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Meclis Boğazlar hakkında ko
nutmalarına, pek tabii bir min
net ve fükran vazifesini görmek
le batlaınıttır. Bugün ~ünya ~
zünde Türk unvanına layık hıç 
bir fert yoktur ki Montröde elde Büyük Millet Meclisinin evvelki günkü tarihi toplantısı - İsmet İnönü ve Vekiller Mecliste - Meb'uslar İsmet İnönünü dinliyorlar 

" edilen zaferi Atatürkün dehalı -------------------------------------·----, 
önderliğinin Türk vatanına te
min ettiği yeni bir nimet diye te
lakki etmeain ve kalbinin derin
liklerinde minnet, hayranlık ve 
bağlılık hisleri duymuın. Büyük 
Millet Meclisi, Atatürke tükran 
a.rzına karar vermekle bütün 
milletin kalbinden t.afan duygu. 
ları ifade etmittir. 

Türk diye dünya yüzünde daima 
göğüs kabarmış olarak, daima ileriye 
doğru yürürken hepimizde, tükenmez 
bir emniyet ve in§irah kaynağından 
gelen bir his var: Önderimiz başımız.. 
dadır. llerisini görerek milletin mu
kadderatına en doğru istikameti ve
riyor. Bütün ihtimalleri düşünüyor 

\re daima isabetli yolu tutuyor. 

Bizim yolumuz, •ulhün yolu 

B aşbakanımız lsmet InönU yal
nız kuvvetli s ve dürüst bir 

devlet adamı ve iyi bir kumandan 
değil, ayni zamanda büyük bir san'
atkardır. lsmet İnönünde hayret ve
rici bir seziş kudreti vardır. Türk 
milletinin ruhumu pek yakından gör
mek ve duymakla kalmaz. Bütün 
dU:ıyanın hakim duygu ve ihtiyaçla
rını bir san'atkar gözüyle sezer. Hem 
milletimizin, hem de iyi §eylere susa.
rnış olan milletlerarası alemin duy
mak ihtiyacında olduğu en güzel söz
lori öulur, hem fikirlere, hem de kalp
lere hitap ederek en dürüst bir şe
kilde bunlan ifade eder. 

lsmet lnönli cuma günkU nutkun
da Boğazlar mukavelesi hakkında 
kendi cephemizden şöyle dedi: 

"Muahedeler devirlerin ifadeleri -
dir. Bu itibarla Boğazlar muka'·~le~I 
1928 tenberl yeni Türkiye de,·Jetının 
sh•asetini ve varlığını gösteren bir 
v~ikadır. Bfz korkuya müstenit si
yaset bilmeyiz. Beynelmilel beraber
lik ve sulh hayatmda. kin ve intikam 
da tannnavız. Sulh davasında. lıa.ysi
yetli ve kt;dretll olarak beraber yürü 
mek taraftanyız.,. 

tsmet lnönUnün harici aleme hi
tap ettiği spzlerde de, ahlaki :nüe~t 
kuvvetlere dayanan ve bugun ıç~ 
eşsiz olan bir sulh siyasetinin.. te~ız 
havasını teneffils etmek mumkun
dUr. Başbakan diyor ki: 

"Türkiyenln yolu sulh yoludur. Bu 
yolu hoş görenler bizlmle çalışmak -
tan tstifaile edeceklerdir.,, . 

Bugün Türk milletinden baş!a. hıç 
bir millet, gittiği yolun ~ogrudan 
doğruya sulhün yolu oldugunu ve 
sulhiln dostu olan her milletin ken
disinin tabii ve samimi dostu ve yol
daşı olduğunu bu kadar haklı surette 1 
iddia edemez. 1 

Montrö zaferinin cephe m~cad~~e- 1 
Bini yapmış olan Doktor Tevfı~ Ruş· ' 
til Arasa. tsmet Inönil ~zel bır un- ı 
van vermiştir: Beynelmilel sulh da
\>asınm yorulmaz yolcusu ... 

Doktor Aras meclis huzurundaki 

Fransa endişede 
Asilerle Mussolini 
anlaşma olduğu 

arasında hir 
söyleniyor 

Faşist hükumetinin yardımına mukabil asiler 
ıtalyaya bir liman vermeyi teklif 

Bale ar 
etmişler 

adalarında 

Londra, 1 (TAN) - İspanya
da ihtilal devam ediyor. Fakat 
ihtilalin bugün için en fayanı 
dikkat safhası şu veya bu tarafın 
galip gelmesinden ziyade Faşist 
ltalyanın, İspanyol asilerine a
çıkça yardım etmesi ve bu yardı. 
mm, isyana kar,ı bitaraf kalmak 
azminde bulunan Fransa ve İn
giltere gibi memleketlerde bir 
heyecan uyandırmıf olmasıdır. İ
talyan tayyarelerinin, asilere yar 
dnn etmesi, bilhassa Franıada 
büyük bir akis bırakmıttır. Fran
sız ıol cenah gazeteleri yalnız 
bir tarafa yardım edilmesi mese. 
lesini tiddetle tenkit etmekte ve 
İtalya n, ecnebi bir devletin da
bili l<avgalarına açıktan açığa 
karıttığını kaydederek: "Acaba 
Mu11olini ile isyan reisleri ara
amda bir anla,ma mı var?.,, su
alini sormaktadrrlar. 

Barselon §ehri yanarken 

tahminlere yol açmış ve hatta asi 1~ \ Bu haber hiçbir taraftan ne yalan
panyol Generali Franko ile Mussolini anmış ve ne de teyit edilmiş olma-

Bu hadise Fransada okadar nahoş 
bir tesir bırakmıştır ki, Pariste bazı 

arasında bir anlaşma ihtimali mev
cut bulunduğu haberi de şayi olmuş
tur. Bu anl~maya göre Mınork Ada
sının merkezi olan Port Mahon !s
panya tarafından ltalyaya terkedi
lecek ve bu suretle Marsilya ile Ce
zayir arasındaki münakalat tehlike
ye maruz kalacaktır. 

Berlin Olimpiyatları 
Dün 100 bin seyirci ve sporcu 
önünde Hitler tarafından açıldı 

Olimptyat münasebetiyle baştan başa donanan, Berlinden bir manzara 

- Tafsilat 6 ıncı sayfamızda.dır -

makla beraber !talyanm, asilere yap 
tığı yardımın bitaraf kalmak istiyen 
devletlerde doğurduğu akisleri gös
termek itibariyle şayanı dikkattir. 
Fransa ötedcnberi İspanyada meş
ru hükumetin, }.Iadritteki Cüınhuri

yet hükumeti olduğu kanaatindedir. 
[Tafsilat 10 uncu sayfnmızdadır.] 

Türkiye-İngiltere 
arasında dostluk 
Lordlar Asurilerin iskanı 

işini görüşürken bir 
daha bunu teyit ettiler 

Londra, 1 (Tan) - Lordlar Ka
marasının son celsesinde Kentırbır
ri başpiskoposu, 
Irak ile Suriye 
hududunda bulu
nan AsurBerin 
iskanı hakkillda 

hükumetin teva
sut ve yardımını 
istemiştir. Asuri
lerin böyle yüz 
üstü brakılması
nm doğru olmı

yacağını söyliyen 
başpiskopos, bu Lord Lloyd 
meselenin halli için Türkiye ile In-

'giltere arasındaki dostluğun fayda
lı olabileceği fikrini ileri sürmüş
tür. 

nutkunda sulh yolunun nekadar sa- ============================ Lord Loyd, Türkiyede yapmış ol
duğu seyyahati esnasında gördükle
rine nazaran, Türk hükumetinin ln
giltereye karşı beslediği hislere va
kıf olduğunu ve kabilse böyle bir 
kolaylık göstereceği kanaatini iz
har etmiştir. 

rnimi blr yolcusu olduğunu şu sözler-
le ispat etmiştir: 

"Kendimiz için l3i olan şeyi dos -
tunmz için de, ba kaları için de iste
riz. Hakkımızda ni.ren olan §e;}i 

kinuıe için istemeyiz!,, 
Bu sözlerde milletlerarası siyase

tin en yüksek düsturu saklıdır. Her 
Jnillet kendisi ve başkaları için ayni 
öiçüyq kullanmaya razı olduğu gün 
insanlık kurtulmu§tur. 

l•panyol kanşıklılılan 

K endi meınleketimizde bu hazlı 
birlik ve ahenk havasını te

neffüs ederken ve ancak birliğin te
Jnin ettiği muvaffa]ayetlere kavuşur
ken, İspanyadaki acı vaziyetten dola
)'! İspanyollar hesabına ve insanlık 
hesabına derin iztıraplar duymamak 
nıUmkün değildir. !spayol dahili mU-

cadelesi kararsızca devam edip gidi
yor. Taraflardan biri muvakkat su
rette ağır bassa bile hükmü yoktur. 
Hastalık müzmin haldedir. 

Daha fenası komşular için ihtilat 
ve sirayet ihtimalleri de gösteriyor. 
A vrupada bütUn barutlar ortaya se
rilmiş bulunuyor. Bazı memleketler 
hükumete, bazıları asilere yardım et. 
mekte ileri giderlerse küçük bir kı
vılcnn bu barutlara ateş vermeye ve 
dünyayı kana boğmaya kafidir. 
İspanya işine hariçten teSkin edi

ci bir unsur karışmaması ve yalnız 
yangına petrol dökmekle uğraşılması 
iztırap verici bir manzaradır. 

Be,ler birleşecek 
ra una mukabil tngilterenin, 
lg) Londra içtimamdan sonraki 
resmi tebliğle açtığı umumi sulh ta-

arruzu iyi bir hava içinde inkişaf e
diyor. Bazı bedbinlerin tahmini hi13.
fma olarak Almanya da, ltalya da 
anlaşma için konuşmalara girişmeyi 
istekle kabul etmişlerdir. !talyada 
normal dünya münasebetlerine giriş
mek, Habeşistan lokmasını sükunetle 
hazmedebilmek için arzular var. Al
manya da milli programının ilk mer
halesini kısmen gürültü ile, kısmen 
gürültüsüzce tahakkuk ettirmiştir. 
Müstemleke meseleleri ve ham mad
de kaynakları hakkında. tatmin edile· 
cek olursa bir müddet için dünya ile 
beraber yürümeyi hoş görebilir. Böy
lece Avrupa davasını halletmek de
ğilse bile bir müddet için pamukip
likleri ile bağlamak imkan dairesinde 
görünmektedir. 

Ahmet Emin Yalman 

Bundan sonra, hükumet namına 
cevap veren Lord Stanhop, TUrki
yenin hakikaten Ingiltereye karşı 
dostluk hisleri beslediğini kabul et
miş ve birkaç sene evvel tesviyesi 
gayrikabil olan bu meselenin, bu 
dostluk sayesinde, şimdi belki halle
dilebileceğini söylemiştir. 

lngiltere - Italya deniz 
anlaşması 

Berlin, 1 (Tan) - Romadan bil
dirildiğine göre, pek yakında ltalya 
ile İngiltere arasında bir deniz an
laşması aktedilecektir. 

Montrö mukavelesinin tasdikı münasebetiyle evvelki gün levkaldde 
bir toplantı yapan Büyük Millet Meclisinde kıymetli Başvekilimi• 

lmıet lnönü, Montröde elde edilen muvaffakıyeti anlatırken 

- Büyük Millet Meclisinde nutuk söyliyen diğer 

meb'uslarımızm resimleri 6 ıncı sayfamızdndır -

Beşler konferansı 
iyi bir yolda 

ltalya ve Almanyanın 
iştiraki Londrada 

memnuniyetle karşılandı 
Londra, 1 (TAN) - İtalya ile 

Almanyanm Lokarno k.Onf eran. 
ama iştirak etmeye hazır olduk
larına dair verdikleri teminat, 
Londra siyasi mahafilinde çok 
müaait bir tesir bırakmıttır. 

Ancak konferans toplanmadan ev
vel, her iki taraf, ruznameye geçe
cek meselelerin diplomatik kanalla 
iyice tetkik ve müzakere edilmesini 
istemektedir. 
Fransız Hariciye Nazrrı Delbos 

Fransız meclisinde söylediği bir nu
tukta İtalya ve Almanyanın konfe
ransa iştirakini memnuniyetle kay
dederek demiştir ki: 
Yakında toplanacak olan Lokarno 

konferansının gayesi, yeni bir Lo
karno misakı akdetmek ve Avrupa
ya ait meseleleri tanzim eylemek· 

Esrarengiz bir 
mulakat haberi 

Avusturya - lta\ya 
Almanya arasında 
görüşmeler olmuş 

Paris, 1 (A.A.) - Matin gazetem• 
nin Vencdikteki hususi muhabiri dün 
akşam Venedik veyahut Pologne ya .. 
kininde Italyanlarla Almanlar ve A
vusturyalılar arasında esrarengiz ve 
son derecede gizli bir görüşme yapıl
mış olduğunu haber \'ermektedir. 
Şuşnig, dlin Venedikte idi. Ve GörU • 
nlişte resmi oldukları anlaşılan bir
takım Alman otomobilleri gece huda 
du geçmi~ler ve süratle Italyo.ya doğ 
ru yola diizülmüşlerdir • 

tir. Geçenlerde Londradn bir içti
ma akdetmiş olan üç devlet, kendi 
arzularrnı başkalarına zorla kabul 
ettirmek niyetinde olmadıkları Ribi 
beş devletin bir araya gelerek bir 
diktatörlük vücuda getirmek fikrin
de de değildirler. 

lstanbulda 40 gün, 40 gece 

Şenlikler bugünkü at 
yarışları. ile bas ıvor 

Geçen sene yapılan festivalden bir intiba: Zeybekler Taksim abidcsind~ 

"Istanbulda 40 gün, 40 gece,, namı 
altında tertip edilen §enlikler, bu -
gün, Veli efendide at yarışları ile baş 
lıyacaktrr. 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs
tündağ, dün beyanatta bulunarak ls
tanbulun seyyah şehri haline getiril 
mesi için icap eden bütün tedbirlerin 

alınacağını söylemiştir. Bunun jçin 
yakın şark memleketleri ile Balkan
larda ve Çekoslovakynda geniş mik
yasta propaganda yapılacaktrr. 1,fu
hittin Ustündağın bu mesele hakkın

daki beyanatını 10 uncu snyvımızdn 
bulacaksınız. 
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Bir İngiliz Lordunun dileği Siyaset alemi 

Türkiye asurileri 
yeniden kabul· etsin! 

İp canbazı 
seyrederken ..• 

Taksimde itfaiye 
şenlikleri 

Bir yankesici dün 7 ,5 ay İtfaiyenin 226 ıncı yıl 
hapse mahkum oldu dönümü 
Kadirga meydanı hıncahınç dolu... • • h } k } 

Kliring 
anlaşmaları 

Yunanistana ikhsadi 
bir münakaşa 

F nşizm - Sosyaliznı . 
kavgası ve Jspanyadaki 

dahili harp 
ispanyadaki son ihtilal, dün) .. ~ 

karıumumiyesini ltalyan • llabe!f 
tilafmdan daha ziyade alik'!dat:; 
meye ba.şlanu!;hr. Çünkü ihtilil 1-
panın içindedir. Ve Doğu Afrik ..... 
daki çorak Habeş iklimi değil, :;: 
lardanberi medeniyete sahip bul 
koca bir devletin ikihetl me,·zn~ 

Londra, 29 Temmuz (Huıuıi 
Muhabirimizden) - İngiliz Lort 
Kamarasında çok hararetli bir 
müzakere ... Hergünkü müzake
releri fngiliz gazetelerinde bir 
ıütun yer tutan Lort Kamarası 
Asuriler meselesi hakkında tam 
bir buçuk sütunluk konu,uyor. 
Varılan netice de Türkiyenin A
ıurileri yeniden topraklarına ka
bul etmesini dilemektir. 

Yilzlerce meraklı; biribirlerinin o- ıçın azır ı yapı ıyor 
muzlarına abanmış; ip üzerinde oy - İstanbul itfaiyesi, 22 Ağustosta 
ruyan cambazı seyrediyorlar. Numa- 226 mcı yıldönümünü kutlulıyacak

rnlar, öyle hey,ecanlı ki, kalabalık a- tır. Bu münasebetle Taksim stadyo-

Son zamanlarda Yunan hükumeti 
tarafından alman ve ticari mübade
lelerin sıkı kontrole tabi tutulması 

yolundaki bazı tedbirler, Yunanistan
da büyük münakaşalara yol açmıştır. 

Hatta Yunan iktisadi mahafili, bu 
hususta hükumet nezdinde protesto
da bulunmuştur. 

sından vazgeçmiş. !rakı Iraklılara bı

rakmıştır. Fransa da bunun aynını 

Suriyede yapmayı düşünüyor. Tam 
bunu yapa.cağı sırada Asurileri nasıl 
himayesi altına alsın? Bu yükü yeni 
milli Suriye hükumetine nasıl miras 
bıraksın? 

Lortlar Kamarasında bu işten ile
ri, geri konuşuluyor. Çare yok, yok.A 
Irakta Asuriler ahali ile geçinemiyor. 
Suriye işi olmuyor. Harpte lngiliz 
kuvvvetlerine ·bu kadar yardım eden 
Asuriler açıkta mı kalsın? 

Lort Kamara.sının Asurilere bu ka
dar alaka göstermesi dikkate değer 

bir meseledir. Kamaranın tabii ve da- Türkiyeye bafvur•ak? 
imi azasından biri Canterbury başpis 
koposudur. Bu başpiskopos Asurileri Cereyan eden müzakereler esna-
ad~ta evlat edinmiştir. Sık sık Asu- j sında Lort Lloyd diyor ki : 
rilerden bahseder, Süryani kilisesi ''Tiirkiye hükfımf'tile olan miinase
patriğinden aldığı feryat mektuplan- betleriıniz iyileı,miştir. İngiltere hü
nı lort arkadaşlarına okur. Onlar da kümetini razı edeJlm, Türkiye yeni • 
Asuri meselesine derinden derine ala- den konuşsun n a.t11urilerln Türk ara-
ka gösterirler. zlslnde iskanı meselesi hakkında mü 

Her tarafta para akıyor zakereye girlşıdn. Asuriler Tilrkiye-
Bu alaka semeresiz kalmamıştır.Mil ye sadık adamlar olduklanm isbat e
letler Cemiyeti harekete getirilmiş- decek{erdlr. lngiltere hUkUmetl, du
tir. Cemiyet Asurilerin yeni bir yurt nıp dinlenmiyuek Türkiye hükôme 
sahibi edilmesine ait teşebbilsler için tinden bu meselenin hallini dileme -

80,000 İngiliz lirası tahsisat ayırmış- ildir.,, ' 
tır. İngiltere ve Fransa da ayrıca pa- Diğer bir lort bu fikri hoş gör-
ra koymuşlardır. mekle beraber netice hakkında çok 

Hepsi iyi, hoş amma, bu yurt nere
de olacak? 

• Evvela Irak dilşUnUlmUştUr. Faıkat 
Asuriler ile Iraktaki ahali bir türlU 
iyi geçinememişlerdir. Devamlı kav
galar, gUrUltiller ... 

Bunun üzerine şu fikir hatıra gel
miştir : (Suriye) arazisinde (Gap) 

çölü havnlisi var. Buralan sulama ta
rikiyle ve diğer tedbirlerle ziraate 

müsait hale konulabilir. Ausriler de 
buralarda yerleşir. Kendilerine yar
dım edilir. Yavaş yavaş başlarının 

çaresine bakacak hale gelirler. 
Artık hal çaresi bulunmuşturya, 

Lort. Kamarası genit nefes alıyor. 

Milletler Cemiyeti oh! diyor. Bir 

müddet Asuri f eryatnamelerinlıı ar

kası kesiliyor. 

(Gap) projeıi yürümüyor 
Sonra birdenbire acı feryatlar: 

(Gap) projesi yürümilyor. Niçin? 
Fransa buna teknik sebepler göste
riyor: Dağlara alışmış Asuriler çölde 
i>annamıyacaklar. Zaten çöldeki c;ift
~ilik tasavvurları da mUşkUlatla kar
~ılaşıyor. 
Fransızlarla münakaşalar devam e
diyor.Nihay.etFransızlar itiraf ediyor 
lar ki bütün söyledikleri tali sebep
lerdir. Hepsine çare bulunabilir. Asıl 
aebep şudur: İngiltere Irak manda-

bedbinlik göstermiş ve Asurilerin I-
rakta yerleştirilmesine çalışmak da
ha ameli olacağını anlatmıştır. 

İngilizler çok garip insanlardır. A
ralarında Canterbury başpiskoposun 
dan ve lortlardan başka da bu Asuri 
işini diline dolayanlar vardır. Lort
lar Kamaraaı müzakeresinden sonra 
bunlardan biriyle konuştum. Bana 
dedi ki: 

- Maziyi unutup ta bu Asurileri 
alsanız ne olur? 

