: Pariste hazırlanan 

sulh şartları da, bu suretle kolayca 
tatbik edilecekti. 

Netekim, (Loit Corc) un fikri de 
bu merkezdeydi. Türk kuvvetlerinin 
(İzmit) teki lngiliz kuvvetinin karşı
sına dikildiğini haber alan Loit Corç, 
Çanakkalcnin Anadolu sahUindeki is 
tihkiı.mlarında bulunan btitUn Türk 
toplarının kamilen tahrip edilmesini 
emretmekle bera her; ( Venizelos) a 
da: 

- Yunan ordusu, derhal taarruza 
geçmeli, bir an evvel Ankarayı işgal 
ederek Anadoludaki tehlikeli unsur -
!arı imha etmelidir. 

Demişti. 

Büyük Millet ~{celisi hükumetinin 
vaziyeti, cidden mühim ve nazikti... 
Bu milli hükumet, tarih karşısında 

birçok vazifeler deruhte etmişti. 

'rürk milleti; asırlardanberi devam 
eden şerefli bir tarihin, tam dönüm 
yerindeydi. .. Şu anda Türk milletine 
mukadder olan netice ve akıbet: çok 
hassas bir terazinin iki gözüne ben -
zemekti. 

( Olmek - Yaşamak). 
Türklerin mukadderatını ifade e -

deblmek için, bu iki kelimeninn orta. 
sını bulabilecek hiçbir kelime mev • 
cut değildi. 

Olmek ... Asırlardanberi tarihin en 
şerefli sayfalarında yaşıyan koca bir 
millet, kolay kolay ölümü nasıl kabul 
edebilirdi? .. . 
Yaşamak ... Şüphesiz ki, bu elzem-

di. .. Fakat, her taraftan saran bu 
kahir unsurlara nasıl galebe edile • 
cek, yaşamak hakkı ve kudreti na -
sıl ele geçirilebilecekti ? .. 

Yunan ordusu: artık büyük ve u
nmmi taarruza karar verip te, hare· 
kete geçtiği zaman bir anda karşıla
~an silahların adedi, §undan ibaretti: 

Türk milli müdafaa kuvveti : 
17,000. 

Yunan taarruz kuvveti: 120,000. 
Yani, aşağı yukarı; yedi misli fa

ik bir kuvvet ... 

Sonra asıl şu ciheti nazarı dikkate 
almak lazımdır ki; bu, yedi misli kuv 
vet: en eon sistem silaha, fevkala.de 
mebzul cephaneye, her türlü ihtiyaç
larını temin eden bol vesaite malikti. 

Türk müd~faa kuvvetlerine gelin
ce; - ancak; beşte birini teşkil e • 
den askerlerden maada~millt müfre
zeler - ayni sietem silaha bile ma
lik değildi. Artık hemen hemen ma
kineleşmiş olan Yunan ordusunun 
karşısında, bir eeneye Y.akın ·bir za -
mandanberi göğüs geren bu milli 
müfrezelerin elindeki müdafaa val!lı

talan; umumt harpte tamamen yıp
ranmrs olan mavzerlerden baslıyarak 

Yüz yıl yaşasan ... 
Ağustos ortasında nisanın birini 

hatırlatan mühim havadisi gazeteler
de, tabii, görmüşsünüzdür: insanla
rın şimdiki halini beğenmiş meşhur 

biyolojist doktor Carrel ile meşhur 

tayyareci Ltndberg başbaşa vermiş
ler, lastikten bir yürek icat etmişler. 
Bu sun 'i yürek sayesinde birçok has
talıkların en iyi tedavi tarzını ara!?
tırmak mümkün olacağını düşünmek 
te de Kopenhagda toplanmış olan tıp 
kongresi mütehassısları ittifak etmiş 
kl". ... 

Bu iki meşhur adamın sun'i bir u
zuv icat etmeleri ilk' defa içitilmi~ 
bir şey olsaydı, ben de - bu icadın 
birçok hastalıkları tetkike yarıyaca
ğı hakkında değilse de - o mühim 
icadın karşısında parmak ısırmakta 

Kopenhagdaki mütehassıslarla itti • 
fak ederdim. Halbuki bu yeni icat 
şimdiye kadar yapılan ve sayıları dil 
zünelere çıkan sun'i blitün insanla • 
rın yanında hiç gibi kalır. Gerek 
sun'i bir adam. gerek en basit canlı 
bir madde kurmak hususunda şimdi
ye kadar yapılan ve hepsi boşa çıkan 
tecrübeleri biri yazacak olsa bu bil -
yük gazetenin tekmil yapraklarını 

doldurur. 

On sekizinci asrın sonlarına doğru 
Almanyalı Baron von Volfgang'ın 

şatranç oynıyan meşhur sun'i adamı
nı tarih kitaplarında belki siz de oku
muşsunuzdur. Bütün uzuvlariyle tam 
bir adam olan bu makineyle Napole
on da şatra.n oyna.mı ve her defa -
smda makineye yenilmişti. Şatranç 

c•yununda koca imparatoru yenen o 
bütün sun 'i adamın yanında, dakika
da altmı;; defa açılıp kapanan lastik
ten yüreğin ne ehemmiyeti olur? 

Bu sun'i yüreğin icadı doğru ise, 
bununla bazı hastalıklar da yürek 
durmasından ileri gelen -kaza gibi
arızalarm ve ölümlerin önü alına

bileceğine inanılabilir. Sun'i teneffüs 
ile kitf!M' yağı şırıngaları da bu icat
tan çok önce öyle harikalar göster -
mişlerdi. Fakat sun'i yürek sayesinde 
hastalıklarda ölüme çare buluna
cağına ve insan ömrünün vasati yüz 
yıla çıkacağına gelince ... Bunlara i -
nanmakta şimdilik pek ihtiyatlı bu -
lunmanızı rica ederim. Hayat yalnız 
yüreğin vurmasından ibaret olsaydı, 
gazetelerin dedikleri belki doğru o -
lurdu. Fakat hayat o kadar karışık 

bir şeydir, yaşıyan bir 1cismin her 
noktası biribirlerine o kadar bağlıdır 
ki, yalnız bir sun'i yürek bir kere 
çözülmüş olan bağları tekrar bağla • 
mıya yetişmez. 

Za~en doktor Carrel de, insanın 

vasati ömrünün yüz yıla kadar çıka

bileceğine inanmakla beraber, bu 
halin insanlar i_çin bir felaket olaca
ğını söylemiş. Bakınız, bu sözünün 
tam doğru olduğunda hiç şüphe yok
tur. Dünya yüz yıl yaşamıyan insan
ları bile iyice besliyemiyor. Her ta
rafta işsizlik, her tarafta sefalet. 
l<~ransada bu hale çare bulmak için 
elli beş yaşından sonrakilere hiçbir 
iş vermek istemiyorlar. 

Bir taraftan onların da hakkı var. 
Ellisinden, elli beşinden sonra insan
lar yorulmuş bulunuyorlar. O halde 
yüz yaşına kadar yaşamak ne işe ya
rı yacak? Gençlerin yaşlıları müte -
madiyen istiskal ettiklerini, kendile
rıne yer bulmak için yaşlıları omuz
larından f ttiklerini görmek için mi? 

Lokm&n HEKiM 

kara martine kadar çe§it çeşit ıllih
lardan ibaretti. Fazla kullanılmaktan 
yivleri bile silinmiş olan bu sil!hla -
rın çoğu, ateş ve isabet kabiliyetle -
rini kaybetmişlerdi. Bu kad.ar çeşit 
silaha cephane bulmaksa, ayrıca bir 
dertti. 

[Arktr.!tt uarJ . 
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Faydalı adresler ve 
telef on numaraları 

--
Çocuk has ~ahan esi · 

Si~·atı ~·eJdirmcli bir kadm ikinci 
me\'ki tram\·ay arabasmın tahta ls
kemJelerine oturmuş. Dizlerinin üs
tünde minimini bir çocuk. Çocu~un 
·ba~ı sarılı \"e kendisi annesinin kn<:a

ğında bitap yatı;yor. -
Ayakta duran ya~lı bir kadın ıo

ru~·or: 

- Kızım, nPsi \"ar ~·avrıl<'ağın? 
- Bilmiyorum. Yüzünde, gözünde 

~ıbanlar çıkı~·or. İki güncle bir has
taneye ta~ımaktan harap oluyorum. 
Yatak yok ki bırakayım. 

Onun arkasındaki sırada oturan 
bir ba~ka Imdın: 

- Ah benim halim dP. ö;\'lf' hemşi
re <li,·or Bak va\•nıcağıza, baba!llr· ' .. , . . 
nın kuca~ında bitkin bir haldt: Uçtur 
J<;tfale "'etiriyonım. Bu <1efa doktor ,.. . / 

illeti anladı, tifoymuş... Yer yoktu 
yatıracak, e\'e götürüyoruz. 

Başımı çe,iriyorum. İki kişilik, 
iskemlelerin birim)~ -~eketsiz, 3,rtık 1 
gömlekli, solgun yuzlu bir baba, an
cak beş :ra.,ıannda jl\Örünt>n bir ya\'
runı dizlerine yatınmş. Hararetin . . 
şicldr.tile ~·ana.klan krı.armış olan be-
bek bir şe~·in farkında değil, dalgm 
bir hahtt-. Ayakta duran ~·aşlı kaclm: 

- AIJah şifasını versin kardes, di-
yor. Hangi semtte oturuyorsunuz? 

- Kunnpaşada. 
Çocuğunun ha,ı sarflr ıınne: 
- Biz de Etyemnde, di~·or. Ço

cuk hastane.cıi di~·e b11ra.~·a. ı;:etirrl'k 

ama almaclılar. Ço<'uk fırmlar J?;ibi 
~·anı~·or. Ne ~·apaca~ım hilmf'm. 

En arka sırada oturan genç bir 
kadın: 

- Bizimkinin haline baksanıza, 

di~·or. Kadide cfömfü yavrucak. Sol 
a~·ağımla bir t:ıban kemi,:.- io;lerl'iş. 
Kemik ,·eremi gibi bir şey, Allah kur· 
tarsrn. 

Ve kıtc:l~mrlakl <,:ocub bl\kı~·orum. 
On ~·a~la.rın<la kadar hir çocuk. Fa
kııt ona çocuk Mmek doğru mu? Ba
caktan \'e kolları iplik gibi inreo, pis 
ah(,•r t"linde kalmı'1 bir bula~ık beri 
renı;:indrkl derisi, lncelmio; krmlklere 
ıınmsıkı !llnrılmış bu 1;ocuğnn <:ok ı;:ii-
7.PI ,·e çok ıdyah gözlerintle bir hii
y\ik adam hakı<ıı ,-ar. Istırap ıonu 

~·l\ktlnden en-el olgnnlaştırmı,. An
nesi: 

- Ah bir hn<ıtane~·e ~·ntrrahllc;ey
dik. diYor. Çocu~ı bö~·te taşıya taşı
ya hiisbtitlin yoru~·oruı. 

Ayakta duran yaşlı ka<lın: 

- Yine "idnkiler bir ı;er dei!il, di
yor. Bak şurada oturan ~ül gibi kı-
za ... 

Ve Plile iki kisilik ırıtlann birin 
de oturan on hrş ya-.tannda sanşın 
bir J:f>nc km isnret edh·or, 

- 1.,tP onun bacıtı':m<lıt ~"'rbon ,·a.r. 
nu~iin doktor şarbon clt>di. 

Muha\"errnln ötı>sinl dlnhnnedf'n 
dr~an fırh~·orum. Ve tmkr bir yan
gından kar:ar glhl ~ari hn41ta•rk•arrn 
bir iı;tlınııı~i\lu olan araha~lan keneli-' 
mi dar atryonım. 

Briç meıeleıi 

•" ·-+ A V. 6 4.! 
• r .,. A 

+ ıo 

D 
+o 

•9 ·~ • 10 •• • t>.9 ."1 

+ 'R 3 + ın.L> 
• A 

• ıo.2. • + R. 4 
+ v.l;J 

Koz pik. ( S) oynayarak bütün Ae· 
\'eleri yapar. 

15 Ağuıtoı ıayımıztla çıkan 
meıelenin halli 

• .l\.S . 2 
• 1·5 
+ p , 7 . S 

.;. O 'I 10 9 ! 

.V. C} .7 .7. 2 

+~ s ı. D ::·.~:.~ . ~;~ 
+ ". 1-t-~ 

• ~ f . fı . 5 

• A,.10 9 6 . .J 

+" ·ıo . .a 

+'" 

İtfaiye telefonlan 

lıtanbul lttaıyeaı 24222 
Kadıkoy 1ttaıyeıi 60020 
Ye$İlköy. Bakırköy. Büytikdere 
OıkUdar İtfaıyeai 50625 
Beyotlu itfaıyesi 44644 
Büyükada, Heybeli, Burıu. Kmah mi!) 

takaları için telefon santralındaki memura 
vıınırın demek ltifidir. 
Ha~tane telef onla.n· 

Cerarhpaıa baııtaııeaı %169S 
Gureba hastane11 Yenibahçe 23017 
Haseki kadmlar haataneaı 24551 
Zeynep Klmil baataneıı Oıküdar 60171l 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyotlu ZükQr baataneal 43341 
Gülhane hutaneai Gülhane 20510 
Raydarpa$a Nümune haıtaneıl 60107 
Etfal bastaneıl $işli 42428 
Bakırkoy Akıl butane1I 16,6" 

Elitleri ıatıtı 
Eminönü Halke\i Başkanbğmdan: 
Evimiz sosyal yardım şubelli, eyle. 

rinde her türlü elişleri yaparak geçi
nenlerin yaptıkları işleri 1stanbulun 
iki büyük mağazasında satılmasını te
min etmi§tir. Bu çok hayırlı yardı· 
mm tatbiki için her ayın ilk ve üc;Un· 
cü perşembe günleri saat 13 ten 14 e 
kadar Evimizde bir heyet bulunacak 
ve getirilecek eşyaları tesellilm ede. 
rek aatrşma delalet edilecektir. 

YENi NESR IY AT 

Modern yaşama yolu 
(S) 3 kozsuz taahhüt etmiştir. Doktor Nureddin Anur'un ad .. 

\ W) Karonun ( 6) hsı ile oyuna baş- la Ik bal Kitap Evi' nde çıkan sağlık 
ıar. (S) iki taraftaki kağıtları gör- kitabını o~uyucularımıza ~.evi.nçle 
mUyor, N e!l oyna.maF1ı Ibımdır'!'. ,_haber .verıyoruz. Orta bilYl!kll~kte 

. . . . . Vllz ellı sa a an ıbaret olan kıtap 
~S) : nıyı .rengı olan yerdekı treflı ~üssesinden çok büy\ık iş görecek 

lerı saglam~ga ça~ı~mahdır. Buna mu ve fayda verecek gibi görünüyor. 
vaffak olabılmek ıçın yerden iki defa Paraısr da yapacağı hizmoti genişlet• 
el alabilmesi lazımdır: mek için ancak elli kuruştur. 

Bir defasında, elden trefl (A) smı En güzel ifadeler, en çok düşünU• 
aldıktan sonra yere geçip yine trefl len fikirlerin mahsultidür. Bu sağlık 
oynayarak bu rengi sağlamak için kitabının öz tUrkçemizde güzel ve o· 
make buna pik (A) eı ile muvaffak kurken insanı kendine bağlayan i
olur. • fadesi de yazanın derin ve çok dil" 

öbür defasında bu suretle sağlam· şündüğünü gösteriyor. Zaten kitap· 
taki mevzular da hep düşiiudürücU 

!anan treflileri. yapab~lmek için, buna bahislerdir. Baştaki modern yaşa· 
da k.a~o (D) sı sayesınde muvaffak manın ve onun şintdiki insanlarB 
o~abılır; fakat bir şart ile: Zararlı verdiği sıkıntılarla !linirliliklerin ta· 
bır tasarruf sevkile elindeki karo 10 "rifi bu zamanda yaşayan her fikir 
Jusu· ile değil (A) sı ile almak şarti- adamının okumak isteyeceği merak• 
le. Yoksa karo (D) si ile yere geçme- lı bir mevzudur. Bundan 21onra ıı: 
ğe imkan kalmaz. Binaenaleyh: birin ra ile yazmış olduğu Yiyim Zehirlefl 
ci leve karo (A) sı ile alındıktan son- ve Bunlardan Korunma Yollan, 19 
ra ikinci leve trefl (A) 81 üçüncü le- lfraz Bezleri, Moral Zehirler, Yor· 
ve pik (A) 8ı ile yere g~çmek, dör· gunluk, ldemenler Için . s.ağlık l{u: 
dil .. l t n (D) · be . · 1 ralları fasıllarının her bırı pek faY 

ncu .eve re sı, ,ışıncı eve- dalı yazılardır. En sondaki lnsan !1· 
{~~ .. nın oy~aması pek melhuz olan konomisi, Sosyal Sağlık faslı da ~i· 
kor un (A) ıle alınması, altıncı leve tabın insanları yükseltmek için gi:S• 
e!den bir karo oynayıp, (W) (R) yi zetiği ideali gösteriyor ve bu güzel 
almazsa derhal, alırl!la biraz !lonra kn esere sosyoloji ışığından bir taç ta• 
ro (D) si ile ;:ere geçip treflileri yap- kıyor. 
mak... Yalnız fasıllarının başlıklan göS· 

Kozsuzlarda hazan mühim bir rol teriyor ki, doktor Nureddin Onurutı 
oynayan - ileride göreceğimiz - Duat
rierne meil Leure yani sağlamak iste
nilen uzunca bir rengin en kuvvetli -
sinden aşağıya doğru dördüncü ka -
ğıtla oyuna başlamak. Bundan dola
yı (S) karo (R) sinin, hiç olmazsa 
daha iki karo ile, (W) de bulunduğun 
dan emindir, planını o hesapla kur· 
muştur. 

ı~k~rlikiŞi;r1-·H-ıl ... .. __ ..,.. .... ... .._ .. _.., 

Kııa müddetliler 
Beşikta., Askerlik Şubesinden: 

eseri halk için yazılmış sağlık kitap· 
larında hemen bir örnek gibi tekraı' 
edilen bayağı kurallardan toplanrntŞ 
bir kitap değil, ljiyen ilminin ~~ ye; 
ni bahi~leri üzerinde uzun mudde 
durmuş bir hekimin, okuyanla~tı 
hem bilgilerini arttırmak hetn ~ 
onları yükseltmek isteyerek yazdıi 
değerli bir eserdir. 

Acıklı bir ziya 
Ihracat gümrüğü başkatipliğin " 

den mülga Kademişerif tekkesi şeY : 
h: Bay Salfı.haddinin vefatını tee• 

* 316 ila 331 doğumlu kısa hizmetli 
sUrle öğrendik. . ~ irt 

Kani paşa zamanında gümruge b1' 

Etfal Hastanesindeki mua:yenP. ve tam ehliyetnameliler 1 - 9 - 936 
günh~rinde Ş~ll cadd~sindeki hi~ ev- tarihinde yedek subay okuluna sev
de oturan inHnlar kucakta, ınrtta, "kedileceklerdir. Şubede kayitli yerli 
omuzda taşınan ağır hasta. ~ocukla- ve yabancı ve tam ehliyetnameli era-
rm resmi geçidini senedirnr. tm muamelei askeriyelerini 27 • 8 • 36 

B m• .. •ara .,. .. u'ı t h. "J d tarihine kadar şubede kayitlerini tes.. o ru•.. , ,.on a ammu e e- . . .. 
1 ek kadar fec'ıdi K d'I . bıt ettırmelenm ve t~rada. olanların m yec r. e ı erın yav-

nılanru taşımaları gibi medeni blr bulundukları mahal askerlik şubele-
rine müracaatıeri. 