Tecrübe bakımından mazi 
Dostuma vereceğim cevap ancak 

maziye tecrübe zaviyesinden bakmak 
yolunda olabilirdi. Şöyle .mukabele 
ettim: 

- Biz kin ve intikam bakımından 

maziyi unutmaya hazırız. I<"'akat tec
rübe bakımından maziyi unutamayız. 
Asuriler, ana vatanlarına arkadan 
silah çektikleri için memleketimizde 
barınamamışlar ve harice kaçmışlar 
dır. Yurt ali.kası bakımından böylece 
tabii bir tasfiye olmuştur. Yeni Tür
kiyenin en büyük istinat noktaların
danbiri de mütarekeden sonra kendi 
kendine husule gelen istıfa ve teca
nüstür. Böyle olduğuna göre tarihin 
acı tecrübeleirne neden göz göre av
det edelim? Asuri meselesi hakkında 
bulunacak çare, herhalde Tilrk top
raklarına avdetlerinden başka ve ha
riç bir çare olmalıdır. 

Sigortacılığımız inkişaf yolunda 

Ankara sigorta şirketi 
dün f aciliyete geçti 

Keftt tJeuıı 11ayar tı~ muameıeyı tmzaıarJren 

' İ§ Bankası, Etibank, Adapazarı 
Bankası ve Anadolu sigorta tirk~ı 
tarafından kurulan "Ankara Tilrk 
anonim sigorta şirketi,, dünden iti
baren mesaisine başlamıştır. 

llk muameleyi Milli Reasürans 
direktörü Refi Bayar yapmış ve A
yaspaşadaki evinde bulunan eşyaları 
5.QOO liraya sigorta ettirmiştir. Bu 
nıerasimde, birçok davetliler hazır 

bulunrpuşlardır. 

Yeni şirketin sigortacılık alemin-

de timdiden hazırlanan mevkii, en 
kısa zamanda teki.mill ve inkişafa 
mazhar olacaktır. Ankara sigorta şir 
ketinin göstereceği en bliyük yenilik, 
Türk sigortacılığını memleket hari
cinde bir varlık haline getirmektir. 
Yakın bir zamanda, muhtelif Avru -
pa merkezlerinde, bu ı.sirketin şubele
ri açılacak ve genç olmasına rağmen 
rüştUnü ispat eden Türk sigortacılı
ğı faaliyet sahasını bu suretle bey -
nelmilel aleme de teşmil etmiş ola
caktır. 

rasmda: munda büyük şenlikler yapılacaktır. 
- Eyvah, düştü!.. Oç aydanberi devam eden hazır-

, - Aman gidiyor!... lıklar neticesinde zengin bir prog-
- Tepesi taklak gelecek! .. gibiler- ram hazırlanmıştır. Gösterilerin ya

uen, sesler duyuluyor. Hüseyin is -
minde biri de seyircilerin içine ka- pılması çok külfetli olduğu için gele-
rışmış, ağzı iki karış açık, gözlerin- cek senelerde bu derece geniş mera
de korku, dikkat, alaka, telaı, ve he- sim yapılmıyacaktır. 
yecan ifade eden bakı§larla, cambaz- Tesbit edilen programa göre, Tak
ların ipte yaptıkları marifeti takip simdeki şenliklerde evveli modern 
ediyor. itfaiye piyadesi tarafından bir resmi 

Tam bu sırada, Todori adlı biri, geçit yapılacak, bunu o zamanki kı -
yanına yaklaşıyor, o da Hüseyin ka- yafetleri ile Yeniçeri tulumba takımı 
dar, meraklı ve alakalı .. Onun da Hü- takip edecektir. Daha sonra , eski ku
seyin gibi ağzı hayretten iki karış a- le nöbetçileri, mahalle tulumbacılan, 
çık ... Bağrışanlara, alkışlıyanlara o askeri itfaiye ve nihayet belediye 
da iştirak ediyor. Hatta, bir aralık, itfaiyesi canlandırılacaktır. Ayrıca, 
tanımadığı halde, Hilseyini dürterek itfaiye efradının spor hareketlerine 
dikkatini cambazlara çekiyor: ve maske, merdiven talimlerine geniş 

- Aman bak!. bak! ... Vay canına! yer ayrılmıştır. 
Az kalsın gidiyordu!.. En son olarak ta eski askeri itfai-

Biraz sonra, Hüseyin, elini cebine yesi ile eski mahalle tulumbacılarmın 
sokunca, gidenin canbaz değil, para yangınlardaki mesai sistemleri Tak
cüzdanı olduğunu anlıyor. Kalabalık 
ta Todoriyi arayıp buluyor. sim stadyomunda yangın çıkartmak 

Beraberce karakola gidiyorlar. suretiyle ayrı ayrı gôsterilecektir. 

Suçlunun sulh ceza mahkemesinde 
duruşması dün neticelendi. Mahkeme Tu·· tu·· kon . 
suçu sabit görerek, Todoriyi yedi ll greSI 
buçuk ay hapse mahkum etti. 

İtfaiye çavuşu 
Ailesine sigorta şirket
leri de yardım ediyorlar 

Tepebaşı yangınında ölen ve itfai

yenin emektar mensuplarından bu
lunan ŞUkrU Çavuşun ailesine dün 
belediye namına sekiz yüz, Dahiliye 
Vekaleti namına iki yüz İira olmak 

üzere cem'an bin lira verilmiştir. 

Bundan ba.şka Vali ve Belediye Re
isi Muhittin Üstündağ, Reasürans şir 
keti müdürü Refi Celal Bayara mü
racaat etmiş ve Şlik°ril çavuşun aile i
ne sigorta şirketleri namına bir yar-

• 'f 
dımda bulunulmasını rica eylemiştir. 

Refi Celal Bayar, dün Muhittin 
Ostündağa gönderdiği bir mektupta 
yangında hayatını feda eden Şükrü 

Çavuşun ailesine sigorta şirketlerile 
müştereken Milli '.ReasüransUn bin 
beş yüz liralık bir yardım tahsis e
deceğini ve bu paranın belediye em
rine amade oldugunu bildirmiştir. 

Vali Ostündag, Refi Celal Bayarm 
bu hareketinden çok mütehassis ol
muş, şehir ve itfaiye ailesi namına 

teşekkürlerini bildirmiştir. 

Eınaf Bankasının tasfiyesi iti 
uzayıp gidiyor 

Tasfiye halinde bulunan esnaf ban 
kıun umumi heyeti 24 ağustosta top
lanacaktır. Bankanın tasfiye heyeti 
istifa etmiş ve yerine seçilen heyet 
azalan da bu vazifeyi kabul etme • 
mişlerdir. 24 ağustosta yeni tasfiye 
heyeti seçilecektir, 

Dün son bir toplantı 
daha yaparak dağıldı 
TiltUn alımının doğrudan doğruya 

ekicilerden yapılması hakkındaki ka 
nunun tatbikatına ait bazı ihtilaf -
!ar dolayısiyle bir tütün kongresi 
toplanmasına lüzum görülmüştür. 

Tütün mıntakaları ve inhisar idare
si miimessillerinin iştirakiyle topla -
nan bu kongre, dün iktısat vekaleti 
dahili ticaret umum müdürü Milnı· 
tazın başkanlığı altında son bir top
lantı yapmış ve faaliyetini bitirmi~· 

tir. 
Kongre tetkikatının vardığı neti -

re, bu .kanunun tütüncülüğümüzün 

tekamUlünde büyük faydası görüldü
ğü merkezindedir. Gerek inhisar mü
messilleri, gerek tütün mıntakaların 
dan gelen mümessiller bu hususta 
tam bir ittifak göstermişlerdir. Ka -
nunun ekici lehine en bil) l .k seme
relerinden biri, yalnız Ege mıntaka
sındıı. bu sene köylünün eline geçen 
paranın, kanunun tatbikına takad· 
düm eden mevsime nazaran üç mil
yon fazla olmasıdır. 

Kongre. kanunun her noktadan 
mükemmel olduğunda ittifak etmiş, 
sade birinci, ikinci ve üçüncü mad· 
delerin tatbikatta bazı ihtilaflara 
yol açtığını nazarı dikkate alarak bu 
maddelerin izahını muhtevi bir me -
tin hazırlamıştır. Kongrenin karar
ları hakkındaki rapor, Mümtaz ta
rafından vekalete götürülecektir. 

Son Poıta yedi ya,ında 
Son Pasta refikimiz, dünkü sayısi

le altıncı yaşını bitirmiş, yedi yaşı
na basmıştır. Arkadaşımızı tebrik e
der, uzun ömürler dileriz • 

Verilen malümata göre, Yunan 
hükumeti protesto esasları üzerinde 
tetkikler yapt1ktan sonra ili iktisat 
meclisini bu mesele hakkında bir ra
por tanzimine memur etmiştir. Ra
porun hazırlanması, bu meclis tara
fından sabık İktisat ve Maliye Vekil
lerinden Jorj Pesmazoğluna veril
mil?lir. 

Eski vekile göre, yalnız Yunanis
ta n değil, bütün dünya bile Kliring 
anlaşmalarına bir mecburiyet tahtın
da dahil olmuştur. Nazır, raporunda, 
milletler arasındaki takasın bir mec
buriyet olduğu, bu gibi tedbirler alın
madığı takdirde bugün bile açık olan 
Yunan müvazenei hesabiyesinin feci 
neticeler verebileceği neticesine var
mıştır. Yunanistanı Kliring muahe
desi yapmaya icbareden, kendisin
den birçok mal ve bilhassa tütün ve 
üzüm satın alan Almanya olmuştur. 
Buna rağmen Yunanistanm Alman
yadan 28 milyon mark (14 milyon 
Türk lirası) alacağı vardır. (Hatır

lardadır ki, bir ay evvel Alman İkti
sat Vekili Doktor Şaht, Atinayı zi
yaret etmiş ve bu meselenin halli, 
Yunanistanm Almanyadan yapacağı 
siparişlerin tanzimi için müzakereler 
yapmıştı/'.) 

Eski ,İktisat Nazrn raporunu şu 
suretle bitirmektedir: 

" - Klirlng muahedelerinin bizi 
muayyen memleketlerden ve yüksek 

fiatlerle mal almaya icbar ettiği doğ

ru ve muhakkaktır. Fakat bugün, 

Yunanistan için yapılacak başka bir

şey de yoktur. Dünyadaki tabii ve ik
tisadi şartların avdetinden evvel. ser

bestii ticaret sisteminin tatbikine ,, .. '•' . 
imkan yoktur. Bu itibarla Yunan.is. 
tan da ...Kliriııg mua.hekleri siyase
tinden ayrılmamalıdır. Bence, Yunan 

ekonomisi, mallannın sürülüşünü te

min edecek olan yeni piyasalar peşin
den koşmalıdır.,, 

Yunan İktisat Vekaleti, bu rapora 
büyük bir ehemmiyet vermiş ve vaki 
şikayetlerin doğru olmadığı neticesi

ne varmıştır. Hükumet, milletler ara

sındaki ticareti inkişaf ettirmek için 
umumi bir takını yeni tedbirler ala
caktır. 

Türkkutunda motörlü uçutlar 
Türkkuşunun Inönündeki yüksek 

yelken uçuşları kampı devam etmek 
tedir. Türk Hava Kurumunun mo -
törlü uçuşlar için Almanyaya sipa -
riş ettiği iki kişilik tayyare Ağusto
sun onunda şehrimize gelecektir. Bu 
tayyare ayni gün lnönüne gönderile 
cektir. 

TA·l<VIM 
VE l-4AVA 

Hugünkü hava 
Bugün hava, dünkli karakterini 

muhafaza edecektir. Sabit hava vazi: 
yeti, henüz sürmektedir. Sıcakhk de
recesi aşağı yukarı ayni · nispette ka· 
lacak, hava açık olacak ve yağmur 

ynğmıyacaktır. Ancak, rüzgarın dü
ne nazaran süratini bir parça arttır
ması ihtimali vardır. Rütubetin sı
caklık derecesiyle imtizacından do
ğan sıkıcı, bunaltıcı bir havanın bu· 
gun de hi88edilmesi muhtemeldir .. 

Dünkü hava 
Hava, dün de evvelki vaziyetini 

muhafaza etmiştir. Hararet derece
sinde mahsus bir tenezzül kaydedil
miştir. 

Dün sabah saat yedide tazyik 752 
ınilimetre, hararet derecesi asgari 
24.,5, azami 30 dur. Rütubet miktarı 
23,5 tur. Rüzgar şimali şarkiden sa
niyede 0,4 metre süratle esmie, ak
şam saat 17 den sonra bu hızda kil· 
çUk bir tezayUt görUlmUştUr. 

Ağustos 

:-;alı Çar 

-,-ı-- 1 

- , 4 & · 6 7 8 

9 10 .11 12 13 14 15 . 
18 17 1819 20 21 22 

1 • 

24 25 ,2827, 28 29 

31 ' 1 1 

23 

30 

8 inci ay Gün: 215. 
1355 Hicri 

Cemaziyelevvel 
14 

Huır: 89 
135! Rumi 
Temmuz 

!O 

şimali şarkiden esmiş, hava açık 

geçmiştir. Yağmur yağmamıştır. 

Avrupada hava 
Avrupanın muhtelif yerlerinde 

müthiş sıcaklar hüküm sürmekte
dir. Yunanistanda hararet derecesi 
dehşetli yükselmiştir. Fransada. I
talyada bunaltıcı sıcaklar vardır. 

Yalnız Almanyada birden şiddetli 
bir yağmur başlamıştır. Bilhassa 
Berlinde yağmur çok şiddetli olmuş 

Olimpiyatlarda bulunan halk fazla ıs
lanmıştır. 

Güne$: 4,57 - Öile: 12,20 - İkindi: 16,15 
Ak5am: 19,25 -Yatıı: 21,14 - lmıak: 2,56 Şimali Avnıpada hava kapalı geç

miştir. Bulgaristanda da bunaltıcı sı
caklar hüküm sürmektedir. Avrupa 

Geçen sene bugün istasyonları sıcak1ann bir müddet 

Barometre 751 milimetre, azami daha devam edeceğini ve belki de 
hararet 28,3, asgari hararet 20,3 san •iddetleneceğini haber vermektedir
tigraddır. Güneşte hararet azami 60 ler. 

tir . ,;1' 
Buradan başka asıl e.cıash ın br 

rejim davasından ~ıkmaktadır. ~ tll l 
diki halde lspanyol ihtilali dah!!! .. M 1 
harp olmaktan uzakla.~mış sag~ 
sollar arasında faşistlerle psl..._ 
ler ara!llmda umumi !>ir rnüCadele 
hiyetini almıştır • 

işte A nupadaki en büyük en# 
bundan doğmaktadır. Bir iki~ 
beri muhtelif mahr~lerden al'_d 
ha,·a<lisler her tarafta hey~ 
kar~ılaNmşhr. Bu ha,·adislere ı;., 
fa.,')ist ltalya, kral taraftan olan lı' 
lere ,·ardım etmektedir. Hatt& ti' 
mak~atla ispanyaya tayyareler 
gönderilmektedir. 

Bu taktirde vazl~·et ~udur: ~ 
llst hükumeti mevki iktidarda ~ 
Fransa Sos~·allst Madrit hUk~~~ • 
~·ardım edi~·or. Diğer taraftan.....,... 
ltalya da ihtilalcileri tutuyor. __ taıt 
Eğer iki tarafın da bu yaJ'dlll'bı 

doğnı ise Avrupa yeniden bUyti~ 
meıııele karşı!llmda. buluriu,·or de..-....... 
tir. Fa.,tıııt ltalyanm isile;le ani~ 
ve Minork adasının merkezi 0 

Port Mahon'un bpanyaya terk~ 
ceğl haberi daha zf~·ade şayall~ _..d 
kattir. Çi.lnkU Minork Balear ~ 
Jtra~ında en mühimlerinden blfl'""'" 
ltalya hu adayı elde etmekle.){'..'! 
ya doğru gelebileeek lngtıiz ~~ 
IPrlnin ~·olunu kesmiş ola<'akhf·~ 

ltal~·anm burat11mı bir hareket~ 
olarak kullan9.<'afmdan Mla ,_~ 

e'lllemez. Ru taktirde sağ ,.e ~ 
mii<'adel~lle hera'IM-r Akdeniz ~ 
lesi yf'nidı-n ortara atılıyor de~~ 
tir. Jln itibarla lııJpanyRnm \.'!lıf""'" 
be~·Mlmilel huzur w~· ıııtlkftn ~ 
mmdan !IJOn derece "ayanı dikkat 
halar arzetmektedlr. 

Kuduz vak'alan var 

Son giin~ ~hrimizde gene ti. 
duz va.kaları .g~lmeğe baglı.Jdlf 
Bir yolcu, Cağaloğİunda kudull ~ 
duğu anla~ılan bir köpek tarafııt 
ısırılmış ve ted~vi alt~na alın~ 

l&ı1Y~MI! iti 
~1 

• LIST€" 
[Her evin her günliik derdi ye~ 

scs;mcktir. Evde herkes bu işi ~ 
lartnm üzerine atmağa bakar. ('! if! 
bu her günWk zahmeti azıaıtmok ~ 
hcrgiin bu köşede iki takım !I~ 
tavsiyesinde bulunacaktır. earı;, 
bir defa kadın ve ev sayfalari,,. ' 
da alaturka ve alafranga yeme"' 
rifleri bulacaksınız. ] ~ 

Hafif yemekler; Cızbız k61""' 
kuşhane bamye, Riltliç . ~ 
Ağır yemekler: Tu kebabı,~ 

bayıldr, meyve ·~ 

------~-"· 
~ııııııııııııtıııııııııııııııııllf 

=-

1 
Vekaletleri'1 
Resmi 

: Dairelerin -
~ Nazarıdikkati'1 . ~-i Maarif cemiyeti, resmi il '!': 
- rın neşrine tavassut için, aef.f 
: ti Vekileden aldığı kar~• bit = nen: ..... nanların neşri blÇJIJ .. 
: suretle teahhüre uğraın• il i' 
: ve hazinece bu tarzda verileitl' = lanlardan daha fazla ucret I" 
: sına mecbur kalınmamal< "8~ 
İ tenildiği zaman bu şekilde .,et: 
• vermek şıkkına nihayet ,J• 
i mek ... " şartlannı Uzeriııe 
: rnıştır. 

i Şu hale göre ili.nl-';: 
İ nı gazetemizde net~ 
! tirmek ve taahhur• rfl'' 
: ratmamak isteyen _A 

E mi daireler biı ilinl-!",...;.. 
E münhasıran " ReıJlll • 
! lanlar Türk limitet ~ = p i keti " ne gönderdi 
~ dirler. ~ 
i Şirketin adresi: tsta11b'l = Ankara caddesi, Kararrı•11 

i hanı üçüncü kat. 
a Telefon : 20960 ,., 
'9111111111111111111111111111,,..ıı• 
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No. 2 Yazan ı Ziya Ştdrir 

Bu miting, mütarekedenberi yapılan 
mitinglerin dördüncüsü oluyordu 

Saltanatın, .!cm günlerde t.!tfnat ettiği (karcı kuvvet) ... (Hürriyet ve 
itilaf fırkası erkanı bir içtimadan dağılırlarl•en .. ) 

Gencin sesi, birdenbire kesilmlı;tl. 
Arkadaşları, büyük bir felaketin önü 
ne geçmek için onu susturmak mec
buriyetini hissetmişlerdi. .. Fakat h~l 
kın asabiyet ve galeyanı, son h'.'d
de gelmişti. Her taraftan tehditkar 
bir homurtu yükselmişti. Ve Rıza 
Tevfik Bey; gizli bir volkan gibi kay 
nıyan bu tehdidin,bir an içinde kendi 
sini yakıp ve mahvetmek istidadı gös 
terdiğinf hissetmişti. Birdenbire şaş
kın bir hale gelmişti. Yüzünün bil -
tün sinirleri, büyük bir korku ile> ge
rilmişti. Hiçbir hitabet kürsüsünde 
l&itilmemiş olan bir ses yükselmişti: 

- Efendiler!. .. Ben ııize, şaka söy
ledim .. Şaka ... 

Demiş,,, Ve derhal kürsüden ine -
rek kürsünün arkasında duran mi -
ting tertip heyeti ile, zabrta kuvvetle 
rinin arasına karışıvermi§ti. 

Daima ve daima: Türk milletinin 
en felaketli anlarında o felaketin tz
tıraplarile e ğ l e n m e y i şiar 
ittihaz etmiş olan Rıza Tevfik Be
yin boş bırakarak kaçtığı kürsüyü, 
bir Türk kadını işgal etmişti. 

Solgun çehresi Uzerinde heyecan
dan titriyen dudakları, hazin ve tan-
nan sadasile; hakiki Türk duyguİa -
rmı ifade eden bu hanımın hitabesi; 
Rıza Tevfik Beyin Türk kalplerine 
~rptiği zehir ve ateşi bir dereceye 
kadar tadil eylemiş .. Miting te hita
ma ermişti. 

~ 

Bugün burada yapılan bu miting. 
mübırekcdcnheri ;:aprlan miti,rıglerin 
dördüncüsü idi. l!tanbulun Türk ve 
müsllimanları; tam üç defa, islamın 
bu iki büyük mabedi arasına toplan
mışlar .. Meşru ve mukaddes hakla,. 
nm kendilerine bahşedilmesi ıçın 
Cenabı Hakka yalvarmışlar; galip 
devletlerin de lütfuna, şefkat ve 
merhametlerine sığınmışlardı. Fakat 
her defasında da acı bir hayal inki
san karşısında kalmışlardı. Buna 
rağmen; bugiin de dördüncü defa 
toplanıyorlar; ve yine Allahtan ve 
galiplerden IUtuf ve şefkat niyazın
da bulunuyorlardr ... Acaba bugünki.l 
içtima ve niyaz, bir fayda temin ede
bilecek mi idi? .. 

Buna inanmak için. hiç şüphesiz 
ki çok fazla. safderun olmak gerekti. 
Çünkü galipler, son sözlerini söyle
mişler; ellerindeki kanlı kılıçlarını 
terazinin gözüne atarak: 

- Veyi, mağlüplara... k 
Demişlerdi. 

- Eee, şu halde? .. 
Evet; şu halde bu miUng niçin 

tertip edilmişti? .. 
Ve .. bu mitingi tertip etmek için 

önayak olan Hürriyet ve ltiliif Fır
kası erkanının hepsi de, bu derece
de safderun mu idi? .. 

Hayır!. Onlar; safderun olmadık
ları gibi, bu mitingin tertibi de saf
dcrunluktan ileri gelmemişti. Bilakis 
epeyce yüksek bir zeka eseri idi. 

Çünkü ... 
Padişah Vahdettin .. Onun sadra

zamı Damat Ferit Paşa .. ve taraftar
ları; (Sanremo) da esaslan karar
laştırılan ve Pariste de son ı,eklini 
alan sulh şartnamesini tetkik etmiş
ler; şu maddeleri kabule karar ver
mişlerdi: 

1 - Garp hududunuz,Çatalcadır. 
Oradan ötesi, - (Edirne) de dRi1il 
olduğu halde - Yunanistana verile
bilir. 

2 - Şark hududumuz; Antep, 
Mardin, Urfa şehirlerile Musul vila
yetini hariçte bırakarak eski hudut
la birleşir. 

3 - Trabzon, Van, Bitlis vilayet
lerinde, bir Ermenistan hududu ta
yin ve kabul edilecekt.:r. 

4 -- lzmir, ödemiş, Akhisar, Bt>r
'lla 'l.'e bütün adalar; sureti kat'i

. Yunanistana verilecektir. 

5 - Boğazlann idarl'!'d: be~ıeJ
milcl ve müstakil bir llvmisyona ı-.a
vale edilecektir. 

6 - Edremit civarından itibaren 
Edremit, Mihalıç, lznik, Izmit, ve 
havalisi; bu komisyonun idaresine 
girecektir. 
7- Kürtler isterlerse; bir sene son 

ra, ayrıca bir Kürdistan teşekkül e
debilecektir. 

8 - Suriye, Irak, Filistin, Hicaz 
kıt'aları Osmanlı Hükümetinden 
alakalarını keseceklerdir. 

9 - Ordu ve donanmaya lüzum 
yoktur. Osmanlı ordusu; ancak da
hili asayişi temin edebilmek için 35 
bin jandarma ile 15 bin gönüllü ve 
maaşlı askere (1) inhisar edecektir. 
Deniz kuvveti ise, birkaç gambota 
indirilecektir. 

10 - Ecnebi bir komisyon, muh
telit bir adliye usulü projesi yapa
caktır. 

11 - Osmanlı Hükumeti; ecnebi 
tabiiyetindeki müslümanlar üzerinde 
bütün kaza ve hükümrani hakların
dan sarahaten feragat edecektir. 

12 - lstanbulda ve sair Osmanlı 
memleketlerindeki (ecnebi komis -
yonlar), harp esnasında hııistiyan -
!ara yapılan tehcir ve taktile ait şi
kayetleri dinliyecek ve bunlara dair 
verecekleri kararlan, Osmanlı Hü
kumeti de kabul ve tatbik eyliyecek
tir. 

13 - Hükümetin maliyesini mu
rakabe için bir komisyon yapılacak
tır. Meclisi Meb'usan tarafından 

bütçe hakkında verilen kararlar, bu 
komisyon tarafından kabul edilme
dikçe; muteber olmıyacaktrr 

14 - Kapitülasyonlar, ilga edilme
miştir. ltilaf Devletleri grupuna da
hil olan hükumetlerin tebaası, kapi
ttilasyonlardaki imtiyazlardan, bol 
bol istifade edebileceklerdir. 

15 - Trabzon civanndan Erme i 
nistana bir mahreç verilecektir ... Ay 
ni zamanda; lstanbul ve Haydarpaşa 
Umanları da (serbest liman) haline 
ifrağ edilecektir. 

Ancaaaak .. Bütün bunlara. muka
bil; 

16 - Istanbul şehri kemakan, 
(Payı .. tahtı .. saltanatı .. seniyye) ola 
rak kalacak ve (zatı şahane .. Istan
bulda ikamet buyuracaklar) dır. 

Işte; en acı hakikat, burada başlı
yordu. Padi9ah Vahdettin saltanat 
makamında kalmak, ve lstanbulda 
oturmak pahasına olarak koca im -
paratorluğun bir anda dağılmasına 

nza gösteriyor .• Her avuç toprağı, 
binlerce Türkün hayatına mal olan 
koca kıt'aları, hovarda mirasyediler 
gibi, şuna buna peşkeş çekiyordu. 

Sarayda, bu karar verilmişti. Hü
kümet, bu şartlan resmen kabul ede
cekti. 

Fakat, dünyanın hiçbir tarihinde 
yeri yurdu olmıyan bu zilleti tatbik 
edebilmek için hükumeti mazur gös
termek elıemdi. lşte, bu vazifeyi de 
- Damat Ferit Paşa hükümetinin 
zahiri olan - Hürriyet ve ltilaf Fır
kası deruhde etmişti. 

Buna binaen bu miting; zeka oyu
nuna müstenit, bir komediden başka 
bir şey değildi. Ve bu komedinin baş 
aktörlilğü de, bizzat ve bilfiil, (Rıza 
Tevfik Bey) tarafından kabul edil
mişti. 

* lsta.nbulda, bu fecaati hisseden 
zümre, derin bir matem içinde idi. 
Asil, necip, yurt ve millet sevgisine 
merbut olan Türkler: kıyılara, bu
caklara çekilmişler .. Bu felaket kar
şısında. gözyaşları dökmekteler .. Ve 

(1) İti lif Devletleri, kur'a ile askerlik 
uııulünu Jiğvetmek; bu suretle de, Türkler 
deki askerlik ve muhariplik kudret ve 
kabiliyetini imha eylemek istiyorlardı. Z. Ş. 
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Deniz suyunda 

neler var? 
Geçen gün deniz suyu içilir mi, di

ye soran okuyucumuz bu sefer de, 
deniz suyunda neler var? diye soru
yor. Bu okuyucumuzun böyle üst üs
te sualler sormasına göre, mektep 
tatillerini deniz kenarında geçiren ve 
işsizlikten canı sıkıldığı için hiç ol
mazsa beni imtihana çekerek eğlen
mek istiyen bir mektep hocası oldu
ğunu sanıyorum. Bu zat her kim o
lursa olsun, benim yaşımda öyle su
allere karşı gelmek, gençlik yaşını 
hatırlatacak keyifli bir şey olduğun
dan bu imtihanda sıfır almamaya 
çalışacağım: 

Okuyucumuzun bu sualine cevap 
vermek bir taraftan pek kolaydır, 

bir taraftan da pek güç yahut pek 
uzundur. · 

Pek kolaydır, çünkü dünyanın ka
ra kısmında her ne varsa deniz su
.} Unda da mutlaka ondan vardır. Ka
ralarda akan sular yolları üzerinde 
rasladıkları eriyebilecek cisimlerin 
bir kısmım erittikten sonra er veya 
geç, mutlaka denize dökülürler. Ka
ralarda bulunan cisimlerin arasında 
da mutlak surette hiç erimiyecek ci
sım bulunmadığından, deniz suyun
da karalarda bulunan cisimlerin hep 
ı;inden az veya çok mutlaka bulunur. 
Mesela deniz suyunun bin litresinde 
- on beş miligram miktarında ol
sun - altın bile vardır. 

Cevabın güçlUğü yer yüzünde bu· 
lunan cisimlerin hepsini saymaktan 
gelir.Bir kere, her türlü suyun içeri
sinde - vaktiyle fenni §iir soyle
mck istiyen bir şairin dediği gibi -
"oksijenle idrojen,, bulunduğunu bi
lirsiniz. Deniz suyunda da birincisin
den yüzde 85,8, ikincisinden 10,67 
nispetinde vardır. Yüzde üst tarafı
na gelince, cevabın güçlüğü asıl bura 
dadır. Deniz suyunda nekadar made· 
ni cisim varsa, hepsinin nispetlerini 
söylemek başınızı ağrıtacağından 
yalnız yüzde bir nispetten yukarı 
miktarda bulunan ikisini miktarlariy 
le söyliyeceğim. Klor yüzde 2,07; so
dium yüzde 1,14. Üst tarafının da 
sadece adlarını ·hatırlatacağım: mağ
nezyum, kükUrt, kalsium, potasium, 
karbon, brom, azot, . rübldium, silis, 
çelik, gümüş, fosfor, flüor, iyot, bor, 
bakır, bitium, altın, arsenik, torium. 
çinko, en sonra da yüzde sıfır, vir
güI ve on bir tane sıfırdan sonra 14 
nispette olarak radium. 

Bunlardan sonra deniz suyunda 
birçok gazler vardır. Bunları da say
mak gerçekten içinizi sıkacağından 
- hocaya da numaramı biraz kır
mak için fırsat vermek üzere - gaz
lerin adını tekrar etmekten vazgeçi • 
yorum. 

Zaten deniz suyunda bulunan en 
mühim şey hayattır. Deniz suyu ade 
ta canlı bir cisimdir. Vakıa, deniz 
suyundaki hayat, madeni cisimler 
gibi yüzde nispetlerle ölçülmez. Fa
kat hayatın bulunduğu ispat edilir. 
Mesela kandaki beyaz kürecikler -
nakıs 0,56 derecede donacak nispete 
götürülmüş - deniz suyu içinde ya
şarlar. Bunun gibi bir köpeğin tek
mil kanı çıkarıldıktan sonra deniz 
suyu gene o nispete götürülerek kö
peğin damarlarına doldurulursa hay 
van gene yaşar. 

Onun için bütün hayatın denizde 
başladığını iddia edenlerin sözleri 
büsbütün boş bir lif değildir. 

Lokman llEK1M 

sebep olanlara da lanet etmektelerdi. 
Fakat .. Diğer bir zümre daha var

dı ki; bunlar da artık bütün benlik
lerini ve şuurlarını kaybetmişler; 
Türk milletinin temiz ahlakını ifsat 
etmek suretile de bu milletin haya· 
tına kasdetmek istiyenlerin açtıkla
rı mülevves cereyanlara kapılıver • 
mişlerdi. 

(Verangel ordusu), kızıl Rus or. 
dusunun kahir darbesi altında son 
v~ kat'i hez}mete uğramış; perişan 
bır halde dagrlmıştı ... lstanbula müt
hiş bir (beyaz Rus akını) başlamış
tı. 

Beyaz Ruslar, servetlerinden pek 
az bir şey kurtarabilmişlerdi. Bun
ların büyük bir ekseriyeti, sefalet 
içindelerdi ... Midelerinin acı ve ıstı
rap ve ihtiyaçtan baş göstermişti. 
Hayatlarını zevk ve sefahet içinde 
geçiren bu insanlar, birdenbire düş
tükleri bu uçurumun derinliklerinde 
şaşkın bir hale gelm~lerdi. Yaşamak 
için, her şeye baş vurmuşlardı. Fa
kat, çorak bir çöl kadar iş hayatın
dan mahrum olan Istanbulda, .ken
dilerini doyurabilecek esaslı ve de
vamlı geçim yollan bulamamışlar
dı. 

Arkası var 

Telefon dedikodusu 

Daldan dala 
- Allo ... Allo, kimi istiyorsunuz, 

il·i anlıyaını~,orum efendim. 
- Bayan ~ükram isti~'orum. 

· - Şükran benim efendim. 
- A, Şükran sen misin? Alama

dan sesini yanm•uji;uın ... 
- Siz kimsiniz eft"ndim. Ben de 

se lniıi tanıyamıyorum. 
- Ben Seza. Seza, anlamadın mı? 
- Allo ... Seza, sen misin .. Ne o?. 

Hayırdır inşallah.. Daha ~imdi birl
birimizden ayrıldık ... nır şey mi \'ar! 

- Hiçbir şe~· l·ok .. E,·e bu kadar 
erken döndüğüme pl~man oldum. Ko 
eaın daha gelmemiş, yapa~·alnrzım 

evde. Rugtin hizmetçi de izinli~·dl. 
Ortalık karann.ığa başlayınca içime 
e\"ham çöktü. Canım da sıkıldı. Seni 
aradım. 

- Pek iri ettin .. Gi>rdün ~·a ! .. Ben 
ı.ana o kadar "öyledim. Şu ça~, hepi
mize zehrettin. Çabuk gidelim, ça -
buk gidelim diye. 

- Oyle si;yıuyorsun Şükran ama, 
'en de itiraf edE"Nıln ki çaylar artık 
demode oldu. Ça~·a misafir da\"et et
mek bilmlvorum ki, Sühe:rlanm ne
reden aklı~a geli~·or. Ça)-a°a hem eğ
lenilmi~·or ws,elam. Bir türlü saat
ler geçml)·or .. insanın ö:rle güZf'l bir 
k~kü, ö~·le ~Uzel bir bahçesi ,·arken 
Ça)· verir mi? •• 

- Ya ne \'erir? 
- Koktt>~·I parti ~·apar.. Hem 

kokte~-1 partllf're rağbet daha ziya.
dt-. lnı~an daha ıtık elbi,elerle ı:idi
~·or.. Uzun etekli tu\"aletrf'rle ... Hem 
de kokt.,.~·1 içmek fena mı? 

- Rugünkii da\"etlilerden biri df
~·ordu.. Kadınlar içkldf'n anlamaz .... 
Se lçmesinclen, ne de hazırlamaııım

dan di.\•ordu .. 
- Ç.ok şükür an·aş df!~lim ama, 

bir kokteylfn ı~-1 \"f')"a kötü olduğunu 
R.nhyacak kadar dilimde ha11sasiyet 
''ardır. Hele hazırlamasından pek 
iyi c:akanm. 

- Vallahi benim de kendi kokteyl 
t~rtlplerim var. Tadarsan bayıhr

ı11n. Hele bir tane \"ar, bir \'ennut 
kadehi nrmutun lc:lne onun yansı 

kadar eln kanştınhktan 90nra bunu 
ranm limonata bardağı portakal su
ru Jc:ine boşaltıp ·~ine buz atı~·orum. 
tyi<'f' !'o~duğu 7.aman lçllin<'e bu !'I· 
cak J:iin , . .,. ~f'<."eler lc:in en mükem
mf'l ic:ki OIU)'Or. 

- MadNnki bö) le marifetlerin 
\'Rr, bu akşamJann birinde bize blr 
kokt.-yl parti ya~ana .. s~nin yerin 
de pek milna.411ip ... Yalmın nhtımmda 
otunırcluk. Şimdi hu ı.ıcaidarda tam 
Boğazlc:lnin mev!'lml. 

- Sus canım .. Boğazic:i diyorsun, 
işte hava karardı. Ufal· bir rüzgar 
bile esmiyor ... Sahi, sizi şu Balkan 
festh·alinin kayık ala~, ı;t-cesi du·et 
edeyim ... Alayı "eyrederdlk. Fe,·ka
ti.de olac.akmış. 

- Doğrusunu fsterst'n ben o gece 
ala'\'a iştirak f'tmek isth·onım. Bir 
ka;-ık tutarak \'e )"a~mak

0 

takınıp fe
raee glyerf'k ... Vallahi o gtte binblr 
ge<'e ma~ahndan bir ge<'e ola<'ak .. 

- B e n a l a ~· a l ş t i r a k i d ü
ştlnmf'dim. Yalıda oturur, bütün ala
.rı nhhmdan sf'yrederlm, diyordum .. 
Hem )"aşmak ferace giyemem ben, 
riikUş ı;ibl olurum .. 

- Allah, Allah ... Kostüme balola
ra hiç ı;ltmedin mi? Kıyafet deliş
tlrmedln mi? .. 

- O başka, bu başka ... Bu ferace .. 
Benim de boyum kısa.. 

- Neden ba.,ka olacakmış. BU tün 
bunlann ne ehemmiyeti var .. 

- Ferace ve yaş~akla dola,JI'5am 
bana orta orununda zenneye çık-mı
ı;ım gibi gelecek ... 

- Danlma ama ben buna züppe-

Bir tevkif 
Emniyet birinci şube 
eski müdür muavini 
hakkında tahkikat 

Emniyet birinci şube eski muavini 
Sadullah, vazifesini suiistimal ve ir
tiki.p suçlanndan dolayı sorgu ha -
kimliğine verilm~tir. istintak haki
mi, evrakı tekemmül ettirerek suç
luyu nöbetçi ceza mahkemesine sev
ketmiştir. Sadullahın dün üçüncü ce
za mnhkemesinde duruşması yapıl -
mış ve hakkında sorgu hakimliğin
ce verilmiş tevkif karan olduğundan 
doğruca tevkifhaneye gönderilmiş -
tir . 

Sinemalar Tiyatrolar, 
faydalı adresler 

ve telefon numaraları 
• HALK OPERET! : Takıim Bahçe· 

sinde bu akıtam 21,45 te, matine 17,30 
da (Deniz Hııvur), bilytik poeret 3 
perde. Pek yakında (Babalık), Soter 

15, 50, 30 meşrubatla beraber. Yarın 
akşam Kadıköy Süreyya bahçesinde 
(Bay Bayan). 

• OSKODAR HALE : (A1k Bandosu) 
• Ba(larba$ı Hile Bahçni : <~~koya 

Kaplan Kıs). 

fttaly.- Tt1ff"fonıan 

lıtanbul İtfaiyesi 24222 
Kadrkôy İtfaiyesi 60020 
Yeşilköy, Bakırkö1, Büyiikdere, 
Oıküdar ltfaiye1i 50625 
Beyoilu itfaiyesi 44644 
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kmalı mm 

takAları için telefon 11ntralmdıki memura 
yanım demek kilidir. 

Mtll'M'A&t yerleri 

Deniz yolları ıcenteıl Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iıkeleıl) 43732 
Şark Demiryolları Sirkeci 23079 
Devlet Demiryollan Haydarpa11 42145 

Çabrk ıtıhht vardım ~ldl&b 

Bu numaradan imdat otoma 
bili istenir 44993 

.... tf'lf'f--~ ... " 

Cerarhpaıa h11taneai 21693 
Gureba hu tanesi Y enibahçe 23017 
H11elri kadmlır haatanesi • 24553 
Zeynep Klmil hastanesi Üsküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapı 22142 
Beyoilu Züktlr hastanesi 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hastane1t 60107 
Etfal haataneai Si•li 42426 
Bakırköy Akıl haataneıi 16,60 

ilk derim, ni)·e böyle söylüyorsun'! 
- Ne dedin? .. 
- Niye böyle söylüyonmn dedim .. 

Allo, allo ... Anlamıyor musun!. 
- Anlıyorum canım. Ama telefon 

tatlı tatlı giderken ne oldu bilmem .. 
Allo .. Niye böyle söyJE>mlyeyim! .. 