ıtehirde ~ıanlann ağır hasta ~ocuk-
lannı tedavi ettirebilmek itin kucak
ta, sırtta veya tramvaylarda taşrma
ları aklın kabul etml~·eceği bir şeydir. 

HMta .;ocuklara hastane li.Zim. 
Çocuk do~umunun arttınlmasrn -

dan bahsedlJl~·or. Rence e\'Vell dof. 
mul' olan çocuklanmın ~·asatmı-1r 

mecburiyetindeyiz. 
İlk \"azlfemiz budur. 
Yalnız İstanbul "ehrinln değil, 

memleketimizin her tarafm(la <;>ocuk 
hastanelerine ihtf~·~ var<lır. Bunu 
daha nekft.dar zama.n ihmal Nlecf'il:ı! 

Sullt DERVİŞ 

tisap eden mumaileyh 45 .sene ıı:ıi 
mesleğe hUsnU hizmet etmış, ~\ • 
rUsumiyeden birçoklarını yetı.~tıva· 
mi~ ve gümrükçülerin babası un rıı 
nmı kazanmı, balfık ve muhtere 
bir zattı. Alı -

Gümrük mecmuası müdürü r. 
met Esadın büyük babası ve ~:rP 
hum askeri muharrir erkani ri o
kaymakamı Nihadın kayın ped~fert!t 
lan Bay Sallhaddinin naşı rnag ,öe 
nakşı bugün 11,5 ta Etyernertıı· 
mülga Kadem tekkesinden kald1~\l • 
rak makberei mahsusasına dcfnO 
nacaktır. Allah rahmet eylesin· şiarı 

(Cenazeye gelecek meslekti a.Jcil 
için 11.15 te gümrük önUnde 11 

veaaiti bulunacaktır.) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, dürüst, samimi 
olınak, kariin gazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

1 Günün meseleleri 

Kağıt normları 
Bir i~in kolay kontrol edilebilir ·e

kilde olması \'e mükemmeJlik ,·asfmı 
alması için dissiplin esastır. DUn
Yanın her köşesinde, ezcümle bizde 
askeri teşkilatın fazla mu\'a!fakı~·e
tinin sırrını, fertlerin istidatlarmda 
olduğu kadar, dissiplinde, sarih ni -
&amlarda ara.malıyız. 

Bu gibi işlerin ekserl!dnde yeni k~ 
ldaler icadı mecburi~·ettnde drğillr. 

:Sizden e\"\'el tıecriibe edilml , araş
tırma ve tadilat safhalarını g~irerek 
tekemmW etmiş hazır sistem \'e u
~uller \'anhr ki, onlarm dikkatle tat~ 
blld neticesllnde müşkülümüz halledll
nıl olur. 

Konulmak istenen yeni bir kaide. 
ilin az Çok keyfi gibi görünmesi, mü
naka.,a götürmez makul \'eya fenni 
bir esasa dayanm881, onu tathik 
lneVkilnde olaıılann ltira.zlanna yol 
&!:abUir ,.e belki uımanla ta\'sam~ 
Bina meydan ,·erebilir. Onun u;ın 

ka.ide vaz'ında bu psikolojiye itina 
edllnıelklir. Kırt.Mlyenln nizama 
bağlanması hususunda riyazi bir düs
\urdan harekP.t edilmiş \'e tatbikatı 
hllktimet otoritesi ele almıştır. Bizde 
de öyle olacağı tabiidir • 

Tetkikler neticminde anlaşılmıştır 
ki, insanlann resmi ,.e ticari, hatta 
Pek Q<Jk hususi muamelelerinde bir
~ mahdut büyüklükte kağıt bütün 
lhttyaçlan tamamen örtmektedir. 
klğrt intlhabnu her ferdin gayrişuu· 
11 olarak namütenahi müteneV\'i bi· 
~rrıde seçmesinde, işin ~il ve ihtl
)'~n icabı gibi amiller kat•iyyen 
'llevzuubahs olmamaktadır. 

llunu Almanlar "°k hi düşünmüş. J ~ • 
0

• .. ninonn \'e\'a ı>tn tabir ettik
leri bir eb'at ıd!if.NT>hH bulmuşlanhr. 
·~ eb'adm ellll \ 'e boyu öyle bu
lunmuştur: 

Satıh JMSahası bir metre mura.lr 
'-a olan \'e eni ile boyu aralanndaki 
tıisbet ı rakamı ile 2 nin OOZJ'J mu
l'abbaı gibi bulunan bir mustatllln 
~biti. 

:tliyaziye kaJdelerine gö..., bu en 
"e boy 841 ve 1189 milimetredir. Re
tıinı kağıd.t eb'adı olan bu büyükliik 
ta,.. işlerine gelmez, fakat onun ya
l'rrııı, dörtte, seki.We, on altıda biri 
~ ••. da vardır ve 111uhtelif ihtly~ 
lara Ce\'ap verir. 

Listesi §odur: 
Sıra no. ismi Eb'ıulı (Mm.) 

O Dört tabaka 841 :1189 
l ÇUt tabaka 594:841 
2 Tabaka 420:59t 
3 l'anm tabaka 297:420 
4 Dörtte bir tabaka 210:297 
5 l'aprak 14R:210 
8 l'anm yaprak l 05:14-8 
' Dörtte bir yaprak 74:105 
8 Sekizde bir yaprak 52:7t 

~bbn. üzerinde en rok duracağı • 
-a kiirtJar §Onlardır: 

« - Dörtte bir tabaka 210:297 
3 - l'aprak 148:210 

-.!lıinctsi, her zaman kullanrlan 
'- ine kağıdıdır. MiihJm ~·azılar
~tlau.n metinler ona yazılır. Kısa ya-

lklnciye yaulır. . 

8lcb \'arakası, cet\'el \'e saire gibi 

' Yazılar 8 n 21numara1ara yn
~. \'e iki veya dörde katlanarak 
~ llıf edilir. Zarf eb'adı da, 4 numa. 
h 1 kağıdı bükülmeden, 4 numaralı
~klye bUkUlınüş \'e 5 numarahyı 
, 1 . Ve nihayet, birini dörde, diğerini 
~ele bükülü olarak kabul eden a, b 
~ e tiplerinden ibarettir. Eb'atları: 
'ia~Sto, 160:220, ll5:160 d r. Bu 
' l'l'lin faydalan ayıla.nuracak ka-
~ ~oktur. Mühimleri . unlardır: 

"1.,) _Resmi, tir..ari \'e hatta birgok 
._.., ~1 dosyaJann intiıamı temin olu-

l) . 
~ 'Yaır nıaklneslnln kullanma 
ı-.,, llııın Uk hnklru ha11rlanm13 o-

"t~! ~Uhbn tasamıf ve ucuzluğa 
~1 ıt, Fabrikammn yaptığı )·a7.ı 
tı.. · tla.ıının en m'ühim 'kısmı rf>.smi 
~... . 

ttcı.,1 l'tıuhaberelere, faturalara \'e i -
~·,tara sarfedilir. :Fabrikanın iki üç 

Uıerfne d.sl mfkya!1ita klğıt h:ı-

TAN 

Düny(l)nn en vefa~ ve miişfik "ana" 81 olan köylii klldmı evinin içiııo ve ço cufjımım bCşiğinin başına giiııdcrccc
ğiz: Tifrk köyünde pinekleyen erkek kalm1yacaktır. 

Köy için seferberllk 

Ziraat mühendislerimiz 
köyde tetkiklere başhyor 

Milli gelir tesbit edilecektir - Ziraat istatistikle_r_i _y_a_p_ı_ıa_c,_a_k_tı_r_-._ıl 
Çiftçinin geliri, borcu, hayat şartları ve istekleri tayin edilecektir 

• 7 ___ *...._ 

Ankara, (Hususi muhabirimiz
dt!n) - Ankara Yilksek Ziraat Ens
titUsUnU ge<;en yıl bitiren ve bir yıl da 
seminer mesailerinde tatbikat gören 
15 gençten mürekkep bir kafilenin, 
üc kişilik gruplar halinde ve değerli 
profesörlerle, lktısat Vekaleti müte
hassıslarının idaresinde, Türkiyenin 
beş mıntakaeına dağılarak tetkikat 
yapmak üzere hazırlandıklarını bil
dirmiştim. Büyük davanın kazanıl· 
masında haklı bir pay alacak olan bu 
teşebbüsün etrafında yaptığım tahki
katı bildiriyorum: 

Seyahatin gayesi milli 
gelirin tesbitidir. 

llk bakı.§ta basit bir tetkik seyaha
ti: :rTl• tuy,.,tl o..-,:MJ'lft ln.ı ~--ı.mttıs-un al· 
tında köy kalkınması davasının en 
büyük adımlarından biri atılmış olu
yor. Başlarında tecrübeli profesörler 
ve mütehassıslar bulunan bu beş gru
pun, yurdun beş mmtakasında yapa
cağı incelemelerin manası şudur : 
1935 - 1936 mahsul yılı içerisinde 
Türkiye.de çiftçi ailesinin durumu 
hakkında köyde ve bizzat çiftçiden 
malümat toplamak. Teşebbüsün ga
yesi milli gelirin tesbitidir. Memleke
timizde ziraat sahasında elde edilen 
gelirin rakamla ifadesi işi en çok 
zayıf kalmış bir cephemizdir. Ticaret, 
endUstri, !"'Ünakale gibi iktısat şube
lerinde sarfolunan para ile elde olu
nan menfaatin, gelirin hesabı nisbe
ten kolay, ve yine nisbeten, istatis
tiklerle ve hususi teşebbüslerin vü. 
cude getirdiği, - sayısı pek mahdu_t ta 
olsa - eserlerle temin edilmiş bulun
maktadır. Halbuki ziraat sahası bun. 
lardan tamamen mahrum ve binaen
aleyh tarladan devlet hazinesine gi. 
den milli gelirin hesabı da bu mahru
miyet nisbetinde güçtür. Mesahamı
zın yüzde 84 ünü teşkil eden köyilmü
ziin ve ntifusumuzun l4 milyondan 
çoğunu teşkil eden köylerimizin umu
mi vaziyeti hakkında, bugüne kadar 
yapılmış olan etütler esaslı olarak 
1927 ve 1935 umumi nüfus sayımla
rına inhisar etmektedir. Halbuki, 
memleketin tabii coğrafyası, son yıl
ların baş döndürilcü endüstrileşme 
faaliyetini unutmuş olmamakla bera
ber diyebiliriz ki, bizi ziraatçi olarak 
tavsif etmektedir. Memleketimizin 
mUmeyyiz vasfı budur. Ziraatçi ol
mak, köylUye dayanmak demektir. 
KöylUye dayanacak memleket kuv
vetli köylü ve bakımlı köy ister. Bu 
en tabii neticeye varmak için de ta
kip e<1'1 

.. cck yol, ·bugün kil vaziyetle 
ıslaha, bakıma, candan alfıkadar ol-

== zrrlatna..coı uruzlukta miihim amildir. 
Kırpıntılar da t.-miz olarak fa.brikıt
da kalrr. Hatta, tezgahta ru'olan, 
taksimden sonra kırpmtı ~ıkmıyacak 
tarzda tanzim· de miimkiindür. 

D) Mua.melelf'rde dfsslplln \'e in • 
Uzam temin edilmiş olur. 

İı:; o df'rf'ee ~asit \'P. makuldiir ki, 
tatbikata n~len g~·llemecllğlne fn
san sebep bulmakta mli ·külat çeker. 

A. N~ PEKEl~MEN 

Kurulan Dcmlet E11dU8trisi11in biiyiik 9nycsi; Tiirk köyliisiiııii bu hale 8ok
nw ktır. 

maya, bir kelime ile ilzcrinde canla 
başla işlemeye mühtaç köylerin içi· 
ne girmektir. 

Ziraat istatistikleri 
yapılacak .. 

Türkiyede tarladan çiftçinin eline 
ve devlet hazinesine giren paranın 
hesabı bütUn memlekete şamil ziraat 
istatistikleri yapmakla mümkündür. 
Fakat bu, istilzam ettiği paranın a
ğırlığı iktiham edilmiş olsa bile, uzun 
bir zamana mühtaçtır. Bir zaruretle 
bir imkansızlığın arasında kalınmış
tır. Kısa zamanda, daha az masrafla, 
ve en iyi neticeyi elde edecek bir şe
kilde hazırlanan bu son araştırma te
§ebbUsü işte bu ahval ve şeraitin 
mahsulüdür. Bu iş için bir yıldan be
ri Ziraat ve lktısat vekaletleri ara· 
sında müzakereler yapılıyordu. lktı

sat Vekaleti köy ekonomisi mütehas· 
sun Vilbrand'ın da iştirakile alınan 
son karara göre, Eylul ayının sonu· 
na kadar devam edecek olan sondaj 
faaliyetinden alınan umumi neticeler, 
yine iki vekalet arasındaki teşriki 
mesaiye ve köy kalkınması davası 
üzerindeki etütlere esas te§kil ede
cektir. 

Gruplar bu iş için 
yetiştirildiler .. 

Sondaj ameliyesinden en iyi neti
ceyi almak için, gruplar, daha Tem· 
muzun ilk haftasında seçilmiş ve 
bunlar için Ziraat EnstitüsünUn iktı
sadiyat servisinde, Dr. Şevket Ra,şi
din idaresinde bir kurs açılmıştı. 
Kurs Ağustosun ilk haftasına kadar, 
yani tam bir ay de\"am etmiştir. Mü
tehassısların hocalık, araştırmaya 
gidecek gençlerle başlarındaki asis
tan ve şeflerin talebelik ettiği bu 
kurslarda' gençlerin nazari bilgisi 
sondaj ameliyesinin mühtaç olduğu 
teknik malümatla kuvvetlendirilmi§· 
tir: ve kendilerine, gidecekleri mınta
nın tabii ve iktısadt vaziyeti hakkın· 
da lbımgelen izahat verilmiştir. 

Araştırma yapılacak 
mm takalar .. 
Araştırmanın tatblkf cephesinde 

Türkiyede beş mıntaka seçilmiştir. 

Bu mıntakalardan birincisi: Karade-

nizin sahilini takip etmek ve doı;u ve 
batı olmak üzere iki kısma böliln
müştür. Bu havalide karakteristik 
vasıflar taşıması itibarile doğuda Ri
ze ve batıda Samsun ve Kastamonu 
vilayetleri intihap edilmiştir. ~larma
ra mıntakası da, tip şehri olarak tz
mit. bu mıntakaya ithal edilmiştir. 
!kinci mıntaka; Trakyadır. Burada 
da Kırklareli ve Tekirdağı vilayetle
rinde ar~tırmalar yapılacaktır. Ü
çüncU mıntaka; Ege mıntakası ve tip 
şehirleri, Manisa, lzmir ve Aydındır. 
Dördüncil mıntaka olarak Cenubi A
nadolu havalisi seçilmiş ve Seyhan. 
Mersin, lçcl ve Antalya viHiyctleri tip 
şehir olarak intihap olunmuştur. Be
şinci mıntaka Orta Anadolu mıntaka
sıdır. Kurs tatbikatı sırasında Anka· 
ı-a köyleri Uzcrinde çalışıldığı ve d~ğ
ru neticeler alındığı için bu mıntaka
da yeniden bir grup ara§tırılmasına 
!Uzum görülmemiştir. 

Sondaj ameliyesi şöyle 
yapılacaktır. 
Mıntakalar dahilinde seçilen ve tip 

olarak alınan vilayetlerden her birin
de, vilayetin intihabında Amil olan 
dü§ünccye tabi kalınarak, o şehrin 
mahalli ziraat bünyesini tcsbit ede· 
cck üç köy seçilecektir. Bu köylerin 
intihabı oranın salahiyetli memurla
rile, giden grupların başında.ki nefle
re bırakılmıştır. Her Uç köyden altı 
köylü ekonomisi intihap edilecektir. 
Bunlardan ikisi büyük ve zengin çift
çı aileleri, ikisi orta halli, orta bUyUk
lükte, ikisi de fakir ve kUçUk aile o
lacaktır. Esas itibarile fakir, orta 
halli ve zengin olarak Uç tip halinde 
toplanan köylüden her köyde ikişer 
tipin tetkikine girişilmesi neticenin 
dnğruluğunu garantilemek içindir. 
Köyün içinde bu Uç enmuzecin ayrıl
masına kıstas olarak ta, temel!Uk 
ettiği arazi mikdarile elindeki servet 
ve nüfus kalabahği olacaktır. Araı· 
tJrma için hususi defterler bastınl
nııg ve gruplara dafıtılmııtır. Defter~ 

df' 27 cetvel vardır. Cetvellerdeki BU· 

ellerin topu 194 dür. Bu sualler ~ört 
grup etrafında toplanmaktadır: 

Köyün umumi vaziyeti: 
Birinci grup, köylü işletmesinin 

GU 
Güreşlerde 

Geçen gün güreşlere giltim. Ayıp- Bilginizi yoklayınız 
tır söylemesi, şimdiye kadar hiç -----------
profesyonel güreş seyretmemiştim. 

Meğerse bunun tadına doyum olmu
yormuş. Çok enteresan bir şey! 

Aman tavsiye ederim. Bir daha pro
fesyonel güreş olursa sakın kaçırma
yın. 

Ne oyunlar, ne hünerler, ne mari
fetler var bu güreşte. Aklınıza. ha
yalinize gelmez. Mesela iki güreşci
den biri tam yatıyor veyahut sırtüs-
tü gelmesine ramak kalıyor da yine 
müthiş bir rneharet, bir oyun göste
rerek bu tehlikeli vaziyetten bir mu
cize kabilinden kurtuluyor. 

Akla gelmişken yazayım. Siz Par
diyanları veyahut Mlşel Zavekonun 
bunlardan birisini okurlunuzsa, vazi
bunlardan birisini okuduysanız, vazi: 
yeti anlarsınız. 

Bir Pardiyan yahut bir roman 
kahramanı seksen yüz muharibe kar
şı nasıl meydan okuyorsa, burada da 
vaziyet böyle oluyor. Yenecek mireş
çi işin içinden bir baş dnrbesile ve
yahut bir silkinme ile kurtuluv?r ve 
bu sefer öteki alta dilsiiyor ... Haydi 
ba kııhm iııin yoksa yen! 

İki taraf, seyircileri heyecana dü
şürmek için hiçbir şeyi csirıi:'emiyor
lar. Soluyorlar. Birihirlerinin bacak
larını kanırttvorlar. Biıibirlrrine ha
fif tertip tokıtt vunıvorlAr. Terliyor
IAr. Kan tere bulanıyorlar. 

Ve bövlc para kPzanıvorlıır. HR • 
kikaten bPn nıı.ra kı:ıv.AnTYIA"'" hu ka
,far zor oldııı'Tıınıı bilmiyordum. 