- Çünkü, bir kere koıdüme balo
larda envaı kılıklara girel'l"in, sonra 
ela .cıMinl ~ıkannadan sırtına A lTUpa 
tt>rıilerinin bize çizdikleri ve ek!«'ri
ya tarihi bir devrin kıyaff'tlerinden 
aldıklan moddelleri se\"e seve sırtın
da taşırsın. Meıııela bu sene mükem
mel surettf' Dlrektuvar modasmda
~,z .. Hem bir şey öğrendim .. Bir şey 
ö~rendim ben tenimden... Ne oldu
ğunu bil11en ba~,hrsm .• 

- Nf!dlr, Miyle de bayılayım .. 
- Sö~·Jiyemem, çünkü kadına ıM>y-

lemi~·eeeğime ~·emin ettim, 
- Allah Allah, beni merakta bı

rakma, söyle kuzum. Vallahi kimse
ye !lö;rlemem. 

- Müthi' bir ~e~· .. En•eli. ben yap 
mak l"ti~·orum. Kf'rmeste giyeceğim. 
Sonra ht'piniz yapal'!'fınız. 

- Sö)·le kuzum. Sana l"U.dedlyo
nım, Kerme!lte kadar ne olsa. yap
mam. 

- Oyle ısrar ediyorsun ki, A(;yli
ye)im.. Terzim Parlsten geldi ya, o
rada görmU!J. Bu sene sonbahar tu
valetlerinin altına büyük anneleri
mizin giydiği eteği bol farbalı fron
fronlu dedikleri tafta iç eteklikleri 
giyeceğiz.. En büyük moda bu olu • 
yormuş. Ben ise sonbahan beklemi
yorum, ö~·ıe bir etekliği şimdiden 
yaptın)·orum. 

- Sf'nin terzin bunu yalnız sana 
mı "öyledi'! Ve bunu !\f'nin terzinden 
başka kimse bllmiyormuymuş .. 

- Evet ya ne mnnettln. Yalnız o 
biliyor, ve en iyi mUşteriıd olduğum 
l~in bu havadisi de e\'Veli bana !\Öy
ledl ... Ah ~kerim, ' düşün bir kere 
bö~·ıe bir etekle dansetmek, bllha.~sa 
vals yapmak .. Fron • fronon tatlı hı
şıltısı l~lnde dansetmek, inşallah ka
dınlara karşı pek arkadaş davranan 
zamanımızın erkeklerine bu ses eski 
erkeklerin hassasiyetini, inceliğini 
ilham eder. 

- Fakat nıhum, sana şaşıyorum 
ki, bu havadisi yalnız senin terzinin 
bildiğine ve bu havadisi yalnız sana 

Darünaf aka mezunları Cerniyeti 
kongresi dün toplandı 

Darüşşafaka mezunları cemiye~ 
kongresi, dün saat 15 te Eminönli 
Halkevinde toplanmıştır. Heyeti ıı • 
nıumiye, eski idare heyetinin istifa· 
sını kabul etmemiş, cemiyetin niy,arn· 
namesine avkırı hareket eden iki a· 
zanın çekilmeleri istenmiştir.Netice-
de eski idare heyeti ipka edilerek 
iki azanın yerine yenileri seçilıniş· 
tir. 

Meı'ut bir düğün 
Giresun Saylavı Hakkı Tank ve 

Artvin Saylavı Asım Us'un kız kat· 
deşlerinin kızı ve Bay Hüseyin A \'ili 
Kadayifçinin kızı Bayan Feyziye ile 
Ziraat Bankası lstanbul şubesi rne • 
murlarrndan Bay Nadir Göretin dil· 
ğünleri dün gece Sipahi Ocağı salon· 
larında yapılmıştır. Saadetler dileriz. 

Müessif bir ölürn 
Kuduz hastanesi katip ve idare rne 

muru YümnU, iki gün evvel dizante
riye tutulmuş, evvelki gün de . aure
ba hastanesine kaldırılmıştır. va.ıt ~ 
fesine merbut olduğu kadar da. ga • 
zeteci dostu olan Yümnli hastanede 
vefat etmiş ve dUn cenazesi kald~ 
larak Topkapıdaki aiJe · makberesiııe 
defnedilmi§tir. Yümnünün öIUtnil• 
kendisini tanıyanları çok mUtee98it 
etmiştir • · 

verdiğine eminsin. Ben Allyenin dtl
ğüniinde ,5iymek tizf\re yaptığım td" 
nletin içine bu eteği yaptım bile.
Bu etekler bir sır değil, herk~ 
malum ... 

- Yok cannn, böyle bir iç etek• 
Uk yapmadrn... Bundan haberin bfll 
yoktu. Şlmdl benden duydun, het11e' 
yapmağa karar verdin ~e bana ysP' 
tmJ diyorsun .. 

- Tee!\süf ederim, beni böyle oıl 
zannediyorsun? Dur, dur ... Bir dald
ka, bekle telefonda, aksini ispat edr 
ceğlm .. 

- Allo. Alto.. Nereye gidlyorsdllı 
ne var! .. Kuzum ne oldun? - ... 

- Neredesin Allah aşkına .. AJIO.' 
Allo .. 
- .... 
- Yavrum nereye gittin ... Alt .... 

Allah .. 
- Allo .. Alto .. Hala orada mısıtf 
- E\·et, ne \"ar? 
- Sözüme lnanmı:rordun, dinle: 

"Telefonun içinde bi~ tafta hışılt*" 
duyulur,, işitiyor musun'! - .... 

- Allo .. Allo .. Duydun mu! .• 
- "Hırçın bir sesle,, bir şey dıd# 

madun. Nedir? .. 
- Bir hışıltı duymadm mr, taft' 

hışılhsı .• Fron • Fronlann sesi.. fJ• 
ta etekliği telefonun önUnde ı~ 
rum .. 

- Duymadım ama, mademki ,JJf• 
lüyorsun elbette inanının.. Yap~ 
nuş~ın. güle güle kullan o antikı' 
etekliğini ... 

- Sesine ne oldu, iyi işitnoıiYo'' 
az kısık geliyor .. 

- Aman, bu telef on da ne oıilıl"' 
!lebet~iz icat.. Hl~blr fey anlall•~ 
~·or. Allo, alto .. Bununla bir ((ift 
kırdı konuşmağa imkan yok kL·""' 

- Hakikaten öyle, ... Berbat 
\"esseli.m .. 

- Allaha ısmarladık şekeriDl· f~ 
ruldum bu menhu..~ta lif anla~ 
tan. Yann Vellefendi koşulatıJl~. 
göriişUrüz, oradasın değil mi!" • 
rlnden caymadın ya! .. Değil roi·d,,.. 

- Hayır, ha~,r caymadım.. Gi 
ceğim. Allaha ısmarladık ~inıdlı ~ 
nn göriil'jürüz. 

(Telefon kapanır.) 

Kudüıte bir yangın çıktı ı 
Kudüs, 1 (A.A.) - Irak ile Bura 

arasındaki petrol borusu kesilmiş
tir. Bunun Uzerine bir yangın çık
mıştır. Bu işi Arapların yapmış ol
duğu zannedilmektedir. 

TAN 

İngiliz Kralı Yunani•ta.n1 
ziyaret edecek 

Atina, 1 (Hususi) - Yunan hü 
kfimeti Ingiliz kralının Yunanistanı 

ziyaret edeceği hakkında mal\imat 
almıştır. 

Yunan gazetelerinin fiati 
Atina, 1 (Hususi) - Yunan hü -

kümeti gazete fiatlerinin iki drahmı 
ye çıkarılmasını kabul etmiştir. Yal
nız gazetelerin ikramiyeler vermele
ri menedilecektir. 

'BONE VE iLAN ŞARTLAf-

Bır 4ylık . 
3 • • • • • 
6 " • • • • 
1 Ftllık • • • 

Türkiye ~ıt.': 
için ~ ---1 50 
4-
7 50 

14 -

_, ..... 
t4 .... ,. ... 

dl\ 
llln lçtn lllncıhJı SirketlerlJle 

acaat edilmelidir. ru'' 
Küçillı ılinlar dotrudan dol 

ı1aremızce alınabilir. oı' 
Kilçiilı illnlarm S satırlıt1 I• 

lelalık 30 kuruştur 5 aaurda~ıtt'' 
ıı sı için satır ba~ma 5 taro!.rend'' 
Bir defadan fazlı kin ' 
~ 10 kurut ındirılir. tıJ' 
~ :ı - ;; ""c-mi• nüııhııltr S k1JrGf 
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TAN 
Gündelik gazete 

Baş muharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tantın hedefi: Haberde, fikir.de~ 
herteyde temiz, düriiıt, aaınımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çalıtmaktır · 

-.-- ................... , L Günün meseleleri i 
Ressamların festi vali 
Bin bir gece ınasallanndan örnek 

alan festh·alde ressamların da 
l'esml g~idi var. Güzel. San'at : 
ler Akademisinde bir sergı açılacak 
\re bu sergi Türk resminin tarihini 
hillasa edecek. 

Burada beyaz saçlı san'at, delikan 

T A N 

Sulhte harp mi ? H t Ih .. ? arp e su mu . . 

Aslan ve tilki 
Mahim ya Habeşler aslana çok me

raklıdırlar. Armalarında aslan, bay • 
ra klarında aslan, her şrylcrinde as
lan vardır. Hatta Negüsün ltalyan -
Habetı harbi esnasında Italyanlara 
karşı bile aslan sevkettiği bildiri! • 
m.işti. 

Bu se,·gi, bu aslan iptilftsı N'egü
sün küçük ve zarif kızı Zahaide de 
vardır. Bakın size Zahainin ufak bir 
hikayesini anlatayım: 

Genç Prenses Londrada hayvanat 
bahçesini gezmeye son derece me -
raklıdır. Ekser günler öğleden son
ra zamanlarım burada vahşi hayvan 
lan seyretmekle geçirir. Kim bilir 
belki de bu suretle daiissilasını avu
tuyordur. 

--

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

S - Eski Çinliler, mah!4ur kalan 
şehirler arasında nasıl muhabere e
derlerdi? Çinlilerin bu nevi mulıabe
relerde kullandıWarı ~e) nedir? 

S - SokakJarı tenvir etmek usulü 
ka~mcı asırda ve nt11rede başladı? ne 
lediyeJer kurulduktan sonra umumi 
tenvirat en en·eı petrolle nerede ya
pıldı.? 

S - Pi) ano kimin tarafından ve 
ne zaman kat ohınmu~tiır? 

S - Sokakların sulanması usulü, 
en evveJ nerede \'e ne şekilde ihdas 
olundu • 

Dünkü soruların cevapları 

b eserlerle kolkola cümbüş yapacak, 
ller biri ayn bir kanaatin yavrusu 
olan gnıplAr burada bütün iddia -
larmdan fera.ğat ederek bir çatı al -
tnıda toplanacaklar. Bir kostümlü ba 
loyu andıracak olan bu sergi, Aka -
deminin gen!; müdürü Bürhan Top -
rağm enerjisinden doğuyor. Bu te -
eebbiisU na.sil alkışla.mamalı ki, bir a
'\'Uç resıııamla, bir tutam heykeltraş
tan ibaret olan san'at dünyamız par
çalanmış, ayn ayn ıtmplar halinde 
da~lmış iken her türlü davalannı u
nutarak fesfü•alln kırk gün kırk ge
cesinde buluşuyorlar. ltiraf etmeli 
ki, bu ayrılıklar, her grupun açtığı 
&ergilerln günden güne cılızla.5ması
na mini olamıyordu. Şimdi top1u1u -
ğnn kuvntini n güzelliğini taşıya -
cak olan bu sergi neka.dar da.ha. zen
gin ve iddialı olacaktır diye düşünil
yomm. A~11I zamanda seyircinin mö 
kaye..e imkanım bulabileceği bu ge
niş teşebbüs, biraz da san'atkarlarm 
bir imtihanı, bir bakalorya.c;ıdır. Al • 
kışlanz. Her sene böyle güzel bir an
laşmanın tekerrürünü de candan dl· 
leriz. 

- lngiliz karıkaturu _ 

lşte geçenlerde yine bir gün Pren
ses Zahai 1ngili? mürebbisile beraber 
bu hayvanat bahçesini dolaşırken bir 
kafesin önünde durur. Ve der ki: 

S - Havai fişekler ne zaman icat 
olunmuştur. En ziyade nerede rağbet 
görmüştıfrf 

ihtiyar harp iltihının Milletler Ce!"iyetin~ bir tavsiyesi: 
- Sulh z~anın~'! h'!rp korkuaıyle vakıt geçirecek yerde harbe giri,ip sulh ümidiyle aevin

mek daha dogru degıl mı? 

- Kim bilir bu aslan eğer konuş
ma bilse idi şimdi bana ne söylerdi? 

Cevap vermemek olmaz. Mürebbi 
hemen gayet nezaketle ~unlarx söy
ler: 

C - Havai fişek 15 inci asırda i
cat ohınmu<jtur. billuıssa o 7,aman • 
larda Fransız ımraylarmda çok raA· 
bet görmü}tür. 

Yalııtız eğer her biri bir kanaatin 
evladı olan gruplar bü~"iik hüsnüni~·e
tin içinde eriyerek benliklerini kay
betmeseler. 

Zira hareket te berPket te bu ay -ı' 
11hklann, bu iddiaların çocuklandır. 
Zira a.nl&.lfmamazhklarm anlaşması 

nekadar güzelse da\'aıııı ohnıyan san 1 
a te o kadar irkindlr. 

Elif NACl 

Sadabad ihya Ediliyor 
Tarihi sevenleri sevindirecek bir 

haber. Belediye Kaathanedeki eski 
l!larayları almış, bunları tamir etti
recek, parklarını düzelttirecek ve es
ki Saadabad alemlerini yeniden can
landıracakmış. 

Memlekette milli 
tayyare endüstrisinin . 

bUvUk ehemmiyeti 

··-Eğer bu konuşma bilseydi, za
ti asilanelerine kendisinin bir aslan 
değil, bir kaplan olduğunu hatırlatır
dı ... 
Doğrusu Prenses Zahai de Habeş

lerin bu kadar sevdikleri ve tanıdık
larr aslanı tanımazsa, Habeşler, 
memJeketlerinde hiç eşine tesadüf 
etmedikleri tilkileri nasıl tanırlar? .. 
Nasıl ayırt ederler? 

Çorap ve bacak 
Çorap meselesi üzerinde bu son 

günlerde hayli yazı yazrlrlı. Çorapla
rın hilelisıni yapryorlarmış. lçine pa

: muk karıştırıp ipek diye satıyorlar -
; mrş. Velhasıl hileli çorap sürüyorlar 
mış ... 

~ Kılırm, kılıcını Orkinosa tıkıp kı
l hç diye halka yutturan açık gözler 
· karşrsmda çorabın ipeğine pamuk ka 
! rıştıranları:ı diyecek sözümüz var mt 
ı bilemem ... 
1 

: Yalnız benim de burada ufak bir 
l notum var. Kadınlar filhakika ı;ora
' bm sahtesinden şikayet ediyorlar, 
; fakat o sahte olmryan ipek çoraplar 
! altmdaki bazı <;irkin bacakları güzel 
ı göstermek suretile ya nrlan estetik 
~ sahtckflrlığrmı ne demeli? .. 
i Dikkat. ediyorum. ipek çornp mo
! dasr me.vdıına çıktı çıkalı çirkin ba -
' ca klar da ot-tadan kaybolmaya haıı
: ladı. bundaki hikmeti başka türlü i-
zaha imkan var mı? 

Yıldız 

S - Tüfeklariıı ucuna siiııgii tak
mak usulii. kaç:tncı as1rd.a ihdas e
dilmiştfr? 

C - 17 inci asırda. 

S - TahtellıaJıirle seyahat etmek 

fikri ne zaman) kimin tara/melon dil· 
şilııiHmilştii.r' 

C - Bu fikri, en·eıa, on altıncı a
sırda Istormi~ os namında bir Alman 
düşünmfüı, hatta bu u:hırda birçok 
teşt>bbiis \'C tecrübeler )·apınıı;.tır. 

Bilalıarn Holanclalı bir miihf'ndlı 
işe blı az daha fazla ehemmh et \'et -

mi-; ve kli!,'iik bir ~erine ~·aı1tırmış • 
trr. Bu lOlda hakiki murnffakı~ et, 
ancak diirt aıııır sonunda kahiJ ola. 
bilmi~tir. 

S - Şemsiye kimler tarafında 
kat edilmiş ve ne ml1k8atla kı<llanıl. 

mıştır' l'ağmurdan korunmak içi?ı 

i.r;fimnli kaçıncı asırda ıılmuşlur1 

C - Şemsi)·e, en en·eı Çinde iC'8t 
olunmuş ve ilk önce, yalnız ~ünc~e 
kai)ı \'e ihtiı..am iı:in Yananlılar\a Ro 
malılar tnrafmdan kullanılmıştır. Bü 
.riiltiilnt"k yağmura karı;;ı istlmall 18 
in<'i asırda hno:htmı::;tır. 

Belki seyyah celbi maksadile. ~ü
şünUlmüş bir tedbir. Faka; .. bızı~ 
tuhafımıza. gitti doğrusu. Nıçın mı 
diyeceksiniz ? Bakın size anlatah~. 

Memieket müdafaasmda havactlı-1 ~,,.-------------... .., 'tığım görürsiintiz, hunlnr da altmış 
ğm ne kadar büyük bir rol oynadığını Biz de eğer göklerimiz- dakikada 500 kilometre uzağa ölüm 

en ~ok korkulan ~l'Y de fakirllı.tlr. 
- 1''<':trılwt, iJıti,\atldirlıktır. Ka .. 

balık hamakattir. Nezaketslzlil• insft
na fa) clasız, blr«,•ok dfü:imnn kazan • 

Bilmem nerede bir adam bazı gü. clırır. Nezal\et ,kı) metsiz bir ne,·i 
zel genç ku~ları "sizleri filim yıldızı 

Sadabad alemlerinin yapıldıgı 
takdir etmeyen artık bir tek fert kal- j den bu yırtıcı kutları u- götürecek çelik kuşun planlarım ha-
mamıştır.Havadan ölüm yağdıran çe k ZII'lıvorlar. 

yapacağım. Sinema güneşi yapaca - kalı' paradır ki, \'CrPn kat'in l'n ınu 
ğım. Greta Garbo yapacağım.,, diye tazarrır olımu1ığı halde alan nwm -
baştan cıkarıvormış. Tulfıat kum- nun kalır. Bu kalp )Jara~ ı müsrlfane 
panyasına sokuyor, o sa1aştan 0 sa. ibzal etmek, st·lim ve makul bir fik-

Kaatbane bugün lstanbulun en ha
vasız, en boğunuk yeridir. Oray~ 
giden denizyolu fabrikalarının ve ~ıl 
hassa mezbehanm etrafa yaydıgı 
Pis koku ile geçilmez bir hale gel
miştir. Hiç bir ecnebi bu pis yoldan 
geçirilerek oraya götüriilemez.Kara 
~olu bozuktur. Saraylarla beraber 
bu yolu da asfalt yapmak ~azımge
Iecektir. Bundan başka eskı Sada
bad alemlerinin ihyası yüz binlerce 
lira ister. 

l .k k tl d h t' · j za tutmak istiyorsak on- J ı ana arın e şe ını anlatmağa l lşte diiQman uçakları gclı'vor, sıgı-. 
1 ak güneşin di · · · arın kar•ısına onlardan ., J -ça ışm • mevcu yetını ıs- T naklara kaçın seslerini duydug-unuz 

bata uğraşmak kadar lüzumsuz kal- daha yırtıcı kutlar ıala-
b') ı· . f zaman tepenize bomba, zehir yağdır-

mıştır. ı me ıyız. Bunda muva -
Bu amansız sil8.h bugün o kadar 1 fak olabilmek ıçın de ml~yla gelecek uçaklar o, resimleri, 

"l t · · P an arı hazırlanan canavarlardrr, 
tekemmu e mıştır ki ona karşı yer- yurtta milli tayyare endüs- k b 
den bir sıey yapabilmek tamamen • . • b yo sa u gün bize satmağa yeltendik· 

y tr11ını ir an evvel kur- !eri l 1 ki d ··1 imkansız olmuştur. ey c er egı .. mak lazımdır. 
Sekiz dokuz bin metre yüksekten \., ..J Gökleminizi korumak 

gelen bir bombardnnan filosunu ne -
göz görebilir ne de en mükemmel din- kimseler sırf iktısadi cepheden müta- Biz de eğer göklerimizden bu yır-

1 re dalalet eder • aşa sürüklüyor, velhasıl siirttlk ya-
pıyormuş.. . - Yamı, giden yorulmaz \'f' ('ok 

Ah sinema vıldızı olmak hcv · vakit yUrüme)·e müktedir olur. Fa-
. esı. kat lı k d · ·· 4 1 şimdiye kadar kaç genç krzın yıldızı- ~~ aı cnın nıus~~sna arı nr • 

nı söndiirmfü~tür! dır. Suratli hareketler rn sı«,·ra,,·r~ • 
l'ıldız aral1Jl ı:!Ükte nice turfa .. j ıarla ;rorulmı) an, muvaffaki;rete \'A. 