Or<T;:ın17;ı_~von 

Güre~lPrde orı?ani7.Rsvon sıfırdı. 

HanR'i P"hlivanlıı.nn srllreşecekleri bi
le malflm değildi. Pehlivanlar zuhu
rata göre güreştiler. 

Hatta kalabalıktan biri bir aralık 
beklemekten usandı: 

- Maderpki, diye haykırdı. ıfaha 

pehlivanlarınm scçm<'diniz; bizi hu· 
ra va ni<:in topladınız? 

Kendisine şu cevl\bı verecektim 
amma biraz uzaktaydı~ 

- Festival münascbetile bayım! .. 

Kördüğüm 

Dinarlı ile Yunan şampiynou Mar
kos yaman güreştiler. Evvela oyun
lanıun alfabesinden başladılar. Biri
birlerine karşı parmaklarını oynatı
yorlar. biribirlerini yakala.mağa çalı
şıyorlardı. 

Birisi sor<lu: 
- Bunlar biribirlcrile güreşmeğe 

mi, yoksa biribirlcrini gıdıklamağa 

mı çıktılar? 

Nihayet anladık ki bu da bir oyun
muş. Nitekim sonradan biribirlerini 
öyle kenetlediler, öyle sardılar ki :ız 

kalsm kördüğüm oluyorlardı. Ve bu 
dilğümü de mintarafillafı.h hakemin 

içinde bulunduğu köye ait umumi ma
lümatı aramaktadır. KöyUn coğrafi 
vaziyeti, yıllık suhunet ve yağış de· 
recelcri, münakale vaziyeti, yolları, 
pazarları ve pazar yollan, köyün ge
niııliği, köyün 936 yılı için işlediği ve 
işlemediği arazi mikdarı, köyün ye
kün nüfusu, erkek kadın nisbetleri, 
köyün bu yıl içinde ödemeğe mecbur 
olduğu ve ödediği hayvan, arazi ve 
yol vergisi, hayvan sayım listesine 
göre hayvan adedi bu grup etrafında 
toplanan suallerdir. 

Çiftçinin 935 / 936 mahsul 
yılı içinde faaliyeti: 

Sorular 

S - l'unanistwu Osmanlı ordu. 
sile fetheden kumandan kimdlr'f 

S - Kazıklı Vo,)"\'odaya ni!;ln bu 
i!irn \'Crilmlştir! Asıl adı nedir? 

S - Ostiaklar kimdir? 
8 - Anuhl~ kimdir? 

Dünkü soruların cevapları 

S - Devlet tarafından dcmiryolu 
inşcıatına ne zanıaıı başlanmı§tır' 

C - 1 Mart Ot4 fo. 
S - 15 • 20 Teşrinfouvel 1921 de 

cereyan eden en bilyUk 111illi ve tarihi 
hadise ncdir1. 

O - 1.> - 20 Teşrini en-el 192'7 lle 
Relsfcllmhur Atatürk büyük, tarihi 
nutkunu ö~·lemlştlr. 

S - Fotoğraf makinesini bul.an 
'kimdir! Hangi tarihtct. 

O - Fotoğraf makinesini Dager, 
1831 de bulmuı:-tıır. 

S - Tclr.foıı hangi tarihte ve kim 
fcırrrf mr1nn irat olıımımştur'. 

C - Telf>fon 1876 da Raham Bel 
tarafından kat olunmu-;tur. 

düdüğü çözebiliyordu. 

Vesaiti nakliye oyunu 
Hnlk bağırıyordu: 

- Tayyare oyunu isteriz! .. 

Bu bağınşlarda gayet ince bir 
mana vardı. Halk, demek gUreşte 
kimin galip geleceğini merak etmiyor, 
oyun bekliyordu. 

Ne Markos, ne de Dinarlı tayyare 
oyunu göstermediler. Fakat öbür 
vesaiti nakliye oyunlarının hepsini 
tatbik ettiler. Mesela "çuh. çuh" di· 
ye soluyarak şimendifer oyunu yap
tılar. Biribirlerine geçerek bir sUrU 
el ve bir sürU bacak halinde tramvay 
oyunu ynptıla.r. 

Yandan çarklı ~ekerek vapur oyu. 
nu yaptılar. 

Ve ahali de bu esnada tiincl ~~ti. 
Çünkü stadyorna girmek için turni
keden geçiyordu. 

Yağlı güreş 

Mülayimle I<ara Alinin nırızism
den uzun boylu bahfletmiveceğim, 

Söylediklerine bakılırsa bunlar ıki 
ahbapmış. Birtbirlerini yennıek ic:te
mczlcnnlış. Biribirlerilc <'ok cıevisir
lermiş. Bunlar zaten yağlı rriirı>ı:: v3. 
parlarmn;. Yine yağmur ;...,~ .. tlıırnııt 
vctiı:;ti. Vücutları ıcılıı,..,..ı• rn .. ,.. .... ;;_ 
h güreş mahiyetini aldı. 

So~uk dus 
Yağmur dehşetli yağıvorrlıı Bar

daktan boşanırcasına ya<Tıyordu. 

Ahali bu güreşten çıkal'ken soğuk bir 

duş yemiş gibiydi. 

mevcudu, çiftçinin malik olduğu bi· 
nalar (ev, ahır, samanlık, ilah). 

Çiftçinin makine ve alet mevcudu; 
Çiftçinin hayvan mevcudu: 
Çiftçinin yardımcı maddeler ve 

<:iftçi ailesinin evi içinde kullandığı 
levazım mevcudu; 

Çiftçi ailesinin evindeki eşyası; 
Para mevcudu; 
Çiftçinin alacakları; 
Şimdiye kadar yaztlmayaı:ı diğer 

mevcut servetleri; 
Çiftçinin ve ailesinin borçlan; 
Çiftçinin servetile borçlarının kar· 

~ılaştırılması; 

lkinci kıeım, çiftçinin ailesine taal- Çiftçinin ayni varlığı: 
luk etmektedir. lşte fakir, orta halli 
ve zengin olarak ayrılma bu sahada 
kendini gösterece~tir. Bu kısmın cet · 
vellerile ailenin adı ve sanı, okur ya
zarlığı, başka işlerde çalışanları, mı

safirleri, işletmesindeki eşhası, köy
lü listesi, para veya ayni veya diğer 
şr.kilde ücret mukabili işletmede ça
lışan yabancı işçi kuvvetleri sorul
maktadır. 

Köylünün serveti: 

Dördüncü grupta çiftçinin ayni he· 

sabma taalluk eden hususlar araştı· 
rılmaktndır. Çiftçinin gayri safi is
tihsalfıtı ve muhtelif şekilde ayni o
larak aldıkları; ve bu aldıklarınm 
kullanılı§ yerleri. 

Çiftçinin para hesabı, nüfus mas
rafları: yiyeceği'!, giyeceğe, ve evine 
ait masrafları, vergi ve salmalar mas 
rafları, hükumete verdiği vergiler, 
ve nihayet nüfus \'aridatı • 

UçUncü kısım köylü için hayati e- Hülasa itibarile, umumi vaziyeti, 
hemmlyeti ha~ olan sualleri ihtiva mahsul yılı içindeki ikbaadl faaliye· 
etmektedir. Çiftçinin maheul senesi tinin seyri, tarlasını, ne ile, ne saman 
başında ve eonunaaki serveti, çift<:i ekip biçtiği, kaç adam çalıştırdığı. 
ailesinin arazisi, kira veya ortakçılrk- topluca, blr yıl için ekonomisine müs
la kullandığı arazi. kiraya veya Or· bet veya menfi tesir yapan hiıdiseler 
taklığa verilen arazi, çiftçi ailesinin araştırılmaktadır. Son gruplarda köy 
035 - 36 yılı içinde işlediği arazi ge· IUnün bir yılda yaptığı istihlike ne
nişliği. Çiftçinin arazisinde yaptığı ticede elinde kalan tcsblt edllmekteo 
ıı:ılahat. çiftçinin bağ, bahçe ve orman dir. 
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Polonya - Norveç maçı nasıl oynandı? 

Norveçliler son dakikada bir gol 
yaparak galibiyeti temin ettiler 

Berlin, 13 (Olimpiyatları takip 
eden arkadaşımız yazıyor) - Dömi 
finallerde talihsizlik yüzünden ra
kiplerine mağlup olan fut bol ekiple
rinin en kuvvetlisi olan Polonya ve 
Norveç milli takımları bugün üçün
cülük ve dördüncülük için karşılaşı
yorlar. Stat yine mahşer gibi kala
balık. Hakem, Avusturyalı ... 

Müsabaka saat dörtte Polonyalıla
rın akmile başladı. Bir iki derin pas
laşmadan sonra Norveç kalesine inen 
muhaciınler, uzun boylu olan Norveç 
müdafileri tarafından kolaylıkla ge
ri çevrildi. Norveçin müdafileri tur
nuvaya iştirak eden takımlar içinde 
biribirlerile iyi anlaşarak karşı taraf 
muhacimlerine geçmek imkanı vermi
yen oyunculardan teşkil edilmiş. 

Polonyalılar Norvecin müdafaa fai
Juyetini bozabilmek için uzun paslar
la kaleye inmek tabiyesini kullanmak 
istiyorlar. Ve biraz da muvaffak o
luyorlar. Oyunun 10 uncu dakika -
smda Polonya sağ açığı santrhaftan 
aldığı uzun bir pası muvaffakıyetle 
kullanarak uzaktan çektiği sıkı bir 
f,-Ütle takımına birinci golü kazandır
dı: Polonya: 1 - Norveç: O. 

Norveçliler hiç olmaı.sa üçüncülü
ğü ellerinden kaçırmamak için bütün 
enerjilerile çalışıyorlar. Bundan ev -
velki mektuplarımda bahsettiğim çok 
kıvrak bir oyuncu olan santrforları 
vasrtasile mütemadi akınlara başla -
dılar ve bu çalışmalarının mükafat
larını tam 20 inci dakikada sağ içle-
rinin kaleye kadar girmesile elde et
tiler. Bu gol çok nefis bir şekilde ol
muştu. Santrfor bir iki vücut hare
ketile Polonya haflarmı geçtikten 
sonra demarke vaziyette bulunan sağ 
içe nefis bir pas verdL Sağ iç üzeri
ne gelen müdafii topu vurur gibi ya
parak atlattı. Onun bu hareketine 
bakarak şut çekti zanneden kaleci de 
topa doğru yatış yaptı. Ve saç iç te 
kalecinin yattığı tarafın ak.sine topu 
büyük bir soğukkanlılıkla yuvarlıya
rak takımına beraberliği kazandırdı. 
Polonya: 1 - Norveç: 1. ' 

Oyun bundan sonra büyük bir htz 

aldı. Her iki takım enerjisinin fev
kine çıkarak çalışıyor. Beş dakika 

geçmemişti ki yine Norveç santrfo
ru sol içlerine verdiği bir pasla takı
mıni ikinci golü kazandırdı: Polon
ya: 1 - Norveç: 2. 

Şimdi oyun u.ııamen Norveç ha -
kimiyeti altında oynanıyor. Polonya
lılar bütün oyuncularım müdafaaya 
çekerek Norveçlilerin bu hakimiyet· 
leri altında gol adetlerini fazlalaştır
mamağa çalışıyorlar. nerde kalan iki 
açık ve santrforları ile arada sırada 
tehlikeli akınlar yapmaktan da geri 
kalmıyorlar. 

Bu hücumların birisinde bütün 
Norveç müdafaasının ilerde bulun
masından istifade eden santrfor çok 
hakim bir sürüşle kaleye kadar gele
rek takımının beraberlik golünü kay
detti: Polonya: 2 - Norveç: 2. 

İlk devre bu vaziyet değişmeden, 
takımlar ikişer golle berabere kaldı· 
lar. Haftaym arasında bayanlar ara
sında cimnastik birinciliğini kazanan 
Almanyaya, ikinciliği alan Çekoslo
vakyaya, üçüncülüğü alan Macaris -
tan taknlı.ıarına merasimle madalya
ları verildi ve milli marşları çalındı. 

İkinci devreye her iki takım galibi
yeti kendi lehlerine çevirmek için bü
yük bir azimle başladı. Bu devre 
baştanbaşa zevkle futbol seyrettik. 
Yukarda da kaydettiğim gibi turnu
vanın en kuvvetli ve en teknik iki ta
knnı muhakkak ki Polonya ve Nor
veçtir. Her iki taktm biribirlerinin 
tatbik etmek istediği tabiyeleri evvel
den hissederek ona göre mukabil oyun 
lar yapıyor. Top kesişleri, yer tutuş
ları bütün muvaffakıyetlerinin birin
ci amili. Ayaklarında topu durdur-

Olimpiyada iştirak eden 
sporculanmız dönüyorlar 

Berlin Olimpiyadına iştirak eden 
sporcularımız bugün Berlinden hare
ket edecekler ve Köstence yoluyla 
memleketimize döneceklerdir. Bu 
sporcuların Cuma günü şehrimizde 

btılunaca.kları anlaşılmaJCtadır. 
Olimpiyatlarda., bilhassa güreşte 

çok iyi muvaffakıyetler kazanan 
sporcularımız lstanbulda parlak bir 
şekilde ka.rşıJanacaklardır. Bunun 
için İstanbul bölgesi başkanlığı tara
fından bir program hazırlanmakta

dır. 

İzmirlilerle Yavuz sporculan 
arasında bir futbol maçı 

lzmir, 17 (Tan) - Donanmamı • 
zm lzmirde bulunması münasebeti -
le Yavuz futbol takımile Karşıyaka 
birinci takıını arasında yapılan maç 
ta iki taraf üç üçe berabere kalmış· 
!ardır. 

Burdur ve SandrkJı gençlerinin 
futbol maçı 

Sandıklı, 17 (Tan) - Dün Burdur 
halk sporu geçlerinin ilçemiz sporcu 
lariyle yaptığı maç bire karşı sıfır 
ile Sandıklı Halkevi sporcularının 
üstün gelmesi ile bitmiştir. 

Bafra Sinop gençleri araamda 
bir maç 

Sinop, 17 (A.A.) - Bafra Halkevi 
gençleri Sinopa gelmişler ve bura 
Halkevi sporculariyle iki maç yap
mışlardır. Ve bir de temsil vermiş -
lerdir. 

mamaları da ayrıca büyük bir avan
taj temin ediyor. Her iki takımın bi
ribirine ayni güzellikte ve farksız 
akınlar yaptıklarına şahit oluyoruz. 

Oyunun berabere vaziyette bitece
ği zannedilirken Norveçlilerin yine o 
kurnaz santrforları sağ açıklarına 
uzun bir pas verdi. Önündeki hafı 

atlatan sağ açık kaleye doğru muva
zi bir şut çeki. Sanrfor kendi bacak
ları hizasından geçen topa layıkı veç
hile şut çekemiyeceğini hissedince 
topun üstünden atlıyarak müsait va· 
ziyette bulunan sol içe geçmesine yar
dnn etti ve sol içleri de şimşek gibi 
bir şutla takımmm 3 üncü golünü 
kaydetti: Polonya: 2 - Norveç: 3. 

Bu gol oyunun bitmesine 3 dakika 
varken yapıldığından müsabakanın 

bundan sonrası Norveçlilerin gı:ı. li -
biyeti ellerinden kacırm~mak ve Po
lonyalıların da maı!liıbiyetten kurtul
mak için didinmeleri ara sında gece
rek vaziyet değişmeden nihayetlencli. 
Bu vaziyete göre, Norveç üçüncü, Po
lonya dördüncü olmm-ıtur. 

Şazi TEZCAN 

Boluda bir futbol 
maçı 

Bolu, 17 (Tan) - Zonguldak spor 
culan ile Bolu Halkevi sporcuları a
rasında dün yapılan futbol maçında 
Bolu Halkevi sporcuları Zonguldak
lıları 3-2 yenmiştir. Uray Zongul -
daktaki misafirlere kaplıcada bir şö
len vermiştir. Bu görüşme ve konuş 
ma iki il gençleri arasında iyi bir ta 
nışma sevgisi uyandırmış ve futbol 
maçını dört bin kişi seyretmiştir. 

Hitler atletlere bir 
mektup gönderdi 

Berlin, 17 (A.A.) - Hitler, Olim
piyat oyunlarına iştirak etmiş olan 
atletlerin hepsine ayrı ayrı ve fakat 
ayni mealde bir mektup göndererek 
teşekkür etmiştir. Bu mektupta ez -
cümle deniliyor ki: 

Berlin olimpiyatlarının olimpiyat 
ideallerinin kuvetlendirilmesine me -
dar olacağını ümit ediyorum. 

Hang • Kong'ta müthit bir 
kasırga 

Hongkong, 17 (A.A.) - Müthiş 

bir kasrrga hüküm sürmektedir. Bir 
çok gemiler karaya oturmuştur. 
Sunnig vapurunun yolcuları kurta -
rılmıştır. 

Negüsün krzı hasta.bakıcı oluyor 
Londra, 17 (A.A.) - Necaşinin 

kızı Prenses Tsahai, yarm Londra -
ya gelecektir. Prenses, Wes-End de 
bir c;ocuk hastanesinde hasta bakı
cı stajı yapacaktır. 

Dünya mizahının ezeli 
mevzuu : Dalgın ilim 
Muhtelif gazete ve mecmualardan 

bu mevzua dair topladığımız 
karikatürler 

Dünya, kuruldu kurulalı dalgın a-ı - Bizim haylaz uşağı bekliyorum. 
liın ve profesör, mizahçı ve karika - Atımı getirecekti. Hala getirmedi. 
türcünün mevzuu ve kurbanıdır. Bu Ankaranın henüz imar görmemiş 
mevzuun bizim latife hazinelerimiz- zamanlarında bir akşam Bay Mah -
de de yeri vardır. En çok Emrullah mut Esat evini bulamaz. Evin bulun· 
Efendinin hikayelerinden bahsedilir. duğunu tahmin ettiği yerlerde arar. 
Son zamanlarda eski Adliye Vekili E k B ·· · 1- ·· 

d v 1. uh . B M h t E v yo . unun uzerıne po ıse mura-ve eger ı m arrır ay a mu -
caat ederek evini sorar. Polis nokta sad,ln dalgınlık hikayeleri de dillerde 

dolaşmaktadır. Bunlardan en meş -
hur iki hikayeyi dinleyiniz: 

Bir gün Bay Mahmut Esat atının 
dizginlerini elinde tutarak kendisi 
önde, at arkada asabiyetle aşağı yu
karı dolaşır. Yeni günün ser müret
tibi bu dolaşmanın devam edip gitti
ğini görünce merakla sorar: 

- Hayır olsun, Beye! endi, ne ol -
du? 

BaY, Mahmut Esat şu cevabı verir: 

Tam dalgın11k 

memuru, defterini karıştırır. Evin ad' 
resini bulur ,söyler, fakat Bay Mah
mut Esat: 

- Adresi ben de biliyorum, der. 
Fakat evin kendisini bulamıyorum. 

Nihayet polis memurunun yardımi 
le kayıp ev aranır ve bulunur. 