· mm~ec sd olan dahiler de rnrdır. 
GafJet ile görmez kuyu.''U rım - Zarif, nazik, haJük bir kadın, 

- ·' r~h~iizc hiçbir rnkit ihtl) ar olmaz. Her i~ )-
rinde Jik bir giizellik \ E>rir. 

Halbuki tstanbul Belediyesi daha 
?atanbulun su meselesini bile ballet
tniş değildir. Gelen ecnebilere Taş
delen suyu diye kokulu karışık su 
içi.recek olduktan sonra onu bura
~a çekmenin imkanı var mıdır. 

Biz ihtiyaçlan bir tarafa bırakıp 
lU:ıta işlerle meşgul olmaktan ne 

!eme aletleri işitebilir. Esasen görül- laa ederler. Filhakika her sene avuç tıcı kuşları uzak tutmak istiyorı:;ak, 
se de böyle yüksekte sür' atle giden dolusu paramızın yabancı memleket- onların karşısına onlardan daha yır
bir hedefe karşı en modern topların lere akmasını ben de hoş görmem, trcı kuşları salabilme!iyiz. 
isabet ihtimali sıfırdır. ben de isterim ki boğazımızdan kese- Başbakan "500 uçak isterim" bu-
Buna mukabil tayyarelerdeki bom- rek arttırrp göklerimizi korumak için yurdular. 
bardıman nişan aletleri fevkalade verdiğimiz paralar yabancı fabrika- Bu demek değildir ki 500 uçak a
tekemmül etmiş. bombalar en az bir t~.rleri, yabancı işçileri doyurroasın, l~ım, bir kenara koyalım sırası ge-
inhir.afla hedeflerine isabet edecek şe- Türk iı:ıçisini yaşatsın. lınce k1'11 -ınırız. 

Güzel sözler - Kadınııı kı~·me+ w meziyeti 
hastalık, tf'hlike \ 'C mti!;ıkülılt zııman. 

- TehafükJe aranılan şey ser\•et, larında anlnsıhı. 

dense zevk alıyoruz. . 
İstanbul Sadabada. değil, temız 

1ıuya, temiz süde, temiz havaya, t~
lniz ekmeğe, temiz sokağa, temız 
trdaya hasrettir. Evvela onun has· 
ı-etini giderelim, ondan sonra lükse 
kapıla biliriz. 

Bu yıl kıtlık var 
'l'ürkiyede değil, diinyada kıtlık 

\'ar. Biz de dünyanın bir parçasıyız, 
~iz de bu kıtlıktan mütessir olabi
liriz. 

Bu yaz dünyanın buğday istihsal 
Olunan mmtakalarında kuraklrk ol
du, mahsul ya kurudu, ya bozuldu. 
l:!ekıenen mahsul alınamadı. Yal
llız Amerika Birleşik Devletlerinde 
k~aklık yüzünden bu sene her yıla 
~111petıe 60,000,000 bu~hel noksan 

Ugday istihsal edilmiştır. 
bünyanın bir yllık buğday ihti

l"acı 5,298 800 000 busheldlr. Bu se
lle istihsal' ediİen buğday mikdarı i
~e ~4,639,726,000 busheldir. Mevcut 
k tıgday stoku 635,000,000 bushel 
atlardır 

it l3inae~aleyh mevcut stok da tü
.:ndiği halde ihtiyacı karşılayacak 
~~r ~uğday bulunamıyacaktır. 

I!! ız şımdi kendi buğdayımızı ke~
l'tıfz Yetiştiriyoruz. Hariçten bug-

kilde etüd edilmiştir. Kaldı ki koca- Fakat bu endüstrinin ehemmiyeti Beş yüz uçaklık bir hava kuvveti 
man hedefler teşkil eden şehirler U- yalnız bu değildir. Onun askeri ehem· demek, her an beşyüz. her an için en 
zerine, 9000 metreden, görülmeden, miyeti Yanrnda bu iktisadi faideleri ~ksck vasını beş yüz uçağa malik 
işidilmeden gelen bir bombarduman tamamen tali kalır. bır ordu demektir, beş yiiz tayyare 
filosu,motörlerini kesip alçaldı mı,da Bu gün diyebiliriz ki ulusal bir ha- yaratabilecek bir endüstri demektir. 
fi bataryalar neye uğradıklarını an- vacılık endüstrisine malik olmayan Türkün yurduna gözünü diken bir 
layıncaya kadar, her tayyare taşıdığı me~lekette havacılık yoktur. düşman bu güze. topraklara saldırdı: 
bir ton bombasını, zehirli gazlarını dö- Bır memleketin havadaki kuvveti 
ker ve baş döndürücü bir sür' atle su!? zam~~ında uçan uçaklarının sa- ~· onun kanatır c-anavarlarmdan ge
kaçıp gider. yısıle degıl, savaşta endüstrisinin rı kalmayan beş yüz Türk kartalı o 

Işte bu feci manzarayı kendimiz yaratma ve yapma kab'l' fle öl- düşmanrn tepcsme ölüm yağdrrmah-
t d d.. çülür 1 ıye 1 dır. O dü!?man bilmelidir ki gözünü görmemek, onun a mı uşmana tat- · 

tırmak. onu sindirmek istersek çok yukarı kaldırdıkça tepesinde daima 
uçağımız, yüksek vasıflı uçağımız ol- Uçak tekniği beş yüz uçak görecek. Her kanadı kr-
ma.cıı lazımdır. Uçaklar bu gün nasıl baş döndilril- r~Ian kartalın ye:ini, daha yırtıcı yeni 

Bunu da bize ancak uı. usal bir uçak cü bir su" • tl hır kartal alacak. O düşman anlama-r a e mesafeleri yutuyor- ı d 
endüslürisi temin edebilir. ı k 1 ~ !r ki, Türk'ün kuvveti önde, başını 

~rsa, .uça tekniği de ayni hızla ile- egıp k 
Uçak endustrisı' t k ·. _. açtı mı yine 500 uçak onu g-el

nye gı me tedir. Bu koşuda geri ka- dıgı yere kadar kovalıyacak ve ken-
Ulusal uçak endüstrisini birçok lan milletlerin vay haline... di ininde kafasını ezecek. 

day getirtecek değiliz. Sonra bizde 
buğday mahsulu diğer memleketler
de olduğu kadar kuraktan mütes
sir olmamıştır. Fakat ne de olsa 
hariçte buğday fiatlarmm yüksel
mesi bizde de hiç olmazsa ekmek 
fiatlarının yükselmeı::ine sebep ola
bilir. 

Halka pahalı ekmek yedirmemiş 
olmak işiç şimdiden tedbir alamaz 
mıyız? 
r-gö?şBOşb 

Filan memlekette saatte 400 kilo- Ulusal uçak endüstrisinin ehem-
metre _yapan bir uçak çıkmış diye miyeti işte budur. Beş yüz uçağımı
duyduguı:ıuz zaman biliniz ki onu ya- ~ havada uçtuğunu gördüğümüz 
pan fab k d ~ bilmeliyiz ki fabrikalarımızda 

. . n a ~· kimsenin gidemediği, mühendislerimiz, İ§çilerimiz makine-
fil!:n~~;~~ b:Ja!~~ae?e bkir sataltte 450 !erimiz, o gördüklerimizdeı daha mü-

'/ ·• ana ı cana- kemmel b ·· · 
varın son hazırlıkları ya 1 y· . . eş yuz yem uçağı yapmak 
ayni fabrikanın merdive~1 1

:(
0'!'· kıne ıçın Yalnız bir emir bekliyorlar. 

1 erını çı ar- .. Ancak bu endüstrivi kurdug-umuz 
sanız, cam arı buzlu uzun bir odada, . 
~ocaman masalara abanmrş bir çok gun ~baı:ıbakanın dileğini yapmış 
ın~anla~ın sessiz sadasız birtakım a- olacagız. 
caıp resunler çizdiğini, hesaplar yap- Wühendis • Taımnreci 

Selah ALAN 

Bir emlak ifi 
"Gayrim übadiller komisyonunca 

yapılan emlak müzayedelerine işti _ 
rak ettim.Burgaz adasmdaki bir fı
rının beşte bir hissesi 2900 gayrimü. 
badi! bonosuna uhdemde kaldı. Usul 
veçhile bedeli müzayedeyi teslim e -
derek ferağ muamelesinin yapılması 
nı istedim. 

Aradan bir ay geçtikten sonra, fı
rının emniyet sandığrna merhun ol
duğunu ve Sandık tarafından bilınU 
zayede satıldığrnı haber verdiler. Bu 
vaziyet karşısında paramın iadesini 
istedim ve bir mi~ddet sonra geri al
dım. 

Bu sıralarda, belediye, 72 liralık 
tellfiliye için evime bir ihbarname 
gönderdi. Şaşırdım. Belediyeye baş 
vurdum. Devlet Şurasının bir kara -
rmdan bahsederek tellaliyeyi ver -
mek mecburiyetinde olduğumu söy. 
lediler. 

Halbuki, uhdemde kalan bu malı, 
ben almamazlık etmedim. Ve kendi
liğimden caymadım. Kendine alt ol
mıyan bir mnlı satışa çıkarmakla ha 
ta gayrimübadiller komisyonundadır. 
Ve sattrğr malı, ferağ edemiyen odur. 
Bu vaziyeti, gayrimlibadiller komis-

yonuna anlattım, "işten ben vazgeç
mediğime göre, tellaliye ücretini si
zin vermeniz !Rzımgelir.,, dedim. Ra
zı olmadılar. 

. Tellaliye ücretini ödeınekliğim, bi
lahara Maliye Vekaleti aleytfine da
va açmaklığım tavsiye edildi. 

Hii!H.sa.hic sun'u taksirim olmadığı 
halde bu parayı ödemeye mecbur kıı 
lıyorum. Ve bunu geri almak için de 
aylarca uğraşmak lazııngelecek. Ala 
kadar makamlnrm nazarı dikkatini 
""'lbctmenizi rica ederim.,, 

Suadiye Bağdat Cad. No. 400 
Galip Özlü 

• 
Yakacık otobüsleri 

Yakacıktan bir okuyucumuz yazr
yor: 

"Yakacrk ile Kartal arasındaki oto 
büs fiatleri pek pahalıdır. Aradaki 
mesafe pek uzun olmadığı hnlde 15 
kuruş otobiis parası istenmektedir. 
Her gün işine gidip gelenler için şUf)
hesiz bu mi!him bir masraftır. Hal
buki, Yakacığm imarı ve buranın rağ 
bet bulması ic;in otobüs ücretlerinin 
de indirilmesi lazımdır. Alakadarla
nn Yakncrk otobils tarifelerini tet -
kik etmelerini bekliyoruz ... 
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Mukavele tasdik edilirken Radyo 
Büyük millet meclisinde Montrö 
zaferi hakkında sô·z sö!Jliyenler 

1 .. . '. .. 

Bugünkü Program 
lstanbul 

12,30 Muhtelif plak neııriyatı ve ffa~ 
musikisi, 18,- Taksim Bahçesinden nakilı 
20,- Gitar solo, (plak), 20,30 Stüdyo or· 
kestraları, 21,30 Son haberler. Saat 22; Hitler dün 100 bin kişi önünde 

Berlin Olimpiyatlarını açtı 
Berlin, 1 (Tan) - Aylardanberi ı 

bütün dünya tarafından heyecan ve 
alaka ile beklenen 11 inci beynelmilel 1 olimpiyat, bugün, saat 16 da Hitler; 
tarafından muazzam bir törenle açıl- ı 

mıştır. 1 
Daha günlerce evvel muhtelif mil- i 

letlerin bayrakları ile 'baştanbaşa do ! 
nanmış olan Bedin ve Olimpiyat kö- I 
yü, bugün, tamamen ayaklanmış ve 1 
halkın coşkunluğu son dereceyi bul- l 
muştur. ı 

Yunanistandan getirilen Olimpi -! 
yat meşalesi, yüz binlerce halkın al- ı 
kışları arasında saat 12 de Olimpo-

1 yat köyüne varmıştır. 
Beynelmilel Olimpiyat komitesi a-ı 

zalarr, başlarında kont Bayye Latur 
ve Pier de Kuberten olduğu halde, 
ilk evvel general Göring tarafından 
kabul edilmişler ve bilahara hep be
?'aber, Başvekalet binasında Hitleri 
zjyaret etmişlerdir. 

Montröde beynelmilel büyük bir muvallakcyet kazanan heyeti. 
murahhasamızın Reisi Tevfik Rüştü Aras evvelki gün Millet 

Meclisinde bir nutuk söylerken 

Havanın pek müsait olmamasına 

rağmen, Başvekalet binasının önün
de toplanmış olan halk, komite aza
larrnr şiddetle alkışlamıştır. Komite 
başkam kont Bayye Latur Alman 
meçhul asker abidesine bir çelenk 
kovmuştur. 

Amerikan güreşçilerine Berlin belediyesinde yapılan resmi kabul 

Şansölye Hitler, komite- azaların
dan sonra, Olimpiyatta hazır zulun
mak üzere 1Berline g-elmiş olan ltal
yan veliahtı prens Hümbertosu, ls
veç veliahtı Prens Güstav Adolfu ve 
:Yunan veliahtı Prens Polu kabul et
miştir. 

500 !talyan talebe şenliklere işti

rak etmek üzere bugün, hususi tren 
le Berline gelmişlerdir. 

'Hitler Olimpiyadı açıyor 
Berlin, 1 (Tan) - Şiddetli 'bir yağ 

murun altında, olimpiyat stadında 

toplanmış olan 100,000 kişinin önün
de Hitler, 

- 11 inci Olimpiyat açılmıştır, ilan 
edivorum., 

Sözlerile, halka hitap etmiştir . . 
Bu münasebetle 30,000 güvercin u

çurulmuştur . 
Bundan sonra 1936 olimpiyad mar

şı çalınmış ve hazır bulunanların 

hepsi bu marşı ayakta olarak dinle
mişlerdir. 

Alınan bayrağı ile beş halkalı o
limpiyad bayrağı çek.ilmiştir. 

Olimpiyad çanı, olimpiyad oyun
larının açılmış olduğunu haber ver
mek için çalmağa başlamıştır. 

Bundan sonra hemen atletlerin 
geçit resmi başlamış en başta Yu
nan takımı geliyordu. Bu takım Yu
nan olimpiyad komitesi reisi Yunan 
veliahdı Prens Paul'un önünden geç
mişti. Veliahtm yanında 1896 olim
piyadlarmm Maraton galibi olan bü
yük koşucu Spiridon Louis bulunu
yordu. Yunan takımından sonra, 
Mısır, Efgan ve Arjantin takımları 
gelmişlerdir. Onları, Belçika, Boliv
ya, Bulgaristan takımları takipet
miş ve arkalarından Şili ve Çin ta
kımları gelmiş ve bundan sonra 
gelenler alfabe sırasiyle gelmişler
dir. 

Her bayrağı hamil olan, hükumet 
tribününün önünden geçerken bay-

rağı indirmek suretiyle selam ver
miştir. 

Alman . atletleri bu beynelmilel 
geçidin en sonunda gelmişlerdir. 
Yaşa sesleri ortalığı çınlatıyordu. 
Birdenbire ortalığr bir sükfıt kap

ladı. Hoparlörler Baron Decoubertin 
bütün milletler namına bir hitabe i
rad edeceğini ilan etmiştir. 

Mumaileyh, söylemiş olduğu bu 
hitabede şöyle demiştir: 

- Olimpiyad oyunlarında gaye 
kazanmak değildir. Bu oyunlara iş
tirak etmektir. Esas fütuhata nail 
olmak değil iyi bir surette mücade
lede 'bulunmaktadır. 

Bundan sonra Hitler söz almıştır. 
Bütün hazır bulunanlar ayağa 

kalkmıslardrr. Hitler 1936 olimpi
yatlar~m açılmış olduğunu söyle
miştir. 

Orkestra çalıyordu Olimpiyat bay
rağı .s?ldyomun· en {'ÜkSek direğine 
çekilmiş, toplar atılmış ve bu esna
da olimpiyad oyunlarına iştirak e
denlerle bu merasimde hazır bulu
nan zevatın mensup oldukları mil
letleri selamlamak üzere güvercin
ler uçurulmuştur. Olimpiyad marşı 
yeniden çalmağa başlamıştır. Muzi
kayı Rişar Ştravs idare etmekte idi. 
Orkestranın nağmelerine bir çok 
kadın ve erkek mugannilerin ses
leri karışmakta idi. 

Alman atleti Şilkin, olimpiyat me
şalesini ateşlemiştir. Bundan sonra 
Yunan koşucusu Spiridon Louis i
lerilemiştir. Kendisinin elinde bir 
zeytin dalı vard1. 

Stadyomun her tarafında büyük 
bir sükun hüküm sürmekte idi. 

Spridon - Louis ta Yunanistandan 
getirmiş olduğu zeytin dalını Fueh
rer' e uzatmiş ve aşağıdaki sözleri 
söylemiştir. 

Size Olempinin bu zeytin ağacı da
lını bir aşk ve sulh timsali olarak 
getiriyorum. Biz milletlerin daimi su
rette ve münhasıran bu gibi musliha
ne mücadeleler sahasında karşılaşma 
tarım arzu ediyoruz. 

.G · e, c e . Y a· r ı s ı 
. . ' ' . . ...,,, . .,., . . . . 

No. 2 

- Vapurla geleymişim, yetişecek 
ınişim! Yolda, amma da vakit geçir-
mişim! • 
Rıhtıma koştu, motöriin ağır ağır 

uzaklaştığını gördü; buna, canr sı
kıldı,"bağırdı: 

""'7 Hey ... Durun, yahu! 
Motörden kalın bir ses sordu 1, 
-Kim o? 
- Benim ... Celil Mahir .•. 
Bir kadın sesi, cevap verdi:· 
- Celil, ne var?. 
- Ozdemir, orada mı? 
Bir an, ne ses, ne cev~p veren ol

ınadı. Celil Mahir, tekrar bağırdı: 
- Ozdemir ... 
Motörden, hep 'bir ağızdan bağır

dılar: 

- Burada değil ... Tiyatroda ... Ti
yatroda ... 

- Kalamışta mr? 
- Hayır... Kadıköyde ... Yeni ti-

yatroda ... 
Celil Mahir, geniş bir soluk almış

tı, Ozdemiri, yakalıyacaktı. .Motör
den tekrar seslendiler: 

Mahmut YESARi 

- Gelmek istiyor musun? 
- Hayır! Tiyatroya gideceğim.! 
- Sen bilirsin. 
Motör, ağır ağır uzaklaşıyordu. 

Celil Mahir, artık koşmağa, telaşa 
lüzum görmüyordu; Ozdemiri, oyun
dan sonra, arkadaşları, ahbapları al
mışlar, tiyatroya götürmüş olacak
lardı; tiyatroda, muhakkak ya bir 
balo, yahut bir eğlenti vardı. 

lskele meydanından pazar yoluna 
doğru yürürken boş~a üzüldüğünü 
düşünüyordu: 

- Ben, yolda vakit kaybettim a
ma onlar da çok geç kalmışlar ... 
O~ on birde bitmiş olsa, on ikide 
motöre binebilirlerdi. Yarıma kadar 
ne yapmışlar? .. Ozdemir, tiyatrodan 
da çıkıp başka bir yere gittise, işte 
o zaman iş kötü ... Sabaha kaldı mı, 
bizim plan, hapı yutar ... 

Niyeti, Ozdemiri kandırmasa bile, 
o gece, geç vakitlere kadar içirtip 
turneye gidecekleri vapuru kaçırt -
maktI. Ozdemir vapura gelmeyince, 
Fofo da gelmezdi. Keyfinden elleri-

Alman atletleri Rudi İsmayer, be
raberinde Alman bayrağı taşıyan Al
man atletleri bulunduğu halde hüku
met erk8.nmm işgal etmekte olduğu 

tribünün önüne doğru ilerlemiş ve 
olimpiyat andını içmiştir. 

Anttan sonra atletlerin geçit resim 
leri başlamıştır. Geçit resmi biter bit
mez Fuehrer halk kületlerinin sonu 
gelmiyen alkışları arasında stadya 
mu terketmiştir. 

Şili takımı ile 7 Ağustosta 
karşılaşıyoruz 

Berlin, 1 (Hususi muhabirimiz
den) - Futbolcularımız, maçın oy -
nanacağı sahanın yanındaki antren
man çayırında devamlı olarak çalışı
yorlar. Maçın yapılacağı saha biraz 
küçüktür. 