Alim dalgmlıklanna dair muhtelif 
Avrupa gazetelerinde hoş karikatür 
ler gördük. Bunları bir araya topla
dık. Aşağıda neşrediyoruz: 

etmediği zaman 

Radyo 
Bugünkü Program 

lstanbuJ 

18: Senfonik musiki (plak). 19: Haber
ler. 19,15: Muhtelif plaklar. 20: Keman so
lo (plak). 20,30: St üdyo orkestraalrı, 21,30 
Son haberelr. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ıra• 
zetelere mahsus havadis servisi verilecek
tir. 

20,30: M. Ostravadan: Kuartet ve radyo 
orkestrası; 21,40: Muhtelif ; 22: Orkestra 
konseri; 23: Haberler; 23,15: Plak konse
ri ; 23,45: lngilizce haberler. 

Biikreş 

Konferans; 21,30: Senfonik radyo orkes
trası ; 22,30 : Haberler; 22,45: Kanserin de
vamı, 23,0: Orkestra ; 2,45 : Fransızca ha
berler. 

Belgrat 

20,50 : Orkestra konseri ; 21,50: Karışık 
şarkdar ; 22,20: Radyo piyesi ; 23: Haberler 
23,20: Bir olkantadan: Konser nakli 

Boda~t.e 

19,.20: Radyo salon orkestrası; ıe>,30: 
Konferans; 21 : Piyano refakatile Bayan 
Eyssen şarkı söylüyor ; 21 ,30: Haberler; 
21,50: Tibor Polgarm idaresinde opera or• 
kestrası; 23,15: Çigan musikisi; 24,lSı 
Plak. 

Moskova 

17,30: Bariton opera solisti ta°rafmdan 
şarkılar; 18,30: Yeni musiki eserlerinden 
parralar ; 19: Uçakçıların şarkılarmdan ; 22: 
Almanca neşriyat; 23,05 : Felemenkçe neş• 
r iyat ; 24 : İsveççe neşriyat; 1: lspanyolca. 

VaJ'!f()va 

20: Hafif musiki; 21,30: Edebi neşriyat; 
21,45: Haberler ; 22: Oda musikisi; 23: Ha 
herler ; 23,35: Dans musikisi; 24: Dans 
plakları. 

Viyana 
t 

20 : Haberler; 20,30: Konuşmalar; zıı 
Franz Leharm (Bunt ist die Velt) opere
ti; 22,35 : Haftanın haber icmali; 23: Ha .. 
herler; 23,25: Orı musikisi; 23,55: Dans 
musikisi. 

Halkevi
1 
salonunda aergi 

Kırşehir Ortamektebi talebeleri 
Eminönü Halkevi salonunda bir re
sim sergisi açmıştır. Sergiyi mekte-ı 
bin Resim Muallimi Şahin özgür ida
re etmektedir. Sergide hayali, tezyi
ni ve ezber resimlerle birinci sınıf ta• 
!ebesi tarafından hazırlanmış el ya4 

~- z an bulunm~ktadır. 

Dalgın pMfesör - !yice biliyorum ı siyemi bir tarafta unutma.dun. Beni 
ki bugün dalgınlığım Y.Ok. Bugün şem ne diye arkadan çağırıY.orlar?. 

Hırsızı tehdit ! 

.Dalgın profesör tabancanın ağzını 
telefon diye kulağına dayayarak ve 
tehdit makamında telefonu hırsıza 

çevirerek: 
- Davranma, derhal tetiği çeke -

rim ha!.. 

Bir tranivay yoldan çıktı 
Dün saat 12 de vatman ÖmeriJI 

idaresindeki 195 numaralı traJnva)' 
arabası köprü üzerinden geçerken 
raydan çıkmıştır. Tramvay arabası 
bir müddet sonra raya konarak se-ı 
ferine devam etmiştir. 

Bir Japon tayyaresi denize 
düttü 

Tokyo, 17 (A.A.) - Motaro tay
yare gemisinin bir deniz tayyaresi, 
Sasebo yakininde denize dü~müştur• 

Japonya.da 400 ev yandı 
Tokyo, 17 (A.A.) Y Tokyonun ~i

malinde ufak bir şehir olan JizodO'" 
da bir yangın çıkmış, 400 ev yanınJŞ 
tır. 

Bir vapur battı 
Oran, 17 (A.A.) - Bir mikts.t 

yolcuyu ve hamule olarak buğdaY1 
hamil bir vapur batmış ve içind~ 
bulunan 22 kişiden ancak bir kiŞl 
kurtulabilmiştir. Deniz, şimdiye k3 .. 
dar altı cesedi sahile atmıştır. 

Gece Yarısı 
kızım .... Hiç başka bir şey değil, ta- de para değil, geçinmek kaygusu de- Fakat şimdi, ağzını açıp, ne e

vet, ne de hayır! diyebiliyordu. Evet 
dese, annesini tasdik etmiş olacakt1. 
Annesi ,haksız ve yanlış söylemiyor
du. 

miş bir şey yok! 
Yaşlı kadın, oturduğu koıtuğıı!l 

yanındaki masanın üzerinde duraJJ 
gümüş kutuyu açtı, bir ince cigara ., .. 
larak yaktı ; 1'o. 17 

- Sevgiden sevgiye fark vardır, 
yavrum. Ciddi mi, yoksa şaka mı, 

diye sorduğum zaman, küçük bir şüp
he içinde idim. Gözlerini, gözlerim
den kaçırıyorsun. Seni, çok iyi tanı
rım, kızım. Bu işi, ciddi olarak konu
§Uyorsun. 

İçini çekiyordu: 

- Kararmı vermişsin... Benim 
gönlümü hoş etmek için de, danışı

yormuşsun gibi soruyorsun ... 

İcl!l, silkindi, kendini müdafaa. 
etmek istedi: 

- Yok, anne, rica ederim ... 
Ya§lı kadın, yorgun bir gülümse

yişle, onu susturdu: 
- Yorulma kızım... Sorsan da, 

sormasan da, sana gücenmem ... Ben; 
anahk hakkımı helil etmem! Seni 
doğuracağıma taş doğuraydnn ! diyen 
mahalle karılarından değilim .... Sor· 
mayabilirdin ... Senin hayatına karış· 
ınaya hakkım var mı? ... Baban, za
•anına göre. açık fikirli erkeklerden 

Mahmut YESARi 

sayılırdı. Benim de, kara cahil, mu
taassıp bir kadm olduğumu iddia e
demezsin. 

- Aman, anne neler söylüyorsun? 

- Aklmıın yettiği, erebildiği şey. 

teri söylüyorum, kızım! Seni, mahal
le mektebine gönderir, sonra eve ka
payabilirdik. Sörlere verdik, aynca 
matmazel tuttuk. Küçük yaştan, key 
fince, serbestçe yaşamaya alıştın. Sı· 
kı büyütüp, göz açtırmamış olsay
dık, yaşın biraz ilerleyince, havalan
manı ben de, herkes te, haklı buJur
duk. Evlenmene karışmamıştık; ta
lün yardım etti, kocadan yana da sı
kılmadın ..• Rahmetli kocan, zenginli
ğine güvenerek kafa tutamaz mıydı? 
Hayır! Senin ya.nmda, adeta eksikli 
otururdu. 

Kocandan hiç şikayet edemez· 
sin, kızım ... Günün birinde, sana, mal 
mülk, bütün varını yoğunu bırakarak, 
genç yaşında ölüverdi. Büsbütün ser
best kaldın... Seni. talih sımartıvor, 

lih şnnartryor! Neyin eksik, neyine 
sıkılıyorsun? Eğer, çok genç olsay
dın; çocukluk! derdim ... Şimdi de ih
tiyar değilsin, gençsin; başından, -Al 
lah saklasın!- bin bir macera geçme
di ama, yine yaşına göre ,tecrübeli 
bir kadın sayılırsın.... Sahneye, niçin 
girmek istiyorsun? .. Yaşın yirmi se
kiz .. Otuz, demek... Artistlik nedir, 
bilmiyorum. Yalnız, gördüklerimden 
anlıyorum ki, iyisi, iyi ; ortası, ney
se; fakat acemisi, hele soğuğu, ta
hammül edilir şey değil.... Hevesin, 
sahneye girmek mi, yoksa artist ol
mak mı? .. Öyle sanıyorum ki, iyi ar
tist olmak için, herşeyde olduğu gibi 
çekirdekten yetişmek lazım! Başkala
rının sekiz on senede kazandıklarını, 
sen bir iki senede kazanabilecek mi
sin? On sene sonra, yaşın ilerliyecek, 
bugün heves ettiğin oyunları oynı

yabilecek misin? Hoppa, · genç kıza 

çıkan kart karılara, nasıl kahkaha
larla güldüğümüzü hatırlamıyor mu 
sun? .. 
Sana da, böyle gülerler, gülecekler! 
demiyc,rum. Hem, ben, o günleri gör
mem ... Asıl anlamak istediğim şey, 

tiyatrodan ne umuyorsun? .. Herhal-

ğil ... Peki, buna, sebep ne?. 
Yaşlı kadın, tekrar kızının elle

rini tutmuştu; Onun gözlerinin içine 
bakıyordu: 

- Nekadar sakin konuştuğumu görü 
yor musun? Işlerinize karışmıyorum 
karışmıyacağıın; düşüncelerine tesir 
etmek istiyorum, sanma, kızım ... Kı· 
zı, kendi haline bırakırsan, ya. da -
vulcuya, ya zurnacıya varır! derler. 
Böyle yabancı, yavan hikmetlerle, si
nirlerine dokunmak istemem. Tiyat • 
roya girip girmemen hakkında, ben, 

ne düşünsem, ne söylesem, hep ken

di görüş, düşüntişlerim olacaktrr. 

Doğrusunu bilmem ki söyliyeyim. 
Sen elbette benden daha iyi düşünür
sün ... Beni, ister bir anne gibi, ister 
bir arkadaş gibi dinle ... Bana da, öy
le cevap ver,. Buna sebep ne? Iclal, 
ne cevap verecekti? ... Eğer annesi, 
sinirlenmiş, bağırıp çağırmış, ağla -
mış, bayılmış olsaydı, Iclal için, ya
pacak şey gayet kolaydı; o da sinir
lenecek, bağırıp çağıracak, ağlayıp 

bayılacak,' ve arada çıkacak dargın· 
lıktan, kırgınlıktan istifade edecek
ti. 

Iclal, annesinin haksız veya yan -
lış söylemesini isterdi; çünkü o za. 
man, kendi, haklı çıkacaktı, ve doğ
ruyu, kendisi söylemiş olacaktı. 
Hayır! diyerek kesip atamıyordu 

da ... Hayır! deyince, annesinin söyle· 
diklerine teker teker cevap vennek 
lazımgelecekti. 

Annesi, onu, hiç ummadığı bir yol 
üstünde karşılamış v~ kıskıvrak bağ· 
layıvermişti. 

Iclal, kendisini, anensinin sinirle -
neceğini hesap ederek, ona göre ha -
zırlamıştı. 

Yaşlı kadın, onun ellerini okşuY.or
du: 

- Neye cevap vermiyors~ le -
ıaı? 

Gen<; kadın, ellerini çekti, zoraki 
bir gillUşle ayağa kalktı: • - Ne cevap vereyim, anne? ... 
Söylediklerinin hem doğru, hem yan
lış tarafları var. Bir kere, ortada, 
kat'i karar verilmiş, yani olmuş bit 

:_ Sen, bir _şeye karar vernıede!I 
lafını etmezsin kızım! 

Iclal, sinirlenmiş gibi kaşlarını ~t 
mıştı: 

- Kendimi bilmem ama, sen, pe1' 
kat'i konuşuyorsun anne! 

Annesi, cigaranın mavi dumanları .. 
na bakıyordu: 

- ihtimal, kızım! ~ 
Genç kadın, onun soğukkanlıl1~ 

karşısında, yenilmemek, yenilmiş gCY 
rünmemek için dişlerini sıkıyordu: . 

- Tekrar ediyorum, olmuş bit:ııııf 
bir şey yok! 

Yaşlı kadın, başını iğmişti: 

- Peki, kızmı, kabul ~iyoruJ!l-
lclal, sözüne devam etti: iD 
- Sahneye, muhakkak ihtiyaç iÇ 

mi girilir? ., . 
Annesi, gözlerini kaldırmıştı· s.l• 
- Bunu, oraya girenlere sorJJl 

kızım! 
[ArkaS' tJIJf] 
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İstanbul 
sebzeciliği 

•••••••••••••••••••••• 
Günden güne sönmiye 
başlıyan ziraatin bu 
miınim san' atini hem 
canlandırmak hem ko
rumak lazımdır. 

İstaııbulun havası, suyu \'e topra
iı iyi sebze yeti~tirmek i~in birinci
dir. Burada yetiştirilen sebzelerin 
hepsi de iklimin müsait tesirlerile çok 
lazetJi oldukları gibi besleyici mad
deleri de o nisbette boldur. Sebzeler
de aramlacal< canlandırıcı JcU\ıveti ha
iz vitaminlerin en iyi tt-.şekküllerini 
İstanbul ıı;ebzelerinde bulabiliriz. Bu
llun sebebi, sebze bahçelerimizin i)i 
.ıtamın şa.rtlannı havi ve mfü;ait 
llisbette kimyevi unsurlan toplamış 
t.oprak cinslerinden olan arazide ku
'l'uhnuş bulunmasıdır. lstanbulun 
Beınt semt kara toprak, kırmızı top
tak bahçeleri adını alan bostanlarda 
l'etişen sebzelerden birer misal alır
Rak mesela: J.Anga ve Malt.-penin 
hıya.rıarmdald gevreklik, koku ve 
•ertlik, Kartalın pll'8Sasmdaki ince
lik ve yumuşakbk, Yedikule marulla
l'ındaki yağlılık ve tat, Bayrampaşa 
\te Tuzla enginarlanndaki yumuşak • 
bk ve lezzet gibi şekerlilik, koku, tav 
itibarile dünyanın en nefis ~ebzelerini 
baldkaten tstanbuldan ba.~ka bir yer
ile bulmak imkansızdır. Hava, su, 
toprak gibi üç esa.<ilı amil İstanbul 
t\ineşinin canlandınrn, vitaminle~· 
tlticı kodretile imtizaç ede~e; bu 
laıtıar altında yetlsecek mahsulün 
llt'f asetine artık diye~k söz kalmaz. 

)iemleketiıniıııde senele~ yaşamı' 
\te ağzının tadını bilen bir Fran4111z 
cl0stum, tsta.nbulun üç ~e;)ini beğe • 
llit ,.e daima söylerdi: 
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Böcek kapanı 
Ziraatte bir kısım zararlı böcek

ler geceleri çalışır:lar. Karanlıkta u
çanların içinde öyleleri vardır ki yap 
tığı zararların önüne geçilemez. Bi
zim ada çamlarına zarar veren tır

tılların böcekleri de böyledir. Gece
leri çalışan böcekleri, kelebekleri ya
kalamak için bir kaç türlü kapan ya
pılmıştır. Fakat bu kapanların hepsi 
de pratik, değildir. En iyi ve pratik 
kapanı Liyonlu bir Fransız ica't et
miştir. Bu kapan elektrikle işliyen 

ampullu ve telden yapılmış bir kuş 

kafesi gibidir. Elektrik cereyanile 
ampul kuvvetli bir ziya verdiği gibi 

l lunan yeni ~ir kaç .~ins kaktüslerden 
bilhassa Ekmosereus grupundan ba
zılan beyaz sakalıı'büyük bir kafayı 
andırırlar. Bunlar tohumlarile yetiş-

Ağustosta neler ekilir 7 

elektriklenen tel kafesi 800 - 1000 
derece hararetle kızar. 

Ziyadan gözleri kamaşan gece ke
lebekleri, böcekleri kafese doğru u
çarak elektrikli tele çarparlar. Kimi
nin kanatlan, kiminin başlan yana
rak kafesin yanma veya üstline dü
şerler. Bir gece tecrj.ibesinde Liyon
da bir meyva bahçesine topraktan 
bir buçuk metre yükseklikte asılan 

tek bir kapanla 2300 böcek yakalan
mıştır. Elektrik kapanı için evlerimi
zin elektrik cereyanı kafidir. 

:(. 

Caddeler için yeni bir ağaç 

Sakallt tıebatıar 

silren filizleri diplerinden keserek 
çelik yapmak en son bir usul idi. Bu 
usulün daha pratiği bulunmuştur. 

Bu da yıldız yapraklarını, sapları

nın dibindeki tomurcukla beraber 
keserek kumlu yaprak çürüğüne 

dikmekten ibarettir. Bu yeni usul 
çelik Nisandan Ağustos sonuna ka
dar yapılır. 

Her memleketin iklimine göre cad 
deleri gölgelendirecek, süsliyecek a- Gümüş renkli hurma 
ğaçlar dikilmektedir. Bizde çınar, a
kasya, ıhlamur, at kestanesi, karaa
ğaç, Dişbudak, sofora kullanılır. Sı

cak yerler için de hurma ağacı cins

leri kullanılmakadrr. Tunus betledi
yesi bu sene sık gölge veren, çabuk 
büyüyen yeni bir ağaç ile caddeleri 
süslemeye başlamıftrr. Bu ağacın 
ismi Tipuana Speciosadır. ~ize, lz
mir, Antalya, Mersin, Adana gibi se
hirlerimiz için tavsiye edebilfriz. 

:(. 

Yaprak çeliği 
Yıldız sovanlannı cam fanus veya 

limonluk içinde ve tazeliiğini kaybet
miş gübre ile örterek sürdürmek ve 

Floridada yapraklan gümüş gibi 
beyaz ve parlak bir nevi hurma ağa
cı yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu ye 
ni cins ağacın sakı üzerinde kendi 
kendine üreyen asma filizi gibi uzun 
filizler, toprağa dikilirse köklenerek 
büyümekte ve bu ağaç kolayca çoğal 
tılmaktadır. Ağacın fenni ismi: Co
ceothrinal Garberi'dir. 

• 
SakaUı nebatlar 

Kaktüs sınıfı nebatları arasında 

çok garip şekilli olanları vardır. Pek 
çoğu dikenli ve bir kısmı da tüylü ve 
kıllı olurlar. "İhtiyar kafası,, denilen 
bir cinsin üzerindeki kıllar, insan 
başını andırır. Fakat Teksasta bu-

tirilir. 
• 

Hınzır otu 
Orobanş denilen ve ziraat mahsu

latı üzerinde tufeyli (parazit) olarak 
ya.şıyan bir ot vardır. Bu otun bil· 
hassa bakla tarlalarında yaptığı za
rarlar çoktur. Bu sene adalarda bile 
baklaları mahvetmiştir. Bu parazitin 
önüne geçmek için tohum.lan ilaçla
mak bile kafi gelmemektedir. Yeni 
yapılan tecrübelerde hınzır otu gö
rülmüş olan tarlalara o sene yalnız 

keten tohumu ekmek kafidir. Keten 
üzerinde Orobanşlar tohumlarını ke
male erdiremeden keten fidanları ke
male erdiğinden ketenler toplanır ve 
kurutulursa bu zararlı nebat ta mah
vedilmiş demektir. Tarlada dahi to
humu kalmıyacağmdan önüne geçil
miş olur. 

• 
Kromozomlar 

Höcre ilmi çok ileri gitmiştir. Biyo 
loji alimleri geceli gündüzlü çahşı

yorlar. Höcrenin çekirdeği içinde 
renkli iplikleri vücuda getiren Kro
mozomlar hakkında bir çok yeni tec
rübelerle meydana çıkarılan izlerin 
izahına uğraşılıyor. Her nebat ve 
hayvanın nevilerine göre kromozom
ların şekil ve adetçe değiştiği sabit 
olmuştur. Bunlar nebatlann bazısın
da tek tek ve bazısında çift olarak 
bulunmaktadır. Her nebatın kromo
zomu sayılabiliyor. Verasetin, evsafı 
intikalinin esbabı kromozomlardan 
ileri geldiği kabul edilmeye başlandı. 
Çeşitlerin değişmesinin, Hibridasyo
,;nun netice vermesinin, Mütasyonun 
sebepleri hep kromozomlara atfedil
mek'tedir. İnsan ve hayvanlarda kan 
benzerliği gibi, nebatlann da yaban
cı bir tohumdan husule gelip gelme
diği o nebatların Nüsglerini tetkik e
derek anlamak kabil olacak demek
tir. 

Ağustos, mevsimin en 8'1Cak ayı ol
makla beraber, bu ayda ekilen birçok 
çiçek oo sebze tohumları vardır. E~ 
l@ tohumlardan alınacak fideler Ey
lülde .§aşırtma edilirse fideler kuv
vetli gelirler. Şayet havalar Birinci
Mmma kadar müsait giderse hem 
turfanda çiçek, hem de turfanda zer
zevat alınır. Ek'11en çiçek tohumları: 
Kan damlası ( Adonit), Manisa lalesi 
(Anemon), bu:; çiçeği (Fikoid), Gö
yardia, Olmez (/mmortel), Arslanağ
zı, Farekulağı, Ncmofilla, Çin karan
fili, Pcsnet karanfili, katmerli ha§
ha§, hercai menck§e, ipek çiçeği, mu
habbet çiçeği, giil hatmi, Nak-il, Ner
gis, ve bwıların muhtelif renkli çeşit
leri. 

Sebze tohumları 
Skorçina, -nmhtelif şekilde ve boy

da o1a'l tu.rp çe§itleri, semizotu, pa
sa (karanten nev'i), havuçım muhte 
lif A vrıtpa çeşitleri, nıuhtelif hindi
ba çeşitleri, Avrupanın tur/arıda Uih
na ve karnıbahar\an, sıı teresi, may
danoz, Viktorya i.spanağı, sonbahar 
ispanağı, kı§ nev'i ye§il salata, muh
telif şalpam çeşitleri, beyaz saı:an, 
kırmızı sovan, ku.zu kuüıüı. ve bunla-

Yeni bir Türk file!ll 

topraktan çıkardarak saksılara ohnır. 
Zar ve kt§'ın çiçeklenmiş olarak pa'ha
lıya sattlır. Tur/ anda yetiştirilecek 

lale, sümbül, zcren cinsleri için hazır
lıklar ba§lar. Laleler, sümbüller sak

sılara dikilecek ise harçlan olan 'bir. 
J.:ısım eskimi§, çürümüş beygir güb
resi.,, veya koy"n gübresi; bir J..."1S'lm. 
bahçe toprağ•, yarım kaaım dereku. • 
mu, yanm kısım yaprak çürüğü ha ... 
zırlanır, saksılara doldun.dur. Her. 
saksıya büyı"lklüğüne göre 1 - 5 taM 
sUmhi.ll, 1 - 10 Uilc sovanı dikilir. Bu 
saksılar toprağa gömülür ve üzerine 
10 santimetrelik bir tabaka toprak 

(Boğazın içme !4ulan, ya.s sehzele
thniı ve Silivri yoğurtu... Bunların 
~ damağımda kalmıştır. E~er bu 

~kuvvet ve sağlık membalan Fran- --------------------------------------------
Turfanda ~nmbüller 

mı erken yeti.§en çeşitleri. 

· örtülür. 20 - !5 gün böylece bırak"t· 
lır, haftada iki defa sulanır. Eylulile 
saksılar topraktan çıkarılır. Bu mü.d
det içinde sovanlann kökleri Bllrmii§
tür. 801,·anlar dahi kuvvetini kaybet• 
miyerck köklerile topraktan gıdasını 
almağa ba§lamı§ttr. Fa~t yaprakı.a.. 
rı henüz siirmcmi.ştir. Zira toprak aı. 
tıncla ve karanlıkta kaZmı§tır. Bunla~ 
da yavaş yava§ sürer ve büyürler. 
Bahçeye, toprağa. dikilecek olanları 
da dikilmelidir. Toprakta bulunan ze
ren sovanlarile beraber hepsine dB 
iki defa bol su vermeli ve toprak ü.ze· 
ritıe ha.sırlar örterek gb1gclcndirmeli. 
dir. Eylılle kadar bu tarzda bakılan. 
sotıanUır erken Tcöklenerek yaprakı.a.. 
nırlar ve lkincite§Tinden itibaren çi
çek vcrir7er. 

'ada bulunsa:vdr bize de "Türk kadar 
kuvvetli" sö3:uyeceklerdi) derdi. 

• 
İstanbul sebzeciliğini söndüren ve 

~tta tehlikeye düşiiren; ikliminin 

lllli11ıa.adesi, suyunun bolluğu, arazinin 

teni liği ve amelesinin çokluğu gibi 

~Yetlere malik olan birinci dere

tede Adana, Mersin, Antalya ve ikin
ti derecede garbi Anadolu mıntaka -
llfrıda. yapılan bah~elerde ora mah-
8\ıllerinin İstanbul piyasasını tutmu5 
0ltnasıdır. Ger!;i oraJann mahsulatı 
ltıtta.nda yetiştiği için İı,'ta.nbulon 
hlruı turfanda mıntakası olan Kar
~· Adalar, Maltepe bostanlanna 
ıt~l'Şı koymus gibi görünürse de bun
-n bütün İstanbul bostanla.nnm za
ta.. gönnüş ve görmekte olma.,.ı pek 
~lidir. lstanbulon turfanda mmta
....... bu sene :\'ÜZde elli nisbetinde 
~k..ıııan mahsul ~yetiştirmiştir. J\u DL<il• 

\\ı t her sene gittik~e artacaktır. Son 

01 l'faıtda ve orta mahsul mıntakMı 
da._ &ehir hududundaki ve ehir i~in
~l<t bostanların da bu S«>.ne mahsu
't tt YÜzde altmış noksandır. Bonon 
~Plerinden biri de Anadolu bos -
~ a.rı mahsullerinin ikin('ikanundan 

11 ~ra.na kadar İstanbul halkını ka-
1'lS:ıin - • } • k 1 ~ kadar piya.<i!aya ge mesı \'e 
~en fazla mahsul karşısmda bos
~1~ıl~rın hakir olarak ürkmesidir. 
•~ kun lstanhul sebzelerinin halde ""(; ,. 
~Ya.~ bulmakta olması da bunun 
Uğı • blJ' delilidir. İstanbul sebzeci
.\ı1 llı kurtarmak ve korumak i~in 
11~ ~a. \'e garbi Anadolu mahsulleri
~ aprJannuıı kapamak gibi f'kono
"~ 0 bruyan ve vatandaşlık hüküm 
~b~~Utnlarile yakışık almı)·an 
~erın alınmasını istemek hem 
~ •ı olur, hem de yanlış bir dü
ltt CeclQ-. Bu işi ba.,annak için çare
t tal'~k değildir. Hatta bu ~areler 
btti n Ulun müsait muhitinde ~ok hi 
,~!~r \'~rehilir. Yetl-.ir ki, yapıl
' lsteniJsin ve istenilen başarıl-

Lôtfi Arif UNBER 

Ne hatlarda 
galatı tabiat 

Gazetelerde ara.sıra okuyoruz. ör
dek başlı domates, ikiz ve yapışık el
ma, horoza benzeyen armut, üçü veya 
dördü yapışık incir, yamn, yumru 
sapsız şekillerde birçok meyve ve seb 
zeler görülmektedir. Anomali denilen 
böyle garip şekilli haller nebatlarda 
her vakit vukua gelebilir. Bu hadise
leri tetkik eden biyolojistler bunun 
sebeplerini birer birer izah etmişler
dir. Fransız alimlPrinden De Vries 

Kakit:ltlıs modaso 

• 
AŞ'llt kaktü.<Jler 

1895 den 1909 l"enesine kadar bu gi-

Beş on senedcnberi Amerika salon
larında "Salon nebatı,, olarak kulla
nılmakta olan kaktüsler, Avrupa sa
lonlarında da bütün hıziyle yerleı;ımi§ 
tir. Meksikanın bu garip, dikenli, tüy 
lü, krllı Aebatlarmın asırlardanberi 
A vnıpada mevki tutmuş olan palmi
yelerin yerine geçmesi ve bu geçişin 
bir moda halini alması hiç te sebep
siz değildir. Palmiyelerin bakımında
ki itinaya ihtiyacı olmayan kaktüsle· 
rin hem yetiştirilmesi kolay, hem de 
bakımı çocukların bile elinden gelebi
lecek bir iştir. Bu nebatların acaipli
ği de gözönüne alınırsa tabii garibe-

bi hadiselerin sebeplerini araştırmış, un şekilleri muhteliftir. Hemen her 
tecrübeler yapmıştır. Meyvalarda, şekil o nebatın tohumlarile yetişen 
çiçeklerde, dallarda rastgelinen bu nebatlarda bulunabilir. mm lisanın -
garibelerin belli başlı sebepleri mor- da sitojenik olan bu gibi hadiseler ek
folojik değişmeden ileri gelmektedir. seriya kendi kendine husule gelmek
Bu değişme nesilden nesle intikal ede tedir. Fakat hazan böceklerin, man
bildiği gibi fertlerin üzerine tesir e- tar hastalıklannın tesirlle de arızi O• 

den arızalardan da husule gelebilir. larak vaki olmaktadır. Anomali hadi
Ncsillerden intikal şeklinde olursa o sesi ekseriya kabak, hiyar, karpuz, 
zaman çelik ile tohumla ayni şekiller kavun nevilerinde görülür. Resimde 
devam ettirilebilir. Arızalarla vaki o- görülen küçük ve korminson ncv'in
lursa devamı kabil olamaz. Dallarda den bir hiyar iken kaz kafası şeklin
ve çiçeklerde husule gelen Fasciation de ve kaz bo~u kadar uzamı~tır. 

lere pek düşkün olan milletlerin di -

kenli olmalarına rağmen kaktüse ne
den kıYmet verdikleri anlaşılır. Fa
kat unutmamak lazımdır ki şekil ve 
yapılışça bize çirkin görünen bu ne
batlara, tabiat o kadar güzel ve ca
zip bir çiçek ihsan etmiştir ki seyri
ne doyulmaz. Kaktüslerin 15 - 20 san 
tim kutrunda çiçek açan cinsleri ha -
kikaten görülecek şeydir. Kaynana 
dili dediğimiz ve dikeni{ bir dil şekli
ni andıran frenk incirlerinin bile çi
çekleri ne kadar güzeldir. Kaktüsle
rin Meksikada 3 - 15 metre yükselen 
ve 8 • 10 ton tartan ağaçları yaşar. 
Bunlar tohumlarile, birer dip sürgü
nü ile, üzerinde üreyen yavrularile 
çoğalırlar. Ayrıea çelik ve aşı yapıla
bilir. Bakımı da; kışın ayda bir de
fa, yazın haftada 1 - 2 defa sulamak
t~n ibarettir. Bu nebatların korktuğu 
şey fazla rutubet ve soğuktur. Kalö
riferli odalarda kışın mükemmelen 
yaşar, büyük ve çiçek açarlar. Aşı '.ı
~uliyle kaktüslerin şekilçe çok gıı.rip 
olanları yetiştirilmiştir. Kaktüs mo -
dası bizde de başlamıştır. Bu moda 
bre Almanya ve Fransadan gelmi§· 
t.rr. 

Neler dikilir? 
Ağustosta artık dikilecek ağaç kal

mamıştır. Yalnız bazı genç fidanları 
topraktan çıkarıp saksılara alırlar. 

Bumm içfo fidanlan 'bir hafta veya 
ou gün kadar susuz bırakırlar. Sak-
81la rm harcı hazırUınır. Fidanlar bir 
giin evvel sulanarak toprağiyle bera
ber çıkarılır ve saksılara dikilir: Di
kilmi§ saksılar gölgeli bir yerde tu
tulur ve her gün sabah akşam sula-

1 narak, yapraklara, dallara birkaç de
,,~ S'll serp~~rek scrinlendirilir. Serin 

1 

bır yerde boylece hazırlanan fidanlar 
yeniden canUınırlar. Güller, leyUiklar, 
ya.'fcminlcr. 

Ortancalar Ağu.stos .~onuna doğru 

Ziraat sahifesi ve 
ziraat müşkülleri 

Toprakla uğnl§an okuyuculanmı

zm ziraat ve ekonomi bnknnından 

karşda.5aeaklan zorluklara mümkün 

olabilen çareleri ~östennek, memleke

tin ziraat i~lerinde umumi alakayı 

arthrmak, ~·enilik.Jeri, keşiflerj haber 
\ 'ermek, salonlarlla, ba~, bahçe ve 
tarlalarda ziraat ha;ratına alt sual
lere ('enp \·ermek gibi faydalı mak
satla bir "ziraat sayfası" açı)·oruz. 

"Ziraat sayfa r" nı teknik yazılari
le \'e kıymetli eserlerile tanınmış 
miiteha.~ıs arkada.51mız Lutfi Arif 
Ken~r ha1.1rlamaktadır. 

O!<uyuculamn ziraat sayfasın
da ziraate dair sorduklan her sualin 
cevabını bulacak.lardJr. 

1-Suallerinize ce\·ap almak için, 
sorulacak şeylerin sıra ve nu
mara ile, ayn ayn ve kiğıdm 
bir tarafına yazılması. 

2 - Sorulacak şeylerin cel'aplan 
sırasile yalnız ziraat sayfasın
da ve.rilir. 

3-Acele istt-nilecek (',e\•aplar için 
~ J*Iu &öııdeıilındidk. 

BağUırda, bahçelerde çilek i§leriM 
btt§lanabilir. 

1 [Köy haberDerı 
• Konya Halkevi Yarma, Hatip ve 

Karaaslan köylerine nUmune köY.ll 
yaptırmaya karar vermiştjr. 

• Ordu Halkevi .köycülük şubesi; 
köyleri biribirine tanıtmaya karar 

verdi ve her hafta yakın köylerden 
birine diğer komşu köylerden misafir. 

götürerek köylülerin biribirile tanış. 

ması ve köy için mübadelesini artma
sı Ç{lrelerini arayacaktır. 

• Trakya köylüleri için yaptmlan 
pulluk tipi çok verimli olmuş ve eki
nin verimi üzerinde iyi neticeler bı • 
rakmıştır. Vekalet bu pullukları di· 
ğer umumi müfettişliklere ve vilayet 
lere de tavsiye edecektir. 

• Yüksek Ziraat Enstitüsü talebe
sinin geçen toprak bayramında dikti
ği ağaçlar inanılmayacak kadar gü
zelleşmiş ve büyümüştür. Talebe bun
lara çok iyi bakmakt ave iyi sulanan, 
fenni dikilen, iyi seçilen bir ağacın 
en çorak toprakta bile pek güzel yeti
şeceğini isbat etmektedir. 

4 - Sualler, mektuplar "ran" zı. 
raat mulıarrirliğine yollanrııa
Wiı'. 
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l Pamuk cinsleri 
ıslah ediliyor 

Bir kısım araziye bir 
cins pamuk ekilecek 

Adana, (Hususi muhabirimiz yazı-
yor) - Bu sene pamuk cinsleri için· 
de en iyi cins ve en uzun elyaflı pa
muk olan klevland tohumlarından A· 

ıstc\.nbul 
No. 18 Yazan: M!THAT CEMAL ... 

Yalancı şahidin kalıplı fesi, 
boyalı kundurası olmalıydı 

dana tohumu ıslah istasyonu tara "Bu Tevfk Hoca ne ince adamdı! 600 ı kiden ne haber? Hadi yirmi iki ço• 
fından çiftçilere 1,100,000 kiloyu mü liralık davayı Adnan için angar - diyelim; fakat bu herif yirmisinde 
tecaviz bir mikdar tevzi olunmuştur. ye sayı:yor.,, dul Sonra "lnsanlar mi yok? EşhedUbillah ki var! 
Seyhan, Ceyhan nehirleri denl.a ve de hakkınd& acele hükümler vermek ne "Eşhedübilli.h., derken, katip Sa• 
niz yolu çerçevesindeki arazide evvel- kadar yanlış,, tı. "Şu Tevfik Hoca lih, yeminin gürültüaünde manevra • 
ce ekilmekte olan iane ve ekspres pa- için o, ne fena şeyler d\iıJUnmUI}, bar- sını kadına fazla hiseettirmiyerek. 
muklannın ekilmesi menedilmiş ve bi umumide yüzüne bakmamış,,· yalancı şahit paralarını cebine soktdo 
bu sahaya tamamen bu klevland to- tı. "Halbuki düştükten sonra, onu, Kadın, katibin inceliğini anlamadJ. 
humları ekilmiştir. Mıntakamız da bUtün dostları içinde yalnız bu Tevfik Kaşlannı kaldırarak: 
klevland pamuğunun ekim sahası Hoca hatırlıyor.,, du. - Bilmem ki! .. Ben okumuş kadJI 
29,700 hektar ve ilk tahminde alma- Cevadın anası düşünüyordu: Bu a- değilim ki. .. Ben bilmem ki böyle şeJ 
cak pamuk miktan da 8,033 tondur. vukat, "Belkis Hanımefendinin eski leri ... 
Klevland pamuğu sahaları heyeti u - kocası Adnan Beyefendi mi,, idi? Diyor, hakimin önündeymiş gibi 
mumiyesi itibarile normalin fevkin<ıe Kadaı, bunu öğrenince memnun ol- ağzından llf kaçırmaktan korkuyor
bir durum arzetmektedir. Bütün fide du: "Belkis Hammefendiyi elmaslara du. Sonra gözleri doluyor, ki tip Sr 
ler çok iyi koza bağlamıgtır. tık defa garkeden adam, onun 600 liralık da- lihe uşak Ahmet i~in: 
c:iftçiler tarafmdan ekimi yapılıtn vasını ona merhametinde~ ka..bul .~ - Mutlaka uılacak, değil mi? kt-
klevland pamuk sahaları kışın muk- mişti.,, Fakat bakkalın oglu Usku • tip efendi! 
dil ve yağmur!~ gitmesi sebebıyle dar vapurunda kızd~: Diyordu. 
fazla mikdarda yabani otlarla dolnıuı - Merhamett~n dıyorsunuz h~nım 3 gün sonra katip davaya bir uedl 
ve alçak kısımlarda yağan sürekli teyze ama, 600 1.ıranın. yarısını ma· şahit buldu; Adnana getirdi: Belki • 
yajmurlardan dolayı su altında ka - dan davaya .el sürmedı, bunun mer • sin eski kocası Hüsrev! 

ine iT Zer ustaba§ılann nezareti altttıda toplanıyor lan tohumlar in taş etmemiş ve böyle ham et neresınde? . Çıplak ayaklarmda lbtik; srrtmdl 