Atletlerin antrenmanlarını seyret
mek, düne kadar, herkes için esaslı 
bir meşgale olmuştur. Bütün spor
cttlar, Amerikalıların akıllara hay
ret veren zenci atletlerne gıpta edi
yorlar. Ortaya Amerikalılar çıkınca, 
herkes çalışmasını bırakıp seyre da
lıyor. Antrenmanda birçok rekor
lar kırdıkları görülüyor. 

Basketbol kurasında bize isabet 
eden Şili takımının bir hayli kuvvet
li olduğu görülüyor. Basketbol kar
şııaşması ayın yedisinde yapılacak ~ 
tır. 

Tehir edilen maç 
Eminönü Halkevinden: 

Evimiz Spor komitesi tarafından 

gayrifedere klüpler arasında tertip 
edilen futbol final maçlarının finale 
kalan Altınhilfil - Bozkurt maçının 

2-8-936 Pazar günü yapılacağını bun

dan evvelki tebliğde bildirmiştik. 
Fakat Fatih İdman klübü tarafından 
verilen bir itirazname münasebetiy
le bu maçın yapılmasına nizamen 
mani olduğunu bildirerek itirazname 
nin ine-elenmesinden sonra verilecek 
karara göre bu maçın yapılacağı ta
rihi diğer tebliğimizle bildireceğiz. j 

ni uğuşturuyordu: 
- Ne ise, benim hesabmıa çalı -

şanlar varmış! 
Altıyolağzmdan sapıp caddeye çık

tı; durgun havada, kıvrak bir ses 
dalgası duyar gibi oldu, ümitleri ta
zelenerek titredi, adımlarını sıkJaş -
tırdı. Tiyatro görünmüştü; cadde 
üzerindeki tist salonun bütün ışıkla
rı yanmış, cazbandın uğultusu, açık 
pen<:erelerden dışarıya taşıyordu. 

Celil Mahir, bol ışıkları görüp, 
cazbandın sesini de duyunca, iskele
de aldığı soluktan daha geniş bir so
lukla göğsünü şişirdi: 

- Yoruldum ama, değdi... 
Tiyatronun orta kapısından alış

kın bir tavırla girdi, ara taşlığı geç
ti, sağdaki iç kapının önünde, siyah 
elbiseli bir genç, yolunu kesti: 

- Davetiyeniz, efendim? 
Celil Mahir, şaşaladı: 

Cavid Ural Benaı Nevzat 

Rasih Hüsııü Kitapçı 

( 
1 

Şeref Muhittin Baha 

Süreyya Aka Gündü~ 

Fakat tiyatronun girilen ön taşlı
ğında., iki yan merdivenlerde, frak~ 
lı, smokinli, siyah elbiseli erkekler; 
şık tuvaletli kadınlar vardı. 

Celil Mahir, bu kalabalığın ara
sında, tiyatronun adamlarını bulma
nın~ aramanm pek zor olduğunu an
lıyordu; fakat buraya kadar geldik
ten sonra, çekilip gidemezdi de! 
Celil Mahir, kalabalıktan, sesten, 
ürken, çekinen insan değildi, çok şa
şalam.azdr. Siyah elbiseli gencin omu 
zunun üstünden, belki bir tanıdık, 
tanıdığın tanıdığı çıkar ümidile ka
labalığı dikkatle süzdükten sonra, 
güldü: 

- Düğün ha! .. Ozdemir, kelepire 
düşmüş! 

Siyah elbiseli genç, kaşlarım çat
mıştı: 

- Söyledik efendim! 

- Ne davetiyesi? .• 
Celil Mahir, pişkin bir tavırla 

omuz silkti: 
Genç adam, nezaketle gülümsedi: 
- Bu gece, düğün var... Salon, 

hususi surette kapatılmıştır. !çeriye, 
davetiyesi olm'ıyanları almıyoruz. 

Celil Mahir'in hesabında, bu, yok
tu. Siyah elbiseli gencin omuzu üs
tünden baktı; tiyatronun adamların
dan biri gözüne ilişirse, çağıracak, 
kendini tanıtacak, derdini anlata-
caktı. I 

- Biz de anladık ... 
- Peki, anladınızsa? ..• 
Genç, cevap verecekti; smokinli, 

kır saçlı bir adam, Celil Mahire yak
laştı: 

- Nedir efendim? 
Celil Mahir, sıkıntıdan ter dökü

yordu: 
- Azizim, ben, ne düğüne, ne de 

baloya gelmedim ... Düğünden, balo-

Bayan Nakiye Berç Türker 

Ziya Gevher Mehmet Emin 

Mazhar Müfit Nazım Tokat 

Yahya Galip Refik Şevket 

dan da haberim yok. Bir arkadaşı
mt arıyorum 

- Arkadaşınızla burada mı söz~ 
leştiniz? 

- Hayır! Burada olduğunu söyle
diler. 

- Arkadaşınız kim ? 
Celil Mahir, vereceği ismin her 

halde bir iz bırakacağına güvenen 
tok bir sesle: 

- Artist, Ozdemir ! dedi. 
Smokinli, kır saçlı adam, siyah el

biseli gence, gözlerile sorar gibi 
baktı: 

- Siz tanıyor musunuz? 
- Hayır! 
Kır saçlı adam, Celil Mahire dön-

müştü: 

- Artist Ozdemir mi? 
Celil Mahir, başınr sallıyordu: 
- Fvet... Arkadaşl'l-rı almışlar, 

buraya getirmişler? 
- Arkadaşları kim? 
- Bilmiyorum. 
Onlar, kapınm önünde konuşur

ken, sağ yandaki merdivenin Ust ba
samaklarında duran bir genç kadın
la bir genç erkek, Celil Mahiri, ta
nımışlardı. Parmaklarile, gizli gizli 
onu göstererek fısrldaşıyorlardı. 

Celil Mahir, için için övünüyordu: 
- Artistlik başkadır, be! Nereye 

gitsen tanırlar ... Bu, düğün işime 

• sonra Anadolu ajansının gazetelere 
0 sus havadis servisi verilecektir. 

Viyana 

Viywıa: Muoa; Dans 19: nıı 
20,10: Eelenceli musiki; 20,30: Ber 

0 olimpiyatlarından nakil; 21,05: Karıızonıı 
öldüğünün 15 inci yıl dönümü; 22: Aşk, s;: 
vişme ve teessüs sözleri (musikili); 2 ~ 
Çift keman ve piyano konseri; 24,25: Dan 

Bodapeşte 

19: Dans plakları; 20,35: Piyano ref~ka; 
tile viyolonsel konseri; 21,10: OJimpıya 
haberleri; 21,40: Operet musikisi (orke5; 

tra); 23,30: Çigan musikisi; 24,20: Dan 
plakları. 

Bükreş 

12,40: Orkestra; 13,25: Sözler; 13,40; 
Konserin devamI; 14,15: Haberler; 14,3°; 
Konserin devamı; 15: Köylü prograı:nı; ~~: 
Orkestra; 16,45: Köylüye haberler: ' 
Aktüalite; 19,15: Cazbant; 21: Küçük or " 
kcstra; 22,05: Şarkılar; 22,55: Plak. 

Varşova 

18: Viyolonsel solo ve şarkı - piyaJl0J 
18,30: Berlin olmipiyatlarmdan nakil; 19,0 .. 
Küçük orkestra; 20,55: Keman konserı, 
piyesi; 21,45:Radyopiye 
21,25: Muhtelif konuşmalat'; 21,45: Sak5 ; 
fon (plak); 22,30: Berlin olimpiyaUarınd.,ı14 • 
nakil; 22,35: Dağ §arkılarile dansları; " ' 

' Plak. 
, Moskova. , __ _ 
1 18,30: Konser: 20: Koro konseri; 22: ~~· 

manca neşriyat; 23,05: İngilizce; 24: .,,...· 
manca; 1: İspanyolca neı:ıriyat 

Belgrat 

20,30: Milli neşriyat; 20,50: Halk şart~ 
lan; 22,10: Radyo .orkestrası; 23: Ber 
olimpiyatlarından reportaj; 23,15: Haber
ler; 23,30: Radyo orkestrası; 24: Kontd 
nakli. 
Prag 

20,05: Salon kuarteti; 20,35: Radyo soh• 
beti; 20,50: Konu§malar; 21,05: Bir ver: 
delik komedi; 21,40: Çek halk şarkıları: 
22,45: Olimpiyat haberleri; 23,25: Pl8.it• 
23,30: Almanca haberler; 23,35: Plak. 

İngiltere - Mısır 

Sudan işinde 
anlaşma oldu 

1 

Londra1 1 (Tan) - Ingiltere flf 
Mısır arasında yapılmakta olan kO· 

l nuşmalarm ikinci safhası da muvaf~ 
kiyetle neticelenmiş ve Sudan hıil'· 
kmda bir anlaşma hasıl olmuştııf• 
Bu anlaşma bu akşam "parafe" edl· 
lecektir. 
Kapitülasyonların lağvına nıU• 

teallik konuşmalar devam etmeldr 
dir. 

' . 
Köycülük şubesinin tetkikleri 
Ankara, 1 (Hususi muhabiriıniı" 

den) - !ç Bakanlık köycülük şube~• 
muhtelif Avrupa memleketıeri.Ili.Jl 
köy işlerine müteallik mevzuatını ge
tirtmiştir. Bu mevzuat tetkik edil' 
dikten sonra lüzumlu görülen kara.t· 
lar alınacaktır. 

Yunanistan Vehip Pş. yı Atinafi 
terke davet etti 

1 
Atina, 1 (Hususi) - Aneksarti; 

tos gazetesinin yazdığına göre tta.1~ 
hükUmetinin talebi üzerine YUJl 

ı hükUm.eti Vehip Paşayı Atinayı te!' 
ke davet etmiştir. 

yarıyacak ... Ozdemir, yaşıyor... , 
Çıplak tuvaletli genç, güzel ka.dltl 

tara baktıkça, içini çekiyordu: e-
- Ozdemir, yaşıyor, kafir! BU gıı· 

ce, sabaha kadar, baştan kara '\fll!' ııJ) 
ruz. Haydi bakalrm, garip kU~ 
yuvasını Allah yapar. Ozde . e· 
kandırmak için, çok zorluk çeklll1Y 
ceğiz. 

Gülüyordu: 1. 

g: .. Jl'.le" - Beyefendi, anafordan ..,. 
niyetinde değilim. ıısi 

- lstağfurullah ... Yalnız, bUS 

davetlilerimiz arasında... çlJ 
Celil Mahir, smokinli, kır sıı. 

adamın sözünü kesti: . ·~iJı 
- Arkadaşımı, mühim bir ış 1 

muhakkak görmem lazım.. 11• Kır saçh adam, siyah elbiseli ge 
ce, yalvarır gibi söyledi: ıcıı.tf 

- Nekadar zahmetse, siz, yıl p..r
salona çıkın, davetlilere sorull·(ltfeO 
tist öz.demir Beyi arıyorlar, 1 
buraya teşrif etsinler. clJJ 
Sık ad.unlarla uzaklaşan geıı 

arkasından Celil Mahir bağ1rdı: 
--=.. Celil Mahir bekliyor, deyiıı:; lf 

Artist Celil Mahir... Mühirn bl 
için görüşecekmiş! ,w 

Onun ismini duyan içerdeki ·rıl 
vetlilerden biri, Celil Mahire dog 
ilerlemişti: 

.ı 
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.. ıı.s.~aSıcaklarla aranız nasıl? N•., MAnı ANTUV.ö.NEli" 

Sinir Doktoru Fahreddin Kerimle son sıcaklar Yazan:sı.ıı•nZWELIG~o ~~'2.~A.E.YALMAN 
etrafında hararetli bir mülikat Gerek Fransa, gerek Avusturya için 

Sıcakların zihin 
fikir 

tesiri vardır, melekeleri üzerinde 
bağlanışı güçleşir, zihin faaliyeti 

sıcaklar yüzünden iktisada riayet etmek icap ediyordu 
ağırlaşır ,.~ 

~ Şu, kafamızın içinde beynimizi 
kaynatacak kadar sıcak, ~unaltıcı 
günde, okuyucularımıza h~~~. ~~ se
rinletici bir yazı mevzuu duşunuyor
durn. Buldum ve matbaadan fırla
drm. 

Elimde mendil, alnımda'? .şakrr şa
kır akan teri silerek Babıili yokuşu
ııu tırmandım.. Vilayetin karşısında 
akıl hastalıkları miltehassısı profe .
l!Ör Fahreddin Kerimin muayene evı-
ne girelim. • 

Rüştiye mektebinden arkadaşım 
olan Fahrettin Kerim, masasının et
rafrnı çeviren içki aleyhtarı gençler
le 'bu pazar Çamlıcaya yapacakları 
gezinti üzerinde konuşuyordu. Elin • 
de .mendil, alnından boram boram &

kan teri silerek bana takıldı: 
_ Gazeteciler, akıl hocalığı ya

Parlar. şu sıacklara. ne çare düşü
nüyorlar? 

Dedim ki: 
_ Serin ve havai bir anket .. , 
.Ve konuşmağa başladık! ... , 
_ Sıcakları sever mısınız . 
- Alelıtlak her şeyin sıcağı soğu

lundan' iyi ise de yazın sıcağına ta
hammül pek güç. 

- Yaz mı gür.eldir, kış mı? 
- Bu işler, mizaç meselesidir; fa-

kat ben yazı, kışa tercih ederim. 
- Sıcak günlerde ne düşünürsü

hüz? 
- Sıcakların zihin melekeleri Uze

tindek.i tesiri, fikir bağlanışı mele -
kesinin güçleşmesi, bir kelime ile zi
hin faaliyetinin ağırlaşması şeklin -
delir. Binaenaleyh sıcak günlerde 

Bir bardak :ıoğuk S'U 

fi_'_k_ir_ v_e_bed- -e-n i§çisi için en iyi (fü'. 

Uünülecek şey, ya bir dağ başı v~ya: 
hut deniz kenarında bir ay her tUr~U 
işten uzak olarak beden ve. ~~ u 
dinlendirmenin lüzumunu dilşünuyo-

ru~ p kl o halde bunu niçin tatbik 
e • b d yanıyor • ettniyorsunuz da, ura a 

sun uz? d 
_ A v yukarı tatbik edenler e-

şagı, · di m 
lıhn. La.kin kusurlu tatbık e . yoru 
'\'e bu kabahatimi itiraf edenm. ~u
tla göre yetiştirilmemek ve muhıt~e 

" lıer zümrenin, herkesin bu~u tatbık 
~ ttrnemesi neticesidir ki, benım prog
Z'a.nıımı da alt üst ediyor. 

- Ne yemeli? 
- Yaz glinleri yen~ce~ şeyler; 

lnUnıkün mertebe mevsımın ha~are
tine uygun fazla sıca~ık vermıyen, 
tnideye oturmıyan hafif yemekle7. 
bilhassa yağı az bol se~zeler, hafif 
etler ve meyvelerden murekkep ol • 
lnalıdır. 

- Mazhar Osman, haftalık yemek 
listesi tertip ederdi ı 

• 

M WIAk protok~I m e seleler i ı olmuştu. Uç .. b!n kişilik _bir b~lo, 
ug a . . . bin beş yüz kışılık yemek zıyafetı ve 

Diplomatların işi zahıren ~ıtmış nihayet Fransa veliahdine vekalet 
gibi görünüyordu. Fakat hakıkatte eden Dük Ferdinand ile resmi karşı
asrl iş bundan sonra başlıyordu. taşma ... Kilisede nikah ve ayın yir
Habsburg'larla Bourbon'ları biribir- mi birinde veda merasimi... Marie 
lerine dost yapmak, Marie Therese Antoinette kendisini almağa gelen 
ile On Beşinci Louis'yi barıştırmak.. mükellef arabaya güleryüzle bindi. 
Bunlar gayet basit şeylerdi. Asıl 
müşkül iş, Avusturya ve Fransa 
hanedanmın bu düğün merasiminde 
alacakları mevkii tesbit etmekti. 
Düğün merasimine ait protokol iş
leri bir senede halledilemedi. Bir 
müstakbel Fransa kralı bir impara
toriçe kızı ile evleniyordu. Iş mü
himdi. Bir sene gece gündüz saray 
erkanı bu mesele ile uğraştılar. Bir
çok defalar memleketten memleke
te adamlar koşturuldu. Teferruat 
ile meşgul olundu. Protokola muha
lif küçük bir hareket vaki olsa sulh 
kurulacak yerde en müthiş harpler 
zuhiir edebilirdi. Mesela nikah me
rasiminde hangisinin ismi daha ev
vel zikredilecek? Imzayı kim evvel 

Marie Therese kızından ayrılırken 
çok müteessir olmuştu. Bu ~or~ 
ve bezgin kadın senelerce bu ızdıva
cı beklemişti. Habsbourg hanedanı • 
nm selA.metini bunda buluyordu. Fa
kat gönlünün arzusu yerine geldik
ten sonra kalbinde bir sıkıntı pey
da olmuştu. lmparatoriçenin haya
tı ve mektupları iyice tetkik edilecek 
olursa tacının kendisine pek ağır bir 
yük olduğu anlaşılır. Hükümdarlık 
ktilfetini bin zllhmet ve meşakkatle 
taşımıştı. Şimdi Fransayı kendisine 
müttefik yapmış olduğu halde içi 
rahat etmemişti. Bir felaket arife· 
sinde olduğunu iptidadan hissedi~ 
yordu. 

Sıcaklardan manzaralar: Sıcakta yok Mmı bağırını .aça11 bir va~andllş - A. h bir bardak dondurma olsa - veya
hut denızde uzanabilsek ... 

atacak? Ne kıymette hediyeler ve- Thtiyar imparatoriçenin evlatların• 
rilecek? Prensese kim refakat ede- dan hiçbirisinde ümidi yoktu. Ken· 
cek? Kaç hizmetkar, ne miktıı.r mu- dinden sonra memleketin parampar· 
hafız, kaç tane doktor, kaç berber 

- üstadın bu husustaki tecrübe
sine diyeceğim yok. Bence bu iş k" · 
se ve ayrı bir zevk işidir. 

- Domateste vitamin olduğuna 
cidden inanıyor musunuz? 

- Bu hususta hiç şüphe yok. Vi
tamin meselesi her gün yeni bir ye
nilik gösteriyor. C vitamininin akıl 
inkişafına bile hizmet ettiği anlaşılı-

ta yiyecek zamanı bulmalı .. 
- Şehir kıyafetlerimizi nasd bu

luyorsunuz?. 

ve uşak beraber gelecek? ça olmaaından korkuyordu. Sencler-
Bütiln bu ince teferruat ile bir- ce verdiği emekleri oğlu az zamanda 

çok kimseler uğraştığı halde bir se- heba edecekti. Buna emindi ve bun
nede meseleyi halledemediler. Eğer dan dolayı da müteessirdi. 
On Beşinci Louis düğünün tarihini Küçük kızı Marie Aotoinettc'in 
paskalyada tesbit etmemiş olsaydı~ 
bu iki hanedan ailesi biribirile belkı saadeti hakkında da ümidi yoktu. 

yor. 

1 
_ Peki, bu C vitamini nerede bu-

lunur? !htiyacı olanlara tavsiye ede
llın. 

- Erkeklerin, yaz kış değişmiyen, 
bugünkü şehir kıyafeti tamamiyle 
gayri sıhhldir. Yeleği ata~ildik. Sı
ra cekete geldi. Bence hafif ve açık 
renkli bir keten gömlekle pantalon 
yaz için ideal bir kıyafettir. Kadın
larımızın, giyinmeleri yerindedir. 

- Sıcaklarda konuşmalı mı, ko -

de hala evlenmiş olmryacak, Büyük Kızın birçok iyi tarafları vardı. Kal
Fransa Thtilali ihtimalki vuku bul- bi çok temizdi. Derin zekası, parlak 
mıyacaktı. Gerek Fransa, gerek A- anlayış kabiliyeti vardı. lnsanca 
vusturya için iktisada riayet etmek duygulara malikti. Fakat kızının 
ve az para harcetmek lazımdı. kusurlarını da pek iyi biliyordu: Ol· 

_ Bu asid a.skorbikten ibarettir. 
Meyvelerde, kmmzı biberde, limon
da, portakalda, lahanada, domates
te, marulda, ıspanakta, karnrbahar -
da, az olmuş üzümde, elmada, buz
da bulunur. İnek ve dana sildünde de 
vardır. Hulasa vitamin, henüz mo
dasını kaybetmemiştir. 

- Hıyarda vitamin yok mudur? 
_ Hıyarın ha.tın kalmasın ama, 

cacığı ve salatası herkesin hoşuna 
gitmekle beraber, vitamini hakkında 
bir şey diyemiyeceğim. 

_Ya şu sarımsağa ne buyrulur? 
_ Sarmısaktan medet umanlar 

pek çok. Gençleşmek için baş sarnı.ı
sakları yutanlara tahammül için va
purun güvertesini tercih ediyorum. 

_ Yazın günde kaç kilo su içme-
li? 

_ Sarfiyata bağlı. lyi terliyen ve 
vücuttaki su muvazenesini idare e
denler, tahammülleri derecesinde iç
sinler. Bunu da mı ölçüye koyalım? 

_ Buzu ve buzlu şeyleri sever 
misiniz? 

_ Buzun şekli glireldir. Fakat 

nuşmamalı mı? 

1 

- Süklıt, daima hayırdır. Galiba 
biz de fazla konuştuk. 

Buna rağmen her iki taraf ta bü- . 
gun değildi. Hafifmeşrepli, düşlınceylik debdebe ve tantana ile hareket 

ettiler. Ne Habsbourg'lar Bourbon- siz ve havai idi. Bu beyinsiz çocuğu 
lardan, ne Bourbon'lar Habsbourg- ciddi bir kraliçe yapabilmek için iki 
lardan geri kalmak istemiyorlardı. ay müddet onu odasında yatrrmıştı. 
Viyanadaki Fransa sefareti küçük Başbaşa uzun uzun konuşarak yük· 
addedilerek on beş bin kişiyi alabile- sek mevkiine alıştırmak istemişti. 
cek büyüklükte yeni binalar yaptı - Fakat ayrılmak saatleri geldikçe 
rıldı. Versay sarayına da yine on beş 

1 * 
1 Fahrettin Kerimden sonra cadde-
' nin başına çıkarak akıl hastalıkları 
! hastanesi (Tımarhane) müdürü ordi-

bin kişiyi alabilecek bir merasim kraliçeyi, daha çok endişe kaplıyor· 

naryüs profesör Mazhar Osmanın 

muayene evine gittim. Profesörün 
meşhur Habeşli (Lala) sı beni karşı
ladı. Ceketi atmış, beyaz gömleği i
çinde kuzguni teni parlıyor.. Yüzü-

. ne ayn bir güzellik veren inci gibi Bir parça §ek.erleme 

her şeyin ifratı zarardır.. Bilhassa 
mide ve barsağı zayıf olanlar, hele 
böyle mevsim ishallerinin alıp yürü
düğü zamanlarda buzdan, buz gibi 
soğu malıdırlar. 

salonu ilave edildi. Prensesi karşı - du. Kalbinde tahlil edemediği bir 
lamak için On Beşinci Louis iki mil- sıkıntı ve ıstırap vardı. Derdeki fc
depdep araba ısmarladı. Bunların laketi vukuundan evvel duyuyordu. 
içi kadife döşenmişti. Kaplamaları Ayrılmadan evvel Marie Antoi· 
en kıymetli ve nadide ağaçlardandı. nette'e hareket tarzı hakkında bir 

- Denize girerek kumda marsık 
olanları nasıl buluyorsunuz? 

- Denize girmeği anlarım. Dört 
b.rafı denizle çevrili şu şehirde bun
dan istifade etmemek büyük bir gü- ~ 
nahtır. Ancak ölçüsüz bir şekilde! 
moda olsun diye renk değiştirenlere ! 
doğrusu acırım. Belki onlar da kışa ı 
hazırlanıyorlar. : 

- Ya, mayo hakkındaki düşün- i 
ceniz? l 

- Onu ancak moda· çıkaranlara 1 
ve hanımlara sormalı. : 

- Sıcakta hangi içkileri tavsiye 1 

edersiniz? 
- Güzel, soğutulmuş ayran, vişne 

şurubu. Bunların hepsinin üstünde 
güzel bir bardak su. 

- lyi ama, güzel ve gölgelik bir 

1 
bahçeli gazinoda akşamları bir iki 
duble bira içilnıez mi? 

1 - Onu, içenlere sorunuz! 
- Sıcakların sinirler üzerindeki 

tesiri nasıldır? 
- Sıcaklar,' alelUmum sinirleri 

gevşetir ve sinirliliği arttırır. Buna 
karşı da bol 'bol su dökünmeli, serin 
yerlere gidilmelidir. 

- Dondurma yer misiniz? 

. . 
Bir kadeh dondurma 

Genç prensese stislü elbiseler yap· cetvel verdi. Bunu her ay okuması-
tırıldı. O zamanın en büyük pırlan- nı havai kıza tembih etti. Bundan 

, tası şapkasına takıldı. Diğer taraf maada On Beşinci Louisye de hususi 
! Marie Therese kızının cihazına nadi- bir mektup yazarak henüz on dört 
İ de dantel8.lar ve kıymetli işlemeler yaşında olan bu çocuğun yapacağı 
~ilave ediyordu. Altışar at koşulmuş hafifliklerin affini diledi. Daha Ma
: kırk sekiz arabadan mürekkep • bir ri Versay sarayına varır varmaz ken 
; kafile, yüz on yedi u~ak, hepsi ayni disine nasihat dolu bir mektup gön· 
; renkte ve şekilde giyinmiş olarak derdi. Herkes diiğün eğlencclcrile 
i Viyana sokaklarından ilerliyorlardı. meşgul iken ihtiyar imparatoriçe 
: Bütün bunlar Avusturya hazinesine dua etmek için kiliseden çıkmıyor· 
! üç yüz elli bin dokaya mal olmuştu. du. Kızının başına gelecek olan fc. 
1 Merasim ve eğlence gayet muhte~em liiketi hissetmiş gibi çırpınıyordu. 
1- - 340 beygirden mürekken kocaman 
ı bir tavır takınarak: gelin alayı Avusturya ve Bavycra-
j - Soyunmalı, dökünmeli, gölgede dan geçmişti; Fransız hududuna 
1 uyumalı, dedi ve 'bir kahkaha koyu- yaklaşryordu. Ren nehrinin adala • 
verdi. rından biri üzerinde yapılan garip 

'!- bir bina ile karşılaştı. 
Oradan dönerken vilayete uğra

dım. Vali muavini Hüdai Karataban, 
fazla buzlu su içtiğinden midesi 00. 
zulmuş, doktora gitmiş. ldare heye. 
tinin odasına girdim. Azadan Ferruh 

beyaz dişlerini göstererek dedi ki: ve Enver, ceketlerini çıkarmışlar, 
- Efendiyle görüşmeğe geldin sa- bozulan telefonu yapan telefoncuya 

nırnn anıa, o Avrupaya. gitti. Ve sö- balayorlar. 

Versay ve Schömbrun saraylannm 
merasim nazırları uzun münakaşnl:ı
ra rağmen gelinin kabul resminin 
Fransız toprağında mı, yoksa Al· 
man toprağında mı yapılması 15.zım
geldiğine bir türlü karar verememiş
lerdi. Nihayet içlerinden birisi bir 
zeka ve dirayet eseri göstererek 
Fransa ve Almanya arasındaki kü
çük adalardan birinde bir köşk ya
pılmasını teklif etmişti. Bu suretle 
kabul resmi ne Fransada, ne de Al
manyada olmıyacak, tamamllc bita· 

züne devam etti: Ferruh dedi ki: 
- Bu sıcaklar da çekilmiyor ki! - Görüyorsun ya, sıcaktan tele-

Hele bak, oturduğum yerde şıpır, şı- fonun kablosu bile erimiş ... Fakat re 
pır ter döküyorum. isimiz Sabri kurnaz çıktı. Bir ay izin 

- öyleyse, sıcaklar için ne dü- aldı. 

kaklarda 30yunup dökülenler 
Sıcaklarda so - Severim. Fakat teri kurutup 

şUntiyorsun? Ne 
- üstadın (Lala)' sı, tecrübeli 

mutlu ona ve o gibilere ! raf bir mm takada yapılacaktı. 
Tedik Necati KOZOL (Arkası var) 
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için yeni Antalyada şirin 

l bir kaza merkezi 
Urfada geniş bir Şehrin 

imar faaliyeti b. 
• 
ımarı 

Asri mezarlık inşaatı Ir program yaplı ıyor Korkudeli bu mıntaka-
tamamlanmak üzeredir 

Urfa, (Tan) - Urfada cidden ör
nek bir belediye vardır. Teşkiliı.tın 
son üç yıllık faaliyeti kasa baya yep· 
yeni ve asri bir çehre vermiştir. Üç 
yıl içerisinde yapılan işleri şöyle hu
lasa etmek mümkündür : 

19400 liraxa gayet fenni ve Sıhhat 
Bakanlığının planına tamamiyle uy
gun, elli bin nüfuslu bir şehrin ih
tiyacına kafi büyüklükte bir. mezba
ha yapılmış ve bu mezbahadan yıl -
da yirmi iki bin lira varidat temin 
edilmiştir. (3700) liraya çıkarılan 
kasap çarşısı elli yedi dükkandan 
mürekkeptir. Senede 2500 lira geliri 
ve fenni tesisatı vardır. Urfa, eski 
pis ve kokulu kasap dükkanların -
dan ancak bu suretle kurtarılmıştır. 

Elektrik tesisatına iştirak edilerek 
§ehir müteaddit liı.mbalarla tenvir o
lunmuş, büyük bir Atatürk bulvan 
açılarak asfalt döşenmiş, sokak ve 
caddeler tanzim edilerek binlerce 
metro kaldırım yapılmış ve temizli • ı 
ğe fazla önem verilmiştir. 1 

Bunlardan maada, her türlü kon
foru havi mükemmel bir otelle beş 
yüz kişilik bir şehir tiyatrosu ve as
ri bir par..k ve belediye kurağı yapıl
mıştır. 

A y n ı z e l i h a ıslah edilmiş, 
etrafı ağaçlarla süslenmiştir. Bah
çeyi evkaftan istimlak eden beled_iye 
icap eden yenilikleri yaptıktan başka 
gölden çıkıp şehrin otuz dört muh
telif yerine dağılan suların Uzeri
ni kapatmış ve aşağı mahallelerde 
bu suların içilmesi yüzünden vukua 
gelen vefiyatm önüne geçmiştir. 
&eniş l.iir sahada asri mezarlık yapıl 
mıştır.Mezarlığm duvarları bitmiş, a 
ğaçlanmasma ve su ihtiyacının temi
nine girişilmiştir. Şehrin en mühim 
ihtiyaçlarını karşılıyan Urfa beledi -
yesinin faaliyeti takdire şayandır. 

•• 
Uzümlerimiz 

Berlin Ticaret odasının 
hazırladığı rapor 

Izmir, 28 (TAN) - Berlin Türk Ti
caret Odası Almanyadaki mahsulle
rimiz piyasası hakkında hazırladığı 

bir raporu §ehrimizdeki alakadarlara 
göndermiştir. Bu raporda son hafta 
UzUm piyasası hakkında §U malümat 
vardır. 

Rapor haftası içinde kuru üzüm 
piyasası memnuniyete değer bir su
rette inkişaf etmiştir. 

936 rekolte~ine gelince, bu UzUmler 
tizerinden de işlere devam edildiği bil
dirilmektedir. Ancak bazı ilgililerin 
Türkiyede asgari fiatlerin tesbiti do
layısiyle şimdilik bir derece çekingen 
davranmak niyetinde oldukları da 
haber verilmektedir. 

Yeni rekolte üzerinden satışların 
miktarı hakkında birbirinden RJ'TI tah 
minler yapılmaktadır. Fakat tahmin· 
lerin bUyük bir kısmı 936 üzümleri ü
zerinden akdolunan mukavelelerin ol 
dukça külliyetli sayılacak miktarları 
ihtiva eyledikleri merkezindedir. 

Son haftalar içinde fiat bakımından 
dikkate değer bir vaziyet, Türkiyece 
tesbit edilen fiatlerin tekmil üzüm tiP
lerine teşmil edilmiş olmamasıdır. 

Şöyle ki, büyük taneli üzümlerin fi
ati tes'bit edilmiş iken kilçUk taneli ü
zümlerin fiati serbest bırakılmı§tır. 
Alakadarların kaanatine göre bu su
retle fiat bakımından bazı kaçamak
lar yapılmaya elverişli bir açık kapı 

bırakılmıştır. Yani küçük taneli tiple
rin fiatlerinin gelişi güzel tesbiti, doğ. 
rudan doğruya alakadarlara bırakıl· 
makla, büyük tanelilerin yerine kilçük 
taneli ilzUmlerin daha çok istenmesi 
bayağı teşvik olunmuştur. Bu itibarla 
kUçük taneli kuru UzUmlerin fiatleri 
.meselesinin dahi alikadar Türk ma -
kamlarmca tetkiki tavsiyeye f&yan 
görülmektedir. 

M. Kemalpaşa belediyesi elektrik 
tesisatı için 40.000 

nın zahire ambarıdır 
Antalya, (Tan) - Korkudeli An

talyadan 70 kilometre kadar içerde 
bağlık ve şirin bir kasabadır. Antal
ya • Korkudeli yolu çam ormanları, 
kızıl zakkum ağaçlan ile sUslUdür. liralık bir istikraz yapacak Bu kaza, ötedenberi Antalyanın bir 

. yaylası ve sayfiye kazası vazifesini 
görür. Antalyaya nisbetle yazın bu
rası çok daha serindir. Deniz seviye
sinden yüksekliği 800 metredir. 

Kasa ban nüfusu 34 73, · umum 
kazanın nUfusu 27,047 dir. Belediye 
bütçesi fakirdir. Buna rağmen, bele-

1 diye işleri aksamamaktadır. Ckçen 

sene kasaba dışında sıhhi bir mezba· 
ha yapılmıştır. Kasabanın ortasından 
g~en çay, kışın taşarak tahribat yap 

tığı için iki tarafına dıvar yapılmak 

suretiyle bu tehlikenin önüne geçil
miştir. Kasabayı ikiye ayıran bu ça-

l yın üzerindeki muhtelif köprüler bu

gün ahşap haldedir. Belediye ve hu
susi muhasebe müştereken bu köprü-

leri beton olarak yaptıracaklardır. 
M. Kcmtıl1Ja*adarı güzel bir manzara Hükumet konağı önünde geniş bir 

Cümhuriyet meydanı hazırlanmakta
dır. Bu meydanın ortasına Atatür
kün büyük bir büstü konulacaktır. 

Belli başlı lcöylerle nahiyeler arasın· 

da da telefon tesisatı yapılmasına 

b~lanmıştır. 

M. Kemalpaşa, (Hususi muhabiri
miz yazıyor) - Urbay lbrahim O
rayla uray işleri üzerinde konuştum. 
Uray bütçesi ve yapılacak muhtelif 
işler hakkında bana şu izahatı ver· 
di : 

- Bu seneki bütçe 43880 lira va
ridat ~ sarfiyat olarak tevazün et
tirilmiştir. Tahsilatın muhammen va 
ridattan fazla olacağı Umit ediliyor; 
nitekim geçen seneki bütçe varidatı 
44050 lira iken tahsilatın sene so
nunda bu miktarı geçtiği görülmüş
tür. 

Bu itibarla bütçemiz mevhum ve 
hayali değil, bilakis hakikate tema
men uygundur. 

Yeni yılın bütçe varidatı 
Bütçe vari~atı, 1~5Q lira devlet 

VIUJ.ltasile tahsil olunan belediye Jıis
seleri, 19365 lira belediye vasıtasile 
tahsil olunan vergi ve resimler, 
10330 lira mütenevvi varidat, 125 li
ra istikraz ve 10 lira teberrüden i
baretti. 

Devlet \•asıtasile tahsil olunan be
lediye hisseleri içinde en çoğu 12500 
lira olmak üzere gümrük resimlerin
den yüzde 10 belediye hissesidir. U
ray vasıtasile tahsil olunan vergi ve 
n~13imler içinde de en mühimmi 
8500 lira olarak ihtisap resmidir. 

Bütçe sarfiyatı şöyledir: 5614 li
ra idare ve hesap işleri, 5610 lira 
sağlık işleri, 3245 lira imarat ve tez
yinat; 9158 lira tenvirat, tanzifat, 
9358 lira müessesat ve 10895 lira 
muhtelif masraflar. 

Maa, ve ücret masarifini azalt
mak mecburiyeti hasıl olduğu için 
bazı vazifeler lağvedilerek birleşti
rilmiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu, Genç
ler Birliği swr klübü ile inşası için 
hazırlıklar yapılan Halkevi bina~u i· 
çin bütçeye tahsisat konulmuştur. 

Elektrik te.i•atı için 
Şehrin en mühim ihtiyaçlarından 

biri olan elektrik tesisatı işini ba9a
rabilmek için Belediyeler bankasın

dan 5 senede ödenmek üzere •o.ooo 
lira istikraz yapılması temin olun
muştur. Paranın alınması ve i,e bat· 
lanılması için Belediyeler Bankası

nın muvafakat kararının Dahiliye 
Vekaletince tastik edilmesi beklenil
mektedir. M. Kemalpaşa kasabasının 
bu bUy\lk ve medeni ihtiyacını tak· 
dir ederek Vekaletin istikrazı ya
kında tasvip ve tasdik edeceğini Ü· 

mit ediyoruz. Istikraz yapılır yapıl· 
maz, ,ehrin daha uzun zaman elekt
riksiz kalmaması için derhal faali
yete geçilecektir. 

Bir ıelair planı yapılacak 
Şehir sokaklarının tanzimi için es

ki bir proje mevcut olmakla bera
ber, şehrin müstakbel hali nazarı 
dikkate alınarak yeni bir fehir planı 

cak olan yolun inşaatına başlanmış
tır. 

Yeni bar•ak imalathanui 
Mezbaha binası yanında, ihtiyacı 

karşılıyacak gibi bir sucuk imalat
hanesi yapılması için de tahsisat ay
nlmıştır. Bu imalathanede baytar 
nezareti altında sucuk imiı.l edilmesi 
suretile gayri sıhhi ve mahlut ma
mulatın satılmaması temin oluna
caktır. 

Bir çok doğum vakaları tehlikele
rinin önüne geçebilmek için bir do
ğum mütehassısı doktor getirilmiş 
ve bir doğum evi hazırlanmıştır. Bir 
kaç gün sonra açılacak olan bu do
ğum evi memelketin mühim bir ek
siğini tamamlamış olacaktır . ., 

H. Cahit Polat 

Hüviyeti meçhul bir ceıet 
lzmir, (Tan) - Tire kazasının Ur

falı k ö yü civarında b i r ce
set bulunmuştur. Doktor tarafından 
yapılan muayene.sinde iki gün ev • 
vel öldüğüne dair rapor verilmiştir. 
Cesedin erkeğe mi kadına mı ait ol
duğu ve neden öldüğü anlaşılama -
mıştır. Adliyece tahkikata devam o
lunmaktadır . 

Pek fazla hububat ekilen ve An
talyanın zahire ambarı vaziyetinde 
olan Korkudelinde bir un fabrikası 

mevcut olmadığı için buranın un ih

tiyacı ancak Antalyadan temin edil· 
mektedir. Bu~day istihsalatmın faz.. 

lalığmı nazarı itibara alan evkaf ida

resi buradaki emlakini paraya tah

vil ederek yeni sistem bir un fabrika
aı kurmaya karar vermi.ıir. 

Antalya caddesi üzerinde halkın 

ve belediyenin yardımı ile güzel bir 
Halkevi binası yapılmıştır. Bina, bu
günlerde tamamlanacaktır. 

Kazanın birçok nahiye ve köyle
rinde modern tarzda mektepler ya
pılmıştır. Yelten ve Küçük köyde beş 
sınıflı iki mektep daha yapılmakta
dır. bu yaz, Kızılcadağ nahiyesinde 
yatı teşkilatlı beş sınıflı bir mektep 
yapılacaktır. 

İzmir Fuvarı. 
Sümer Bank 16 bin liraya muazzam bir pavyon 

kuruyor, park işleri bitirilmek üzere 

Belediye Reisi t:e m ilhendisleı· fuvarda 

Izmir, (Husust muhabirimiz bildi- lerin tefrişine b~lanmış ve bir kısmı 
riyor) - lzim Arsıulusal fuvan ha- da yeni ihale edilmiştir. 

Bir çocuk çefme yalağına 
dü,erek boğuldu 

, yapılmuı için te,ebbüsler yapılacak
tır. 

zırlıklan hümmalr bir faaliyetle de • Fuvarda yapılan büyük havuzun 
vam etmektedir. SUmerbankm 16 bin sularını renkliyecek olan ve Almanya 
liraya yaptırmakta olduğu pavyonun dan 6 bin liraya sipari§ edilmiş olan 
inşası bir hayli ilerlemi§tir. Bugün- aletler dün gelmiş ve yerlerine takıl
lerde inhisarlar idaresi tarafından maya başlanmıştır.Kırk altı bin lira
yapılacak bUyUk pavyonun inşasına ya inşa edilmekte olan gazino da bit 
da başlanacaktır.Bütün ekspoyozırn- mek Uzeredir. Fuvarın park işleri ta
lar pavyonlarında dekorasyon işleri- mamen bitmiştir. Trakya için iki bin 
ne başlamışlar ve bu suretle fuvar ye 

Izmir, (Tan) - Karşıyakanm bü
yük Çiğli köyünde feci bir kaza ol
muş ve Nuri oğlu üç yaşlarında Hü
seyin köy içindeki çeşme yalağında 
oynarken içine düşmüş ve boğulmuş
tur. Tahkikata adliyece el konul
muştur . 