ıh t t 
• 1 • •ı T •• ~~~.....-.yerlere tekrar tohum atılmak mecbu- Kadın, b~a da cevap veı:cektı a· mup.mba; başında birinin fesi! .. Er 

raca acır eri ı e l ur A t 1 . d riyeti hasıl olmuştur. Gerek bu ikin- ma meşgulı!eti vardı: ~glıyo~u ki bahriye miralayı Hüsrev dilenci 
• n a ya CIVann a ci ameliye ve fazla miktardaki yaba· Adnan aoo lırayı alınc:ı! bbır:açtifı: sayılabilirdi. içkiden budalaydı; bU' •• d ) • · (ısıtma) sı geçti; hatı.a aş a r dalalıktan hayvandı Henüz bugWI 

kofl·s arasında ı·htı• ,_ a" f sıtma muca e esı ni otlar ve gerekse rutubetın ve ıslah öksürüyordu; bu seferki artık ada • . . . ·. 
1 ğı - ·· ·· d hA 1 yap.mıya başlamış gıbıydı sanki hf 
ı n çoklugu yuzun en uı olan ye- makıllı tütün öksürUğüydü. Bu para· t d . ' ..... ., . . h ya ın a geçmış zaman namma 11"' 
şıl kurtlar bıraz asar yapmışsa d~ dan 100 lirayı ona bir erkek çocuk tek gü kt Adn 1 k k~ 

· · "tiba ·1 d k" · n yo u. ana onuşur -

Bir kısım tacirler, ihracah kontrol hakkındaki 
kanunun bu sene tatbik edilmemesini istiyorlar 

Bataklık suları için bir 
kanal açılıyor 

heyeti umumı~esı ~ ne unım P· doğuracak olan_ SUheyl&nm he_ ımı· özleri bombo tu. 1:1~ .. dı~ Belkisi. 
yanı memnunıyettır. Klevland fide ne ayırdı;(çocugun erkek olacagı mu g . . ş ol.IV!lA 6 " ... 

leri iane ve kerestede olduğu gibi c;o1r hakkaktı.) (50) lira ile Salime kun • Belkı_adn eskı kocuı ~dn~ı bu göS 
Antalya, ( Huaıısi muhabirimiz ya- - 1 vsimlerde boya ka ..... a- dak takımlan alındı. ler bılmiyordu. Tahnıt edılen hayvd 

ı yagmur u me ...... dlü U gib · ki ·· 1 i · k -
z1yor) - Bu aene Korkuteli, Elma ı, mak bilakis daha çok domurcak V4' Adnan bu 300 liranın 20 lirasile s 1 san goz er .nı çı arm.,. 
ka.:alartnda aıtma mücadeleaine çok koza bağlamaktadır. Alakadarların de gizlice astıragan bir kalpak aldı; lar, sonra suratına sankı tekrar ta~ 
ehemmiyet verilmiftir. Korkuteli "c ifadelerine göre bu sene yeşil kurt evde kütüphanesine kilitledi. mışlardı. K~lbi, barsakları, ciğerle ... 
Elmalı ilçelerini bir ntma tefkil4tı te hribatına maruz kalmayan yerler· Cevadın anası, oğlunu öldüren ca- gudedlerl sokUl~üş, ~cudunu~ bil' 
idare etmektedir. Korku.telinde iiç ac· de her dekar başına 250 kilo safı pa- navan astırmak prtiyle Adnana bi • ~ kanı, tükrUğü, ten, t~n~ffüstl 
ttcdenberi aıtma mücadele fefkildtı muk alınacağı kuvvetle tahmin edil- rinci yansını peşin verdiği 600 lira- !l?kU~en. ~yler?e kalmış gıbıydi: 
t'ardır. Bu ilçenin 8400f aahaaı genif· mektedir. Klevlant ekim sahaları to· nın ikinci yansını hüküm günü vere- M!li~ın ıçındekı sam~n yığınının 
tir. Korkutclinde !6, Elmalıda 30 ı.;w, h h" 1 . t h 1 h . ta cektı" pesınden taklit iki göz Adnana ba 

""'!! um sa ıp erı o um ısa ı ıs syo- · . 
halkı aenede iki defa umumi muaye- nu kontrol memurları tarafından sıkı Bugün ikinci defa yazıhanesine ge- yordu. Hayvan bile değildi. Şeydi. 
"eden geçirilmektedir. Her iki ilçede bir kontrola tabi tutulmakta ve bu ye len ka<ıına Adnan söz veriyordu: Adnan tereddüt etti: Bu hayvan 
de komt..yon kararlan tatbik edUm"7, nl ürUnUn safiyetinin bozulmaması - "Canavar mutlaka idam edile- şi. yalan ~hitliği edebilir miydi I• birilrintileri w ara.ıi ıalaMle uğra- diğer pamuklarla aşlanmaaı için bü· c~kti. Yaınız ... ,, Bır de katil Ahmedin 19 yaşında ol 
ı§tlmıthr. Elmalı mUcadele komiayo- tUn tedbirleri a.Urııt butunmaktadır • ~ Y9.lımf du.ğunu bilen şahi4in kalıplı f~i, 
1 
"" kararile miikclle/ am clC (Karagöl)' Jar. - Yalh1z yaş meselesi vardı. Uşak yalJ kundura~ ~alıydı. UUs 
bataklığı aulannın !500 metro uzun- Mıntakamız müstahsilleri tarafın • Ahmet nüfus tezkeresinde 17 yaşın • katip Salihe gondei'dı. 
lu • nda bir kanalla Düdene akıtılma- dan birinci defa olarak yetiıtirilen bu daydı. idam edilmek için 18 yapnda HUsrevln mermer yalı~~ki . v~JdJ' 

gu . pamuklar idrak edildikten sonra da olmaaı lizundı. b~lı~ı ~atırl~mıyan gozlennm t 
attlCI b<Jfl.anmıttır. Halen bu .,_ 700 t h l d'- . k t ... ~ Fakat Adnan çok meşguldü. Bu işi nunde katip Salıh hiç yadırgama# 

t fi kı tle ı.... .... l o um ann ıger cıns pamu ..,, . um- fi .. .. . . k d da HUsrevle eni gördüğü bir yal _.. 
me roau muva a ye vwyvn mıt· larile karıştırılmasını temin için to- daha etra ı goruşmek ıçın a ın n .. Y ..,.. 
t1r. Kanalın gen~liği 10 metro, derin- h 1 h ... __ t . ed Kitip Salihle kon111masmı rica etti. şahit gıbı rahat rahat konuşuyordt um ıa a ı ısı.cu1yonunun ayın e • --• 

Iılenmif incirler ambaliiilantrken liği 6 • 8 metrodur. Her iki ilçede ceği muayyen çırçırlarda çırçırlatıla- Kadının arkasından UskUdar hakka • - Şahitlik edeceğin gl1n içki iÇPP 
İzmir, 15 (Hususi Muhabirimiz-ı kat kat'i bir karar ahnamamıı Tür- mart ayından beri 9050 metro kanal caktır. lının oflu da çıkacaktı; yeccksin; o prtla veriyorum. 

den) J- Şehrimizdeki ihracat tacir- kofis memuru içtimaı terketmek açılmt.§, 8850 metro murabbaı batak- - Siz benim yanımda kalınız! Dedi; ve eski bahriye mıraıJ 
!erinden bazdan ile Tilrkof'uı müdür- mecburiyetinde kalmıt ve salondan lık kurotulmugtur. !105 metro mu- Cibali fabrikasından çalınan Dedi. Ki.tip Salih, ihtiyar kadına Hüsreve 2!5 lira ayak teri, 2!5 lira IJ 
lüğü arasında hir ihtili.f zuhur etmiı çıkmıştır. rabbaı çukur doldurulmı~, 17500 met tütün paketleri ilanı aşk edecek kadar yakın mesafe- ceket ve kundura paruı vereli: 
tir. Bu ihtili.f mahsullerimizin ibra,.. lbracatçılarm dileklerine dair bir r_o da arık temt.ııen. '".iftır. Korkute-. den fmldıyordu: Hüsrev, kwl burnunun alt~ 

~ 'l.L.lı..: 100 paket Yenice cigaraamı gizli· E- ha f di k Ahm - ..:. 
lan eanasm.da kontrola tabi tutul- rapor hazırlıyarak lktısat Veki.leti- Ztnde meoout au ~ntilm 'Ve ara.n. . - ger nıme en 111& e • seyrek beş on çUrtlk di§le gtlletr 

,_ .. .n_ ğrA ... 1 kt-.a H zı..: ce kaçırarak, billhara satarken ya· dı ti k -•--- ilti na malt istenmesi meselesinden dogm-n• ne gönderecekleri ve ayrıca Ticaret '"ı.u'""' " wywma uuır. er ww ilçe afan n mu a a aauuıaelDI yo ... 50 lirayı yumruğunda ııkıyor: 
-, k maktan suçlu Cibali tütün f ab A h" · 1 ., 

tur. İhracatı kontrol hakkmdald ka- Odası nezdinde te-bbUste buluııaca- köylninde Haziran aya ıçınde (61) - .... ıç ıstemez 0 ur muyum· - Her ne zaman ki bir katil .,ar 
'Y"' rikuı tevzi memurlanndan Klzmun E · · ed h. tt' ., O •1-nun mucibince tktısat Veki.leti bu fi söylenmektedir. nıil.ımin ha.ata 116 661 ll<kf ntıkaetmi§ .vımı n en re m e ım · • aaw:ıuı sa emret, geleyim! 

1.-·-t 1•s ' ·· -.a- .. __ dUrtlfmaama dün ikinci ceza mah • diye 11e11eden itibaren üzüm, incir, yapağı, Haber aldığımıza göre lktısat Ve- '"""il ve " yen muracaat ~ ,__ · o· rd Ki · · f1' 
pamuk ve diğer mahsullerimizin ih- ki.lf?ti, ihracat mahsullerimizin kon- ta teda"' altına altt1mt§tır. liri ilçede kemeelnde, ~evam edilmlftlr. Cibali - O halde upk Ahmedin 19 ya- ıyo u. tıp Salih Hüarevi 
raçlan eenaamda kontrol edilmesini trolü işinin bu seneden itibaren tat- tetkildttn bir tabibi, be§ aağlık memu fabrikuı müdUrU Hikmet phlt ola- şmda olduğunu ispat edecek p.hitler rar Adnanm yanma aolrtu: ,; 
"mahsullerimizin revacına manı o- bikini muvafık bulmaktadır. rN wrdır. Şimd.'ye kadar iki ilçede rak dinlenmiftir. Şahidin anlattığı - lizım.dı. Fakat nUfua kaydım düzelt· - Kendisiyle görllftUm ... 1" , 
lan, aleyate propagandalara r.emin So.. micadele mtntakaasntla kalata köy 11« na göre yüz paket clgaranın, kimse mek için bu tahitler hatır için hukuk yalandan tanıyor; 19 yqmda oJcllt 
U.kll edecek derecede fena amba- . irıJı haua Jepoaı . . . fuav 16,612 dir. Bıtmaıtı M1M deni- sörmeden, fa.brikadan dlf&n çıkanı- mahkemesine gitmezlerdi. ğunu da biliyor."' 
lljlanan ve tipleri karıştırılan mah· İmur, 1~ (~ususi Muhabın~ız. len fidütH tekUlmine artdc teaadü/ muma ve yahut pencereden atılma Kadm ki.tip Salihin ne demek is • Hüarev: 
auııertn ihracına mtiaaade edilmeme- den) f-:-Ze~:~ me~l alar ee~yo- edilmtm&ektedir. Köy'lerde aıtmadan ama imkla yoktur. tediğini bagını salhyarak anladı. Ya· - 19 azsa. dedi; katilin 79 ~ 
sini istemektedir. n_u r 1

1 
~ :~n _og un;:-. ~y~ ölüm 1calmam'fhr. Köy tıü/uala" git· Suçlu vekili; Klzımm ahllki va • lancı p.hltlere verilecek ayak terini da olduğuna da tahltlik ede 

•'---at kontrolu kanunu mueı'bm' • tın e 0 ara şe nmıze ge gını biJ. t1ı.- arf-akf-.a derisiyle fanllbmm arumdan çıka • l&<le emredin •iz! 
.uırac dirdiğim heyet dün Ticaret Odası ile ~ .. ,._ uu.11'. ziyetine dair de f&hide bazı ,eyler saJJ'll 

ee yapılacak olan bu kontrol ile muh TUrkofıs" 
1
• zı"yaret etmiş ve UzUm ku .. ~~ aordurmak fatemi•, ... ı.;t ken..3:-ı·nı' rarak - etinin hararetiyle ılık olan Adnanm cam sıkıldı; k&tlp 

telif mahsullerimizin standardize e- • ---Y .,..... wa kağıt paralan - kltip Sallhe uzatın- manalı manalı b&ktı: 
dilmeleri gayesi ietihdaf olunmakta- rumunda bir müddet metgul olın111- ancak bugün mahkemede gördüğü- ca, Salih teli.t göstermemek için pa- Bu aptal mahkemede bir halt k""' 
dır. Şüphem ki İktıaat Vekllett bu tur. Heyet, lzınirde tesis edilecek o- / ICUÇUK iLANLAR j nü, yanında çalıJDlış bir adam olma raları almıyor, katil Benli Ahmedin rırea diyen gözlerle. 
ıuretle 'malıaullerimizln dıf piyua- lan soğuk hava deposunun yerini tes . dığını &öylemiştir. ted ki remnin1 kadın 1 .. te . 1 

bit i,.in ~~kikata ı. .. •lam"..t"", Haber gaze e a 08 n • Fakat bu aptala katip Salih bet 
larda revacnu arttırmak ve çirkin ... wı. .,..., "'il,_ 900 LiRAYA SATILIK EV DUl'UIJma, evrakın müddeiumumi- yordu: bah yanın saat katil Ahmedin '19 f! 
propagandalara yer vermemek, ayni aldığımıza göre üzüm ve l&ir mey- Kadıköy, Yeldiğirmeni Tepe sokağın likçe tetkiki için b&fk& güne kalnut· - Siz de aöyleyin hanımefendi; ımda olduğunu öğretecek, katil~, 
ıamanda maluıullerimizin daha nef"ıs valanrrumı yq olarak soğuk hava da tramvay durağında 80 metre mes tır. bu oflan 17 yqmda mıdır? Yirmi i- medfn ne suretle 19 yqmda oıddlf 
bir -kilde ihracını temin etmek iste- tesisatlı vagon ve vapurlarla dJt ~-

-r- memleketlere bozulmadan ihracını f ede, aenede 120 lira kira getiren, iki nu Hüarev her gl1n ezberllyeceP' 
mektedir. Fakat İzmirdekl bazı ih· ~ Adnan i •-"' ti' temin edecek ve ikinci beş yıllık 88• kat üzerine Uç odalı, kuyuau küçilk b raz ferahladı; çUna~ ~ 

racatçılar bunu doğru bulmamakta. nayi programma ithal edilerek vU- bahçeai olan kullanlfh bir evdir. M E K 1 E p M o ş K o L L E R • till aatırama.zea 300 lirayı geri .,,.w, 
ve bu sene kontrol iti için tefkilit cuda getirilecek olan moğuk hava de- Gezmek için mahalle bekçlal Şevki 1 cektl; Cevadın anuiyle öyle k-~ 
Ytlcuda getirilmemi§ olduğunu ileri 1 rdı Kadmla da posu deniz kenarında bir yerde ku- ye mtlracaat. ~ muş a . araıım 
lilrerek kontrol itinin TUrkofis tara- ~ terd tudikll bi ka el ~ 
fmdan görUlmeainl muvafık .. rulacalrtır. 839 K t t kt } • no e n r mu v e ":A 

gor- Sogu-k hava tesisatlı vamn•lar, bü· iZ SaD a me ep erJ Fakat Adnan kadına söz ve~~ memektedirler. r-· 
yük deponun bulunacağı yere yaa. Doktor Mehmet Ali AJuo, 1 parayı geri vermemek için m . ~ 

İhracatçılar, ayni zamanda ibra- llJlrak meyvalan alacak ve 1evkede- E. Y. mzuile: kadarda, BeyoğJtlnda Tepe~nda bi- mantıklar bulacak kadar Jdlçill~ 
t ·mı ·· u Uzd ki hafta i in ..,-- Haseki· CerrahP&fa Hastaneleri cilt Kız san'at mektebine talebe kaydı- rer .._.-' wrtkr. P" ea meV111 on m e Ç • cektir. ..m. vf ~· dl. Adnan methur "adliye caD~ 
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almak için lzmir kunı mevva ibra- rak -Belediyeler bankamıdan yirmi boya, i8tlrmqa balon " 8aire paatac.ıık lNtmları 1111rdır. B11 mek- bir karar wrilmsmi§Hr. Pek yakında ı ~ 
catçılar blrlifi idare heyeti borla ia- bin lira borç almmasmı taadtk etmit- 26-8-936 çarpmba gUnU saat 11 den tep hayatını kazanmak iateyen gen9 gude'lere "6rllecek UGtllt.ınla ne -. Dr. NACI S. SOMERS 
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toplantıya TUrkofta mUdilrlllğUnden Din beton olarak yapılmasına devam ralı dllkkln önUnde açık artırma ile aZUk i§leri öğrenmek iateyen eıı kadın girif f'Jrlla" bildirilecektir. Derıilere Şlfll. Haliaklrgazi, 11eerutl1et _.,. 
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No. 18 - Yazan : Kadirca1ı Kaflı -

"Anlıyorum.Bu sefer de dalgalara kapılır, belki de 
kapıda bizi bekliven düşmanın eline 2"ecer ! 

Hayat birtakım mıla§amamazlıklar M • A t t b •• t •• •• h 
zinciridir. []ısanlar, kendi kendiler~ arı n uvane u un musama a-
ne, hislerinin, arzularının, temayülle- alra ragm\J en adamakıllı sıkılıyordu rinin önlerine birer mania çekmişler 
1ıe buna içtimai kayıtUır ismini ııer-
mi.§lerdir. Eğer cesaretiniz var, bun
ları a§abilir ııc neticede de gülünç va
-;iyette} daha doğrwm kimseye müh
taç vaziyette kalmazsanız, saadet de
nilen tutulmaz §eye sahip olabilirsi- 1 

niz. Aksi takdirde Veyl mağMplara! ı 
Size tavsiyemiz §U: ı 

Bununla beraber uyanık olanlar 
~alnız onlar değillerdi. Bütün Bes
aastadır halkı b~ta vali Holger Ro
ıenkrans olduğu halde kasabanın et
rafına derin bir hendek kazmak, ka
tık çakmak, duvar ve çit örmekle uğ
ra.5ıyorlardı. Yeryer yakılnuş olan 
kocaman ateşlerin alevlerinde gölge
ler bir anda büyüyüp küçülüyor; bu 
karmakarışık dev ve cüce gölgeleri 
arasında kılıç, balta, kazına, kürek, 
•atır, bıçak parıltıları görülüyordu. 

Anadoludan Cezayire gelerek bü
tün Akdenizi titreten, sonra dünya
nın bir ucuna kadar ilerliyen şu bir 
avuç Türk, binlerce insanı dağlara 
kaçırıyor, binlercesini de yaman bir 
korku ile ürpertiyor, sabahlara ka -

1 dar uykusuz bırakıyordu .. 

-7- l 
Gece yansından sonra ortalık büs-

bütün kararmıştı. Bundan b~ka ak- . . . 
§anıdan beri bir meltem 'bi esen genç kıza verdınyordu. . . 
l'ij • d h gıb 1 Anskar Şaşı Mustafanm belındekı zgar a a sert esmeye aş amış- . b -

1 
· · · h 

tı. Deniz de oldukça kabarmıştı ve kem~r~ oraya a~ ı. sıcımı ve ~nah. -
daı al k t 1 k d' tarı ıyıce bellemıştı. Herhangı ır 
gang aı:. dar~ya. 0 urmtıukş 0 

an ha ırf'f- zamanda bu iriyan leventle karşılaş-
ın gov esme çarp ça: onu a 1 • 

hafif ll rd mış olsa hır saldırışta anahtarı avuç-
sa ryo u. l k b' k ' t . . . k 

G.. ed ki "be+,.· 1 ti d ama ve ır çe ış e sıcımı oparıp uvert e no ...,.ı even er en 
1 

. .. .. d"" T :. 

t\-!_. •· 1 k 1 rdı da onu e e geçınnek mumkun u. J....Kl-
U\lSl şoy e onuşuyor a : . . . b . kt .. 

1st . . .. • · di k kın bu ışı u şekılde yapma an şup-
- er mısın, ruzgar şım a- h · h" b' f d h" 1 1 d dirg 1 dı- erd ksin v esız ıç ır ay a ası o maz ı. 

ku~ı:~r.~ gı Y en çe e lşte ~unun için geceyarısına kadar 

01 d ğil. Zate ~aı beklemış, geceyarısından sonra ye -- maz şey e .. n vv-s m- . d d - im t ca hafifledi Ak d d . b" rın e ogru uş u. 
. şam a enız ıraz ö .. ed k"" d w k . . nce guvert e, upeşteye ogru tnııldanıyordu, fakat gemınm kıl .. .. dU 0 d d · b kt B k 

kadar kmuldadığı yoktu. yuruk . ra atn eruzke d~ ı. u 'da' -
El - kad "kl" b şam araya o uran a ırgaya gı ıp 

1Uıı- bet ... Agzma ar yu u u- gelmek için kullanılan sandal yerin -
uyFordku. . . 1 d w den kımıldanmamıştı. Bunu denizin - a at gemının sap an ıgı yer - . 

c:l~., k 1 d b' · · · bu··~ yakamozları arasında kolayca sezdı. .. urtu ması a 1ZlD1 ıçın ::ı-

biıtUn faydalı değildir. 

Için için söylendi: 
- Işler yolunda gitmeye başladı. 
Sevindi. Omuzundaki kara pelerini 

düzelterek daha iyi büründü. 
Sonra geriye döndü. Yolunun üs -

tündeki leventlerden en derin uyku -
da olanın belindeki küçük bir bıçağı 
yavaşça aldı ve eski yerine doğru yü
rüdü. 

Gözlerini uğuşt:uruyor, biraz salla
nıyor ve uyku sersemi olduğunu zan
nettirmeye çalışıyordu. 

Şaşı Mustafanrn yerini de ezberle
miş bulunuyordu. 

Ona yaklaştı. 
Biraz ötesine 

oturdu. 
uzanacakmış gibi 

[Arkası var] 

Şahsi servetiniz uarsa manileri aşı-
nız. Yoksa, biraz daha ağlayınız, ve I 
unutunuz. , 

.y. * .y. 

Fazla otorite 
D. C. M. E. imzasrna: 
Yanlı§ hareket ediyorsunuz. FazUı 

ot~rite isyan hazırlar. Hcr§cyi tadın
da bırakmak gerek. Sonra karı koca 
ara,-nııda talıakkiim değil, anla.şma ol 
mak gerektir. Yok.'1a, iş tahakkiim 
kavgasına gider ve bunuıı .vomı ayrt
lık, soğukluktur. Ve hem biliyor mu-' 
sumtz ki, asıl tahakküm tatlılıktadırr 
Hissettirmeden, "yapma, etme" de -
111eden tahakküm etmesini bilenler ha 
vatta muı:af fak olurlar. 
Karımz olacak bir kadına karşı 

l<i::ımı.s?tZ gurur da bc.ttlemek doğru 
değildir .• llahreminizle eldiven koya
rak mı kmııı~acak.sııtız. insan zaa.fla· 
rını sctıdiklcrinc gösteril'. Veyahut iz 
zeti ne/ si bu kadarına kadar ileri gö
türecek kimse hiç bir zaman evlen -
memelidir. 

Polist e 

Bir çocuk altı 
metreden düştü 
Ağır surette-yaralandığı 

Bu beyinsiz kafaların üzerine her 
gün biraz daha çılgıncasına yükselen 
ve adeta birer binayı andıran saç tu. 
valetlerinin şöhreti Viyanaya kadar 
gitmişti. t m p a r a t o r i ç e Mari 
Terezden kızına mütemadiyen ten -
kitkar mektuplar geliyor. Fakat kra
liçe bunların hiçbirisine ehemmiyet 
vermiyordu. 

Günün üçüncü derdi ve meselesi 
de almas düşüncesiydi. Günde değiş
tirilen elbiselere uygun elmaslar tak 
mak ve bunları mütemadiyen değiş -
tirmek lazım mı, değil mi? Bir kra
liçenin inci, pırlanta ve zümrütleri ö
teki saray erkanının elmaslarından 

şüphesiz daha büyük ve muhteşem 

olmalıdır! 

yordu. Hattiı kraliçenin bulunduğu 

masalarda bile hile yapıldığı bütün 
şehirde dedikodu halinde duyuluyor, 
herkes bundan bahsediyordu. Yalnız 
kraliçenin bu dedikodulardan haberi 
olmuyor, duymuyor, yahut daha doğ 
rusu duymamazlıktan geliyordu. Ku
mar iptilası o kadar gözünü bürU -
rnüş ki, bundan vazgeçemiyor, gece
leri sabahlara kadar, gündüzleri ak
şamlara kadar yeşil örtülü masadan 
kalkmıyordu. Viyanadan gene mek -
tup mektup üzerine geliyordu. Ihtar
lar, tehditler yağıyordu. Fakat bey
hude ... 

1 .. _- Anlıyorum. Bu sefer de dalga
~ kapılır, belki bir kayaya ~arpa
?'a:Jr parçalanır, belki de kıyıda bizi 
~kıiyen dilşmruun eline geçer ... 

için hastaneye kaldırıldı 
Bir dülgerin feci cinaye~t __ i_~·• ıc--- T.a.ksimdc Seyit Muhtar mahalle-

Viyana sarayından evlenirken al -
dığı hediyeler On beşinci Luinin ka -
salar dolusu hediye ettiği Fransa ha
nedanına ait elmaslar Mari Antuva
netc yeti§mixordu. Bi~ kraliçe her 
gün yeni ve daha güzel mücevherler
le süslenmezse kraliçe olduğu ne
reden anlaşılır? 

Bütün ömrU giyünmek. sUslenmek 
ve kumarla geçen kraliçenin eğlen -
meye de vakti kalıyordu. Ata bini
yor, uzun uzun gezintiler yapıyor, 

hatta bazan eğlenmek için eşekle ge
ziyordu. 

Kışın buz üzerinde kızakla dolaş • 
adetti. Konserler, tiyatrolar, 

d&R.Slar velhasıl her tUrlU eğlenceler 
kraliçe ile dostları için .• - Evet ... 

- Evet ama, biz burada neciyiz? 
~apıandığımız yerden kurtulduğumu
tu anlayınca açıklara gidecek şekilde 
2lıanevra yaparız. 

Kaynanasını vurdu, 
yaraladı 

sinde oturan on iki yaşında.ki Münire, 
altı metre yüksekliğindeki apartman 
penceresinden düşmüş, ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmış, hadise etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

Mari Antuanetir. en büyük zaafı 

elmas ve mücevher idi. Almanyadan 
hicret etmiş yahudi kuyumcular kar
şısına çıkıp kadife mahfazalar için
de kendisine nefis mücevherler gös • 
terince dayanamıyor, derhal her şeyi 
satınalmak istiyordu. Bu kurnaz ve 
çok bilmiş esnaf Fransa kraliçesine 
kolaylık yapıyor, parayı derhal iste
miyordu. Bu suretle bu kıymetli taş
lar esasen yüksek olan fiatlarının de
ğerinden birkaç misli fazlasına satılı
yordu. Farkına varmadan gırtlağına 
kadar bor<:lanan kraliçe bir aralık ge 
liyordu ki, ne yapacağını şaşırıyor -
du. Bereket ki her sözünü yerine ge
tiren kocası imdadına yetişiyordu. 
Viyanaya akseden israf haberleri ü
zerine Mari Terez birçok mektuplar 
yağdırıyor, fakat hiçbir fayda hasıl 
olmuyordu. 

Kraliçe hiçbir akşam elinde bir 
kitapla kocasının yanında birkaç sa• 
at geçirmiş değildir. Mütemadi hare
ket zevk ve safa ... Fakat her türlil 
eğlenceden çabuk bıkıyordu. Her ar· 
zusu t~kı .saman alevi gibi bir yanıp 
bir sönerdi. Yalnız hiç bıkmadan 
yaptığı ve hiç usanmadığı eğlence 
maskeli balolardı. Çünkü buralarda 
kraliçe olduğunu gizliyor ve eğlen • 
mek istiyen alelade bir insan gibi ya
şıyordu. Tehlikeli oyunlara girişmek 
yarım saat için beğendiği bir erkekle 
istediğini konuşmak, kraliçelik un • 
vanının menettiği şekilde eğlenmek o 
na en cazip bir şey gibi geliyor. 

- Bunu Tosuna hatırlatmalı ... 
- Sen git, söyle .... 
Levendin biri kıç kasaraya. doğru 

lızakıaştı. 
Bu, Dertli Hasandr. 
Bu sırada Recep Reisin bulunduğu 

teınide vardiyalardan başka herkes, 
tilahJa.nnı kollarmın arasına alarak 
lıYuyorlardı. 
~Recep Reisle başlıca leventler de 
h ç kasa.rarun sedirleri üstünde, ya
h ~t Yerde 'birer keçe, birer örtüye 
Üti.iııerek uykuya dalmışlardı. 

ın·yalnıı Anskarm gözüne uyku gir -
1Yordu. 

d liatt.a rUzgarm ipler ve küpeşteler 
1 e hafif hafif ıslık çaldığı bu karan
lk gecede onun gözleri her zaman-
~ daha açık, daha parlaktı. 
~t:tığı yerde yavaşça başmı kal -

Önce sağma, sonra soluna, daha 
'°1ıı-a da önüne ve arkasına bakındı. 
~ldu ve oturdu. 
Üöz ucuyla her tara.fa baktı: 

~Ondan başka doğrulan, hatta kı-
0dı.Yan yoktur. 
~ halde hepsinin de derin bir uy
tli. da olduklarına şüphe etmemeliy-

l!:ğer bu sırada birisi birdenbire: 
- li r s·1·h b ~ar eeey ... Uyanın... ı a aşı ~ ... 

l(!~iye bağırırsa güverteyi dolduran 
da eı:ıtıerin hepsi de bir ucu vidaların 
lıy n kurtuıan birer zenberek gibi fır
tl:ıa.~c~~lar, kumandaya göre ne yap -

b\ azırnsa yapacaklardı. 
~1~ kat birisinin kalkıp da böyle ba
~Oltt ası için şimdilik hiçbir sebep u. 
fa~~ar gilndüzdenberi Şaşı Musta 

O Sozden kaçırmamıştı. 
~~ ge.ntinin alt katına ve Estridin 
~eı:a~.rna giderken kimseye eezdir 
~ gozetıenıişti: 

~1B~113A;tustafa iki defa oraya uğra
lı o1 _ır ucu belindeki kemere bağ
ttıar::: ınce bir urganın ucunda ka -
~·ol' k.ın anahtan vardı Onu "Ikarı-, Uid· . ~ 

tıt-a . 1 açıyor, kapıyı araladıktan 
~ :

1
kte durarak beraberinde gi

Vendin elindeki )'iY,ccekleri 

kızını 
Dün sabah, Langada Hisardibi 

caddesinde korkunç bir cinayet ol -
muş, Kirkor isminde bir dülger, ü -
vey kızını yaralamış, kaynanasını 
öldürmüştür. Bir muharririmizin va
ka yerinde yaptığı tahkikata göre 
hadisenin tafsilatı şudur: 

Langada Arap Mehmet sokağında 
oturan Kirkor, dülgerlikle geçinen 
bir adamdır. Dikranuhi isminde bir 
karısı, Garpis ve Abraham adların
da iki çocuğu vardır. Dikranuhinin 
eski kocasından olma Asganos adın
daki üvey kızı da Kirkorun yanında 
oturmaktadır. 

Dülgerin kazancı bir ailenin te -
mini maişetine kafi gelmedigi için 
Dikranuhi de gündelikle bir fabrika
da çalışmakta ve kocuına yardım 
etmektedir. 

Kirkor, ötedenberi evinde bulu -
nan üvey kızına göz koymuş, birta -
kım hareketlerle bunu kıza ihsas et
miş, fakat kızdan her def asında şid
detli bir mukabele görmüştür. Uvcy 
evlat, bu eve dört yaşında gelmiştir. 
Kışın mektebe gitmekte ve yazın 
da tatil zamanlarında dikiş dikerek 
para kazanmaktadır. üvey babası
nın kendisine karşı beslediği fena te
mayülleri sezen .ABganoş bunlan bi
rer birer annesine açmakta gecik -
memiş, bütün hadiseleri sırasile, taf 
silatile söylemiş, anlatmıştır . 

Dün aabah 
Bütün hayat zorlukları devam e

dip gelirken kocasının bu hallerin -
den çok müteessir olan Dikranuhi, 
evvelki gece kendi kendine aynlma 
kararını vermiş ve bu kararın tat -
bikatına dün sabah geçerek kiralık 
bir oda bulmak için evden dışarı çık 
mıştır. 

Sabahın saat beş buçuğunda oda
sında kansının bulunmadığını gören 
dülger, bunu güzel bir fırsat bile -
rek, sözde karısının bıraktığı 3 lira 
yı almak için, üvey kızı Asganoşun 
odasına gitmiş, yatağında. uyuyan 
kızın karyolasına yaklaşmış ve her 
şeyden bihaber uyuyan gencin üze
rine hücum etmiştir. Asganoş, bir -
denbire uyanmış, bağırıp çağırma -
ya b~lamış, gürültüyü ayni odada 
yatan kaynana Kayana da duyarak 
ıözlerini açm~tır. Fakat bu zamana 

Karpuz pazarlığı ederken 
kadar Kirkor, elindeki biçağı üvey 
kızı Asganoşa iki defa saplayıp çı -
karmıştır. Korkudan ve bağırmak -
tan sesi kısılan Kayana damadının 
üzerine atılmış, fakat gözleri dönen 
katil ihtiyar kadını da biçaklıyarak 
yere sermiştir. 

Küçükmustafapaşada oturan Selim 
Kaptan ile arkadaşı Mustafa, karpuz 
pazarlığı yüzünden kavgaya tutuş -
muşlardır. Kavga esnasında ikisi de 
bıçakla biribirlerini tehlikeli surette 
yaralaııuşlardır. 

Asganoş ve Kayana aldıkları de -
rin yaraların acılarına katlanarak, 
kanlar içinde dışarı fırlamışlardrr. 
Büyük ana Kayana ancak sokak ka
pısına kadar yürüyebilmiş ve kapı -
nın eşiğinde düşüp ölmüştür. Uvey 
çocuğun koştuğunu gören Kirkor, 
onu takip etmek istemiş, merdiven
den aşağıya inerken ayağı takllarak 
yere yuvarlanmış ve bu esnada elin 
deki biçak kendi karnına da saplan
mıştır .. 

Kirkorun komşu•u anlahyor 
Kirkorun komşularından yazmacı 

Art.in hadise hakkında bir muharri
rimize şu izahatı vermiştir: 

.. - Saat 5,30 da uyandım. Dışar
dan birçok sesler duydum. Bağırma
lar, çağırmalar, gürültüler oluyordu, 
ben, ihtimal, dedim, komşulardan bi 
risi karısını döğüyor, Giyinerek ka
pıya çıktım. Bu sırada karım, sokak 
ta bir kadının ölmek üzere olduğu
nu haber verdi. Yerde kanlar içinde 

• 
inliyen kadının yanına koştum. Bu, 
Kayana idi. Kollarından tutarak kal 
dırmak istedim. Olüyordu. Fazla zor 
lamadım. Polis karakoluna koştum. 
Asganoş ta orada idi. Beni görünce . 
"Büyiik annem öldü mü? diye sor-
du. Gördüklerimi anlattım. Polisler
le beraber vak'a yerine geldik. Biraz 
evvel yan ölü halde bıraktığım Ka
yana ölmüştü.,, 

Üvey çocuk ne eliyor? 

Domatesli lapa yüzünden 
Beşiktaşta Köyiçinde Şair Veysi 

sokağında oturan otuz beş yaşındaki 
Cavide, yediği domates lapası yüzün
den tesemmüm alaimi göstermiştir. 
Muayenesini yapan belediye doktoru 
kadmın hastaneye nakline lüzum 
göstermiştir. Hadise etrafında tah
kikat yapılmaktadır. 

Kuyuya düşen çocuk 
Halıcıoğlunda oturan Muallim Sa

minin iki buçuk yaşındaki oğlu Eğir, 
misafirliğe gittikleri evin sekiz met

re derinliğindeki kuyusuna düşmüş.. 
tür. Çocuk, derhal kuyudan çıkarıl
ımş, tedavisi yapılmak üzere hasta
neye kaJdınlmıştır. 

Yanlı, bir haber 
Emniyet DidektörlUğünden: 17-8-

936 tarihli haber gazetesinin ilk say 
fasında Cerrahpaşa caddesinde Nu
ri isminde bir fırıncının resmi de ko 
nulmak suretile (Elleri, kollan bağ
lanarak bin lirasının alındığından) 
bahsedilmektedir. Bu vak'a gazete -
nin yazdığı şekilde cereyan etmiş 
değildir. Gazetede isimleri geçen fı
rıncının Nuri ile Hu](ısi bir mahalle 
halkından ve ailece tanışık olup ala 
cak meselesinden dola vı aralarında 
ihtilaf çıkmıştır. Bu s~beple fırında 
karşılaşarak kavga etmişlerdir. Me
sele bundan ibarettir. 

Yaralı kız da şunları söylcmekt.e. babam, cebinden çıkardığı 
dir: henı beni yaraladı, hem de 

biçakla 
büyük 

"- Kirkor üvey babamdır. Bana annemi öldürdü.,, 
göz koymuştur. Fe~a maksadını ö - Yaralıların ııhhi vaziyetleri 
tedenberi seziyordum. Her defasın- Katil Kirkorla üvey kız Asgano-
da mani oldum. Nihayet dün sabah, şun yaralan çok ağırdır. Kaynana -
annemin evde bulunmadığı bir sıra- nın cesedinin gömülmesine izin ve
da üzerime hücum etti. Bağırmaya rilmiştir. Tahkikatla nöbetçi müd -
başladım. Biiyük annem de yanımı- ""deiumumisi Kaşif meşgul olmakta
za geldi. Kavga §iddetlendi. Uvey dır. 

On altıncı Lui, tahta ~ıkar çıkmaz 
zevcesinin cep parasını iki misline 
çıkarmıştı. Fakat gene daima karşı
sında cebinde on parasız bir kadın ;ö. 
rüyor, fakat hayret etmiyordu. Çün
kü genç ve güzel kraliçenin ne dere
ce müsrif olduğunu biliyordu. 

Mari Antuanet bu müsamahaya 
rağmen hazan kocasından para iste -
meye sıkılıyor, başka bir çareye baş
vuruyordu. Mesela şeytana uyarak 
çok kumar oynuyordu. O zamana ka
dar sarayda kumar mahiyetine var
mamak şartiyle zararsız oyunlar oy
nanırdı. Kralın kuman meneden kat
i emirleri vardı. Fakat kraliçe vari
datını arttırmak için yeni yeni oyun
lar ortaya atıyor, ve tabii herke.~ te 
buna göz yumuyordu. Krala haber 
verilmiyordu. ' 

Hatta kraliçenin hususi salonların 
da yeşil örtülü kumar masaları faa
liyetteyken kral gelecek olsa kapıda 
bekliyenler derhal evvela içeri haber 
veriyorlar ve her şey ortadan yok o
luyordu. 

Kralın kısa ziyaretini mUetakip ge 
ne kağıtlar ve fişler ortaya çıkıyor
du. Ve herkes zavallının arkasından: 
"Atlattık!,, diye kahkahalarla gijlü
yordu. Kraliçe daha çok para kaza -
nabilınek için tanımadığı para sahip
lerinin de saraya gelip oynamasnıa 
müsaade ediyordu. Bu suretle saray 
bi.rtakmı hilebaz kumarbazlarla dolu-

Sonraları kraliçenin romanında 

büyük bir rol oynıyan asilzade Axel 
de Fersene de kendisini çok beğendi
ği böyle bir balo akşamı, maske ar
kasından söyliyebilmişti. 

Bütün bu hoppalıklar halk arasına 
yayılıyor ve olduğundan daha geniş 
bir ölçü alıyordu. Viyanadan valide
sinden gelen müteaddit mektuplara 
ve halk arasındaki dedikodulara rağ
men kraliçe bildiğinden ve istediğin. 
den şaşrnıyordu. 

Adeta kendince bütün bu pek tabii 
addettiği şeylerin başkalarına nedan 
bu kadar gayrimakul göründüğüne 
hayret ediyordu. Hayat, eğlence ve 
zevkten ibaret değil miydi? Annesi 
tarafından gelen ve kendisine nasi -
hat etmek istiyen sefire §U cevabı 
vermiştir: 

- Annem "benden ne istiyor? Ben 
hayatta iç sıkıntısından ba§ka bir 
şeyden korkmuyorum. 

Iç sıkıntısı, o asrın bütün aristok
ratlarının en korktuğu şeydi. 

On sekizinci asrın sonu tamamiyle 
eğlence ve ızevkle geçmiştir. Fakat 
birdenbire ihtilalin kar§ısında kalın
ca ve tehlike önünden kaçmak imka
nı kalmayınca,. iç sıkıntısı korkusu 
yerine birdenbire başka başka kor • 
kular başgöstermiştir. 

[Arkası var] 

Me,hur lngiliz müsteşriki 
geliyor 

Hükumet tarafından Dil Kurul
tayı müzakeratında hazır bulunmak 
üzere davet edilen meşhur İngiliz 
müsteşriklerinden Sir Demmifoıa 

'Roff b~ pchrimizc "clcccktir. 
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_stanbul Gayr. mübadiller Komisyonundan~ 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak Nu. Cin.si ve His. Hitmıye göre 

mııhamme11 ı 

1065 Arnavutköy E. Yağhane 

Y. Uğul çıkmazı 

E. 19·21 Içinde yemiş ağaçları 100 Açık ar 

Y. 124-19-21 ı.·e dolaplı kuyusu ve lırmr 

ahın olan bostanın 

1180 Büyükada Kara;. 

1634 Arnavutköy 

2103 Yeniköy 

2284 Edirnekapı Avcıb .. ,, 

2894 Büyükdere 

3093 Unkapanı Sand~mir 

3341 Usküdar Yenimahalle 

3704: Topha.ne Kılıç Alip&f& 

4615 Y eniköy Güzelce Ali paşa 

&309 Iırtlnye GUzelce Alip..,a. 

6865 Feriköy 

7'599 Iırtlnye GUzelce Alip&fa 

8276 Kurtul\lf 

8331. Kadıköy Tuğlacıbap 

76/ 2400 hissesi 

E. Zeytinlik ve Ebe 17 / 1 38,50 metro arsanın 50 

Y. öreke 3 8 hissesi 

E. Dolaplı kuyu E. ve Y. 21 18,37 metro arsa 40 

Y. Beyazgtil 

Bağlar 98 Bağ mahallinin 3/8 25 
hiaııesi 

E. Futacı Y. Kavata 15 52 metro arsa 50 

E. lskenavi Y. Hacet E. 31 Y. 29 68,50 metro arsanın 30 

1 4 hissesi 

Krblı çeşmesi ve 

Muradiye 

E. 28 

Y. 28-21 

üstünde odalan olan 350 

kagir dükkanın l 7ı 120 

hiSBesi 

E. ve Y. i8 106 metro arsa 160 

" 

" 

.. 

" 
" 

" 

" Yenimahalle caddesi 

Mumhane ve 

Kılıç Alipişa 

Mescidi 

E. 8-14-16-40 Kısmen kagir sal-

Y. 8-14-1i8- hane ve· ahır Ustü 

mahallen 34- odalarının lı 4 hisscsı 
42-178 

4422 Kap:ı 

zarf 

Bağlar mevkii S9 1215 metro tarlanın 
24/34 hissesi 

40 Açık ar 
tırm 

Ermeni bostanı 

E. Duçi 

E. 36 

Y. 10-12 

9187 metro arsa 400 

Y. Şahmerdan 

Ermeni bostanı 

Kurtoğlu 

1 

E. 35 

E. 26 Y. 46 

E. Bağdat caddesi E. 46 Mü. 

Y. Fenerli Ahmet bey Y. 36 

Bahçeli ahşap hane 300 

ve arsanın lı 4 hissesi 

9187 metro tarla 

54 metro arsanın 

1/ 2 hissesi 

280 

30 

.. 

" 
" 

1927,50 metro &~R 4850 Kapal 

zar! 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. 

lhaleleri 26-8-36 tarihine tesadüf eden Çarşamba gUnü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil be 
'lOlliladır. 

[Deniz Levazım Satmalma komısyonu ılanları 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Ko
misyonu Reisliğinden: 

1 - Tahmin edilen bedeli 108,000 lira ve ilk teminatı 
da 6650 lira olan 6000 ton mazot 20 Ağustos 936 Per
§tn-ıbe günü saat 14 te ka~lı zarfla satın alınmak üze -
re münakasaya konmu,tur. 

2 - 5 40 kuruş mukabilinde şartnamesini almak is -
tiyenlerin Ankarada Milli Müdafaa binasında müteşek -
kil komisyonumuza müracaatları. 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde ve yukarda yazılı günde saat on üçe 
kadar kapalı zarflarını komisyona vermiş bulunmaları. 

(3760) 466 

lstanbul Altıncı Icra Memurluğun 
dan: · 
Beşiktaşta Ihlamur caddesi orta 

sokakta 18 No. da oturmakta iken 
elyevm ikametgahı meçhul Hasan 
Azize 

Elektron müessesesinin bir krt'a 
emre muharrer senede müsteniden 
zatınızda matlubu bulunan 24 lira 
20 kuruşun icra masrafile birlikte 
ve haciz yolile tahsili talep edilmiş 
ve tanzim olunan 935/3965 dosya 
sayılı ödeme emri bcrayi tebliğ ika
metgahınıza gönderilmiş ise de öde
me emri zahnna verilen meşrubatta 
mezkur ikametgahı terk ettiğinizi 
ve yeni ikametgahınız da meçhul ol
duğu anlaşılmış ve içra ettirilen za
bitayi tahkikat ta bunu teyit etmiş 
olduğundan yukarıda yazılı borç ve 
masrafları işbu ilin tarihinden iti
baren bir ay içinde ödemeniz ve bor 
cun tamamına veya bir kısmına ve 
yahut alacaklının takibat icrası hak 

!:tı ho, meyva usareleri!~ hazır- kına dair bir itirazınız varsa yine bu 
1-ııırıı,trr. Hazmı kolaylaştınr. bir ay içinde bildirmeniz icra ve if. 
hık lii.s kanununun 74 üncü maddesi mu 

rbuı izale eder. Kanı temiz- eibince mal beyanında bulunmanız 
Uyerek vücuda tazelik ve canlı- lazımdır. 
hlt bahşeder. Beyanda bulunmazsanız hapsile 

INcıuz KANZUK- ECZANESi tazyik alunacaksınız ve hakikate mu 
halif beyanda bulunduğunuz taktir-

Beyoğlu lstanbul de hapsile cezalandırıla<:aksınız bor 
,...... ..... _________ • cq 'ödemez veya itiraz etmezseniz 
"-......... hakkınızda cebri icraya devam olu-
~ ------------- nacağı mezkur ödeme emrinin tebli

Uıt AYI - Kemerburgaz nahiyesi ği makamına kaim olmak üzere ilan 
dığı llıektebinden 5.9.335 tarihinde al olunur. (25028) 

111aı: •a.hadetnameyi zayi ettim. Ye ------------
~. 1 çıkaracağımdan hükmü yok-

Kartal Yakacık 
'-.., Zekeriya oilu Ferhan 

~~bul Cümhuriyet MUddeiumu-
1-linden: 

~~nbul ve Antalya adli ihtisas 
Çıltta erneleri ba.şkatipliklerinden a
'ıtıaşı1kalan .ve burada bulunduklan 
liuıus·an F'aık, Halil Rifat, Yümniye 
tıttıiı 1 ve Kemalin acele memuriye
l'ittı. e gelrnelerinin ilanını rica ede • 1 

BUtUn kremlerin içinde bi
rinci olan ve daima birinci 
kalan Krem Pertev oldu. 
Bu Krem Peri.evin her za· 
man pek büyük bir itina 
ile ihzanndan başka bir şey 
değildir. Krem Pertevin ter 
kibine (gayrisaf) hiçbir 
madde giremez. 

Yit 

BATARYALARI 
' HIE" VS"DI: 

eATll.I" 

AM&RIKAN MAMULATIDt9' 

Sahibi:Ahmet Emln YALMAN -
Umumi Neeriyab idare F,den: 

8. SALIM 

Bugür'·~i KUMBARA Yarın KASA, 
•• ~ .. .. \..;&Jurgun BANKA Olur. 

İstanbul Gayrimübad.i:ler Komisyonundan: 
( 1) İzmir Vilayetinin Dikili 

mühim çiftlik gayri mübadiller 
rılmıttır. 

kazası dahilinde ve deniz kenarında (Makaron) namile maruf 
hesabına satılmak üzere kapal~ zarf usuliyle müzayedeye çıka. 

(2) Çiftlik ebniye ve müttemi litından batka haritası mucibince 4143 dekar (yeni dönüm -
1000 metro murabbaı) tarla ile 432 dekar zeytinliği ve 85 dekar bahçeyi müttemildir. 

(3) Muhammen kıymet 26630 liradır. 

(4) Kapalı zarflar lıtanbulda Komisyona, lzmirde Milli Emlak Müdürlüğüne, Dikilide de 
Mal müdürlüğüne verilir. Depozito miktarı 2025 liradır. 

(5) Arttırma ve ihale S 19 936 Cumarteıi ıaat 11 de Dikilide yapılacaktır. Zarflar ıaat 10 da 
tevdi edilmit olmak lazımdır. 

(6) İhale gayri mübadil bonosu iledir. 
(7) Fazla tafsilat almak ve haritayı görmek iatiyenler her gün müracaat edebilir. 

lıtanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Beher tanesine biçilen e
der altı kuruş olan muhtelif 
renk ve Numarada iki mil
yon makaraya ihale günü is
tekli çıkmadığından yeni
den kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 12 
Eylül 936 Cumartesi günü 
saat 12 dedir. Şartnamesi 
üç liraya M. M. V. ST. AL. 
K O. dan alınır. İlk teminat 
7250 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
belğelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermele
ri. ( 1 2 2) ( 4 2 5 3 ) 

487 

Zührevi •• cilt baıtalıklan müteha11ısı 

or. Hayri Öner 
Oileden aonra Beyoilu Aiacam: 

kart11mda 133 No. Tel. 43586 

Makine ve Tezgah Ahnacak 
Araba imaline, makkap, pafta ve erkek imaline. eğe imaline mah

sus modern tezgah ve tertibat vücuda getiren Avrupa ve Amerika mü· 

esseselerinin buradaki vekilleri ile tanışmak ve tezgah almak iatiyo • 
ruz. Alakadarların birer mektupla hangi branşa ait fabrikasyon tez-

gahı ve tertibatı teslim edebileceklerini (Faba) rumuzile İstanbul 176 
No. posta kutusu adresine gö~dermeleri. 

.nhısarıar umum IYludür ügünden 

26.000 kilo toz paket kolası 
16.000 kilo toz makine kolası 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnamesi 

mucibince 8-11-1936 tarihine rastlıyan Sah günü saat 15 
te pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameleri 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte o/o 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba .. 
taşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlüiün 
deki alım komisyonuna müracaatlan. ( 448) 

REVUIC ••alları terakkıyatı fennlyenln en 
aon ıcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
aaatının bugorko teklmoı hall 

80 •enellk t:ecrOb• net:lce•ldlr. 
Modeller en son ve zarıf t•klldedlr. 

REVUE aaatıarı tanınmış aaatçılarda 
satılmaktadır. 

U11111111ı lle"ev ı letanbuı Bahc:•k•D•. Tat Han, Birinci ket ıe. Telefon 21384 

5471----------------------------------------------~ 
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EVVELKi DlJN ... 

BUGON YARIN •••• 

R.c A · 3G 

· B~YLE· ZENGİN· DER· KUPONUNU ·SAKLA 
. 

M. M. Vekaletinden: 
~ . 

Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

nıekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlan askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarmm en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
dır. (136) (4349) 500 

Üsküdar Kız San'at Okulu 
Direktörlüğünden: 

15-8-936 dan başlıyarak Okula yatılı ve gündüzlü ta
lebe alınacaktır. Okula ilk ve orta okullardan mezun olan 
lar alınır. İlk okulu bitirenler için tahsil müddeti beş sene 
orta okulu bitirenler için iki senedir. Yatılı ücreti 3 parti
de alınmak üzere 200 liradır. İşyar çocuklarından o/o 1 O 
ve kardeş talebeden 15 eksik alınır. Yazılmak için pa -
zartesi ve perşembe günleri 9 dan beşe kadar okula baş-
vurmaları. ( 3 4 5) 771 

Saray Kaymakamllğından: 
Tek ev çift ev köy ismi 9 O Saray O 8 Kara burcek 1 1 

Yuvali O 10 Büyükmanika 9 O Kadıköy Tek ev çift 1 2 
Sofular 3 5 Osmanlı 3 6 Ahimehmet 2 2 göçerler O 9 si
nanh 1 7 demirler Tekev çift ve köy ismi 9 O Çerkesköy 
3 5 Uzunhacı 40 55 yekun 1 kazanın yukarıda yazılı 
köylerinde inşa edilecek göçmen evleri pazarlıkla ayn 
ayn ihale edilecektir. 2 behe rtek evin keşif bedeli 1 61 
lira 24 kuruş ve çift ev keşif bedeli 2 71 lira 90 kuruştur. 
3 şartname ve plan modeli harita bilabedel Saraydaki 
İskan Komisyonundan alınabilir. 4 talip olanların yüz
de yedi buçuk muva~kat teminatlari~le ayın ·~? sekizin-

1 
ci Salı günü Saraydaki mahsus komısyona muracaatla-

rı nan ~~n~r. . ~ • (425) 828 l 

lstanbul Ziraat mektebi 
Müdürlüğünden: 

. 
İstanbul Ziraat mektebine girme şartları: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaası olmak, 
2 - Orta mektep mezunu olmak 
3 - Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. 
4 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak, 
5 - Vücudü çiftçiliğin zor işlerine dayanıklı olmak. 
6 - İyi ahlaklı olmak, 
Bu şartları haiz olup ta mektebe girmek istiyenler 

Halkalıda İstanbul Ziraat Mektebi müdürlüğüne vere
cekleri istidalarile birlikte aşağıdaki vesikaları gönder -
melidirler. Hüviyet cüzdanı orta mektep şehadetnamesi 
çiftçi vesikası, sıhhat raporu, aşı kağıdı, hüsnühal kağı
dı, üç adet vesikalık fotoğraf. 

Noksan evraklı müracaat kabul olunmaz. Kayıt müd
deti 15 Eylüle kadardır. Mektebe alınacak talebe, mü -
racaat edenlerin arasından şehadetname derecelerine gö
re seçilecektir. Mektebe kabul edilenler mektebin vere -
ceği nümuneye göre noterlikten tasdik edilmiş bir taah
hütname vermeye mecburdurlar. Fazla malumat almak 
ve kayıt olunmak için İstanbul vilayeti ziraat müdürlü
ğüne veya Y eşilköyde Halkalıda mektep müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir. ( 444) 

Vekaletlerin ve Resmi Daire
lerin Nazarı Of kkatine 

Resmi İlanlar Türk Limited Şirketi muamelatı 
"Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlan İşleri Bürosu Limi
ted Şirketi,, ne devredilmiş olduğundan Resmi İlanlar 
Türk Limited Şirketinin Ankara mümessili bulunan 
Bay Bilal Akba'nın vazifesi de .. Türk Maarif Cemiyeti 
Resmi İlan İşleri Bürosu Limited Şirketi,, Ankara Şu
besine devredilmiştir. 

Resmi İlanlar Türk L.imited Şirketine ait bilcümle 
matlfıbatın tahsili ve muamelatın tedviri Ankara Şube
since yapılacaktır. Keyfiyet alakadarların malumu ol
mak üzere ilan olunur. ( 451) 

- --------
Devlet Basımevi Direktörlüğünden 

Basımevinde keşfi mucibince yaptırılacak otomatig 
yangın ihbar tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 1-9-936 salı günü saat on beşte basımevinde ya
pılacaktır. İsteklilerin eksiltme çağından önce o/o 7 ,5 ilk 
pey akçesi olan 266,5 lirayı Basımevi veznesine yatır .. 
malan gerektir. Şartname direktörlükten istenebilir. 

(387) 

Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

• 

b. fl..\1 Fakat yatnız . 'r . 
Fena ve tesirsiz hafarat OldUrUcO mayiler 
almakla paranızı beyhude yere israf etmeyi
niz ve FLIT'ln sahtelerinden sakınınız. Al
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusakı~ asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her türlü hiy. 
leden arldirler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşar:uı öldürebiilrsinlz. 

Deliklere ve yanklara FLiT tızu koyunuz. ·Ha
şarat, to.:a temas eder •fmez dn-hal iilurler. 