• 

Şehrin ortasından geçen çayın ke
narlarına nhtım inşuına ve bir çok 
yollara kaldırım yapıfma!Jına bu sene 
de devam olunacaktır. Genişletil
mesi kararlaştırılan Bandırma cad
desinin istimlak işleri tamamlanmış
tır. Istimlik edilen binalar yıktml
mış ve 17,5 metre genişlikte yapıla-

ri şimdiden bir müthiş kalabalığı si- liraya gürel bir pavyon inşa edllmek-
nesine toplamaya başlamıştır. Bele- tedir. Yunanlılar bu sene muvakkat 
diye reisi doktor Behçet Uz, günün pavyon yapacaklar, gelecek sene dai
dörtte üç kısmını fuvarda geçirmek- mi pavyonlarını inşa edeceklerdir. 
te ve işlerin en hurda teferrUatına Fuvar bir eylülde açılacak fakat 25 
varıncaya kadar alakadar olmakta- ağustosta biltün işler bitmiş olacak -
dır. Fuvar yeri civarındaki cadde - tır. 

No. 2 Yazan: M1THAT CEM.-Ü' 

Adnana korkak gözl~rle bakarak 
Dilaver sandaİyasında küçüldü, 

küçüldü : Bir avuçtu .. 
dı. "Beyefendi hazretleri" den~ 
"şahsı salis" in kim olduğunu r· 
mek istedi: Az kaldı arkasına baki' 
caktı. 

10 Temmuz olunca bu Dilaver 
birdenbire sokak kahramanlığından 
vazgeçmiş, içtimai kabadayı olmuş
tu. Artık 12 !ere gıyaplannda dayak 
atmıyacaktı; yalnız kabineler devi
recekti. 

Kari'siz muharrirsiz gazetelere bir 
nevi yazı yazmağa başlamıştı. Hü· 
kümetten sonra en kuvvetli şey "ba
sılmış yazı' ydı. Yazısından korka
caklar, Ittihatçılar onu içlerine al
mak istiyeceklerdi. Fakat boşuna 
ısrar edeceklerdi. O, cemiyete gir -
miyecek, dışarısında kalarak bir teh
like kesilecekti. 

Ancak yıllar geçmiş, !ttihatçılar 
Diliı.ver'in tehlike olduğunu bir tür
lü görememişlerdi. Yalnız Talat Bey, 
Adnandan Don Kişotluğunu dinledi
ği Dilaver'e bir gUn takılmıştı: 

- Senin gibi erkek adamı ara
mızda görmek isteriz yahu. 

Bu alaydan sonra Dilaver için It
tihat ve Terakkide "Tek adam var
dı, Talat'tı!" Fakat ikinci tesadüfte 
Dilaver'in hiı.18. cemiyete girmediğini 
T.alat Bey hatırlamayınca, Dilaver 
haykırmağa bqlamışb: "Talat ta 
bozuldu!" 

Ve ''Talat,, a ina Hürriyet ve lti
lafa girmişti. 

Fakat: 
- Moskof çarının hirpayesini is

temek vatansızliktır. 
Diye ağzından "milne.sebetsiz" bir 

laf kaçırınca Hürriyet ve Itilaftan 
Dilaveri kovmuşlardı: Çünkü böyle 
namuslu adamlarla. fırka, simasını 

kaybeder, tanmmıyacak hale gelirdi. 
Ancak insanın görünen tarafına 

değen her leke gibi bu fırkanın adı 
da Dilaverin alnına yapışmış, kal
mıştı. Artık o, ölünciye kadar "lti
liı.fçı Dilaver" di. Kendi de kendi ta
lihsizliğile eğleniyor, herkesle bera
ber kendine "ltil8.fçı Diliı.ver" diyor
du. Demin de Adnan'a: "ltilafçı de
ğil miyiz ya?" dediği gibi. 

Adnan biraz güldü. 
- Zannetmiyorum altes! 
Dedi. Dilaver'i tanıttı: ıcaJr 
- Maliye Nezareti Mektubf 

mi Mümeyyizi Dilaver Bey! edil 
"Gizli Istanbul" dan beki el 

adam maliyede mümeyyiz çı~~ıe: 
Prens Hasan somurttu. Kısa ~ .. 
"Memnun oldum" dedikten ~
bütUn yüzile Adnan'a döndU. <i" 

- Ziyaretinize prenses taraf:eıı• 
memuren geliyorum, evet... . tJI 
tarafımdan gelmiyorum. çUnk~elr 
tı 1aminize bendeniz dargınıın Jıli' 
met Adnan Beye! endi Hazretıerlğll' 
çi:ı mi dediniz? Arzedeyim. B?:-..a0 
içinde insanın köşkü olur da ın-
otellerde oturur mu? . 06' 

Adnan sevincinden göz uc~: 
laver'e baktı. Dilavet · bit "-
"Prensin Boğaziçindeki kö9kU 
mek Adnan'ındı ?" 

Prens Hasan: bl' 
- Dairenizi prens kendi elile 11' 

zırlaclı. Ahvalin inkişafına kadat bll" 
ğaziçindeki köşkünüzde istirahat..,. 
yuracaksınız. Yoook:··. Vallahi ~of# 
ret dinlemem. "Dahıhye nazırı __ d 
emri var; teşrü etmiyecek.olurP"'" 
polisle götüreceğim. __ 

11
., 

"Dahiliye nazırı" prenses P' 
re'ydi. Karısı için bu tabiri ~ 
nınca prensin ince tebcssil~ ti 
bütün zekası ufak çizgilerle bit 
için toplandı. -A 

Oda kapısını ~ar;, 
yine vurmadan hızla açtı. Oteliıl, 
pısında duran prensin husui o~~ 
bili o kadar mükellefti ki iç~ 
kim çıkarsa onu Adnan'ın od~ 
garson izinsiz sokacaktı. Bu ,,..,. 

de odaya AA~t~iR adam prensi.il f, 
förUy~U:; .. ı;l 

Demin -hızle·"açılan kapınm .. .M 
prensin vücudile kanşarak Dili.\'tl"~ 

şünüyordu: 4 gün sonra bu otelde kulağında ve gözlerinde 0 kada~~ 
oturamıyacaktı. Dilaver'in Hırkai- etmişti ki, kapının ayni sesile ~ 
şerifteki evine gitmesi lazımdı. giren şoföre Dilaver ayağa l<~tıf 
Cumbalı ev, şirin görünmeğe başla· Bereketki prens te kalkmıştı; G ~ 
dı. Fakat son zamanlarda sokakta kü gideceklerdi; f(>för Adnan'JJ! 
görmemezlikten geldiği adamın evi-
ne hemen gitmcğe kendinden utan- yasını almağa geliyordu • 

Fakat Adnan bu lafı duymadı; dil-

dı. Ancak, kendine karşı da bu da- Adnan: _ _ t./11 
veti, altında ezilmiyecek kadar kil- - Ne eşyamız olacak? Bir lJO"" 
çültmenin çaresini buldu: 11Cemiyet bir çanta! _ _ ,J 

yakında hükumete geçecekti: Ad- Dedi. Birdenbire ıevindi. ~ 
nan'a yardım etmek, sağlam işe pa- d d · w f ı lf'~ 
ra yatırmaktı!" nm an emın yırttıgı as ın j" 

hayatından mevzu bulmuştu ... ~ 
Daveti, Adnan kabul etmeğe ha- öııv 

zırlanırken garson kapıyı vurmadan dini yazacaktı. Milletin "-
hızla açtı. Otelin merdiveninden Harbi Umumiden bir bohça, bit .; 
Çerkez halayık telaffuzlu ses bağ~r- ta ile çıkacaktı. Kendi naınul 
clı: gözleri doldu. _ . ..M 

- Bu ne bitmez merdiven Meh- il" •· t öııDP"'-
met Adnan Beyefendi Hazretleri? 1 D aver ın san sura ının ~ 

Sesin arkasından odaya bastonla acı acı parlıyan otomobile ~~ 
giren adam Mısırlı Prens Hasandı. prensten evvel' binerken Dill" fi 

Adnan prensi görünce Dilaver' in cehresini çocuklaştıran kaba 
davetini kabul etmediğine sevindi; merhametle çenesini okşadı : •. .ı ti 
bu keyifle haykırdı: - Bir gün sana geleyim de 11:..ıı11 

- Buyursunlar prens hazretleri. hasbihal edelim. Yine eski evdF 
Merdivenlerimiz hakikaten yorucu... değil mi? JI 
Bize dilştük demiyorlar mı? Biz de .,,. _, 
düşmediğimizi göstermek için 5 in- Diliver'in kira evinde oturlll~ 
ci kata çıktık işte. nı Adnan prensin kö,Şktine gid 

Dilaver fenalaştı: "Adnan'a hlla unutuyordu. .(fi' 
prensler mi geliyordu? Adnan mah- Dilaver mersiyeli sesle cevaP 
volmuştu hani?" di: ; 

Ve Adnana korkak gözlerle ba· _ Evet, aşı boyalı, cunıbıJJ ıl 
karak Dilaver sandalyesinde kilçUl- Otomobil, kıçında dumandaıı 
dil, kilçlildü; bir avuçtu. 

A d n a n p r e n s i n g e 1 i - kuyrukla uçtu. ti 
ş i n e şaştı, çünkü bilmiyordu; Düşen Adnan'ı Diliver bit ~dJ' 
Prenses Bahire bir haftadanberi; vanın kollarındaki kavislerle 1'1'•' 
"Adnan Beyi bizim köşke alalım" ramamıştı. Omrünün sonuna ~ 
diye tutturmuştu. Fakat prens hikaye edeceği bir faziletin fır:0" 
Serkldoryandan dönerken Tepcba- onun elinden bu hususi oto ,,r.,,.' 
şındaki otele otomobilile uğrayıp kapmış, kaçıyordu. Otomobilin 
Adnan'ı almağı hergUn unutuyordu. sından bakakaldı. .,ı 

Ancak Adnan'ın Ankarayla mek- Ar~,/ 
tuplqtığını bugUn duyunca Adnan'ın 
köşkte beklendiğini hatırlamış, ote- Bir çocuk boğu~IdıJ 
le koşmuştu. 

Prens Dili.ver'i görünce, büsbUtUn Çanakkale, (TAN) - Ç ~ 
zekileşti: Ankarayla mektupla9an de Hastabayırında oturan fOJ>l!'~JJ' 
Ad.nanın' odasındaki bu adamın mil· Hasanm 14 yqmdaki oğlu ~A 
li mUcadeleyle münasebeti olduğu gece Su iskelesinden deniJıe ~ 
nekadar belliydi. Fakat nekadar te- istemiftir. Fakat, tepe apl1 _4• 
vazula oturuyordu. O kadar yokmuş yaparken hızla kuma eaplafllP"'~ 
gibi oturuyordu ki "Ankaraya yar- ~ 
dım eden gizli İstanbul" dan oldu- Çocuğun sudan çıkmadığıııl ~:; 
ğu bir görülüyordu. Prens bu heye- yetişerek Hüseyini saplandığı i -; 
canla sordu : çıkarmışlardır. Hüseyin, evV

61 ,,ıdıtt 
- Beyefendi hazretlerile galiba ne, ertesi gUn de hastaneye 1' </f ,_, 

bir yerlerde teşerrüf etmiştik? mışsa da birdenbire ağırI~ınıfs,SJ ı' 
Dilaver'e ömründe ilk defa "Beye- fa tasının dahilen parçalaııJXl 

fendi hazretleri" diyorlardı. Şaşır- ticesinde ölmüştür. 
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;s-o, 2 - Yazan : Kadircan Kaflı -

Akdenizin ve Karadenizin her bucağını bir gök 
gürültüsü gibi dolduran ve titreten Türk Leventleri 

şimdi de bu zaferlerini haykırıyorlardı 
· au konuşmalar uzadıkça uzuyor, 
'l'ürk denizcilerinin eşsiz zaferle· 
ri anlatılmakla bitmiyordu. 

Bir aralık baş kasaranın korkulu
ğuna dayanarak ileriye bakan Çil 
Ali geminin provasına doğru ses
lendi: 

- Hey, Dertli? Usan~adm -~ 
engine bakmaktan? Vardiyalar gıbı, 
bir av aradığını hiç sanmam. Çünkü 
Pek dalgınsın! 

Onun yanında.kilerden biri söze 
karrştı: 

- Savaş olmayınca hep dalgındır 
o ... Yine sarı kızı düşünüyordu. 

- Düşünmekten ne çıkar? Elbet 
ona bir başka sarı kız buluruz. 

Bu sözleri arkadaşına cevap olsun 
diye aöylemişti. 

Sonra yine provada, mahmuzun 
<>rta yerine bacaklarını sarkıtarak 
oturmuş olan levende döndü: 

- Dertli! .. Buraya gel, bize saz 
~al ... 

Oturanlardan birkaçı kalkmıştı: 
- Getirin onu buraya ... Çoktan

dır hasret kaldık ... 
Dertli hiç oralarda değildi. 

Enginlerden bir kuş kondu aman, serene, 
Beş Mısır haznesi verem karayı görene ..• 

Bunun üzerine iki levent başka.sa
t-anın korkuluklarına çıkarak baş 
direkle mahmuzun ucu arasına geril
tniş olan kalın urganlara sıçradılar. 
Aşağı doğru bir maymun çevikliğile 
kaydılar ve Dertlinin ardında ayak
lannm üstünde doğrudlular: 

- Haydi yukarı gel! 
Diyerek Dertliyi kollarından tut

tular. Bir top gibi havaya kaldırdı
lar. Prova toplarının dibinden baş
kasaraya uzattılar. 

Dertli bağırıyordu: 
- Ben giderim ... Bırakm yahu! .. 
Dertli Hasan yirmi bir yaşında. in-

Ce bir delikanlıydı. Süzgün bir yüzti 
\'ardı. Ağzının üstünde henüz uzun 
\re gür olmıyan bıyıklarını diğer le
\Tentıer gibi büküp kaldırmamış, rast 
tele bırakmıştr. 

- Saz nerede? .. Getirin Dertlinin 
•azını ... 

Dertlinin sazı ezeldenberi Anado
luda ve Orta. Asyada Tilrkün çaldığı 
kubuzdu. Buna daha sonra Cura adı 
"erilmiş ve eski adını artık anan 
kalmamıştı. 

Dertli Hasanm sazı geldi. 
Biraz rönce oraya gelmeye nazla· 

ban delikanlı, şimdi sazını hevesle 
~le almıştı. 

- Ne istersiniz? .. 
Diye sordu. 
- Ne dilersen çal: •• 
Dertli Hasan hem çalıyor, hem 

löylüyordu: 
"Murat Reisin gemileri sekse~ 

direklı, 

lçinde tayfalar, ağalar aslan 
yürekli ... '' 

l:>iğer leventler de ufukların ve~a 
l\ağıarm aradmdan akseden top gu· 
tültüleri gibi gtir ve uğultulu sesle
tile Dertliye katılmı!Jlardı: 

"Enginlerden bir kut kondu aman 
f· serene, 
:Be, Mraır hazinesi verem .. karayı 

gorene ... 
Murat Reisin gemileri çamdır 

dayanmaz, 

içinde tayfalar, ağalar uyuı;: 
uyanmaz ... 

O zamanlarda. saz şairleri sazla
t'tnı boyunlarına, kılıçla.rile palalarr
lıı da bellerine asarak hudut boyla.
tına giderler hem döğüşilr, hem de 
töt'dükleri hakkında. türkü }azıp 
hesteliyerek bunları sonsuzluga ar-
bıağan ederlerdi. 

Ceza.yirde de bu saz ı,airle~d~n 
Pek çoğu toplanmış, pek çok türkü
ler Yapmışlardı. 

bert.ti bu türkülerden birini bitiri-
o~, diğerine geçiyordu: . . 

Yine büktük ispanyanın belını, 
On dört beyzadeyle aldık malını ... 
liani kapatırdın Mısır yolun~, ,, 
lleıe ettiklerin bilmiş ol senm ... 

. Şinıdi leventler Akdeniz türküle
l'inin en meşhur ve en coşkununa 
Ee~nı.işlerdi: 

beniz üstUnde yUrt.trUz, 
bu9nıanı arar buluruz. 
ÔcUnıüz komaz alırız, 
;Size Hayrettinli derler: .. ~ 
:A.kdenizin ve Karadenızın her bu
ağını bir gökgürültUsU gibi ~ol?u· 

'rl~n ve titreten Türk Jeventlen şım-
1 de oradaki zaferlerini Atlas v__e 
kyanusun enginlerine !skoçya dag-

ar ' d ~ ına. ve Irlanda ovalarına ogru 
aykınyorlardı 
Recep Reis b~nları gurur ve sevinç 
~ seyrediyordu. 

-Çünkü o, bu uzun yolculuk sıra
sında hiçbir av yakalamadıkları hal
de leventlerin canlarmm sıkılmış ol
madığını görüyordu. 
Güneş ufuka yaklaşıyordu. 
Ertesi sabaha kadar Irlandanın 

garp kıyılarını geçmiş olacaklardı. 
Recep Reis oralarda artık bu kesat
lığm devam etmiyeceğini umuyordu. 

Son şarkıdan sonra hepsinin de 
gözlerinde Barbarosların ve Turgut
ların eşsiz zaferleri canlanıyordu. 

Bir iki dakika için herkes susmuş
tu. 

Bu aralık leventlerden biri: 
- Dertli Hasan biraz da kendi 

türküsün U çalsın ! 
Dedi. 
-Çalsın! 
- İsteriz ... 
- Sarı kızı çal... 
Dertli Hasanm gözlerinden ayrıl -

mıyan aşk hatırası şimdi sanki can
lanmıştı. Şimdi onun elindeki üç tel
li saz değil, kalbi inliyor gibiydi: 

Ayrılık derdini hiç avutmazam, 
Bin güzel verseler, canım sarı kız .. 
Canımdan geçsem de hiç unutma-

zam, 
Sanki bir alevdir kanım sarı kız ... 
Başını curasınm üstüne eğmiş, 

gözlerini yummuş, yavaş yavaş sal
lanarak parmaklarını tellerin üzerin 
de titretiyordu. 

Ne zamandanberi sinsi sinsi bir 
kenarda. oturan sarışın,kırmIZI yüz
lü, uzun boylu bir levent, türkü ara
smda bir Ingiliz lehçesile ortaya bir 
18.f attı: 

- Buralardaki kızların çoğu sarı
dır. Reisin yerinde olsam yakın kıyı
lardaki köylere bir baskın yapar, 
Dertlinin r ~rdine derman verirdim. 

Bu Sarı Omerdi. Otuz yaşlarında 
vardı. Uç yıl önce Türklere esir düş
müş, müslüman olunca azat edilerek 
levent yazılmıştı. Zaten Türkler bu 
yabancı sularda dolaşırken burala -
rrn dillerini, yollarını, adetlerini bi
len böyle adamlara muhtaç oldukla
rını unutmazlardı. Fakat bu adam
ların hemen hemen hepsi de sahiden 
Türkleri sevdiklerinden değil, onla
rın aralarında bulunarak az zaman
da zengin olmak için dinlerini bıra
kırlardı. 

San Omer de leventler arasında 
paraya düşkünlüğile,korkulu yerlere 
pek o kadar sokulmamasile tanın -
mıştr. Hele insafsızlığı göze bata -
cak kadardı. Fakat bunu ancak kü
rekçilere karşı gösterebilirdi. Bunun 
için kavganın en sıkı zamanlarında, 
hele kovalama sırasında elinde kır
baçla kürekçilerin aralarında dola
şır, biraz yavaşlıyanları sırtlarından 
ve kollarından kan fışkırmcıya ka -
dar kırbaçlardı. · 

O gemide kürekçiler bir gün zin
cirlerini kırıp ta serbest olurlarsa 
ilk işleri hiç şüphesiz San Omeri 
paralamak olurdu. 

Leventler arasında San Omer gibi 
Ingiliz, yahut Danimarkalı, !sveçli, 
hatta !talyan, İspanyol iken müslü
man olanlar da vardı. 

[Arkası var] 

Güzel San'atler birliğinin resim 
şubesi, dün 20 inci sergisini açh 

Resim sergisinde büyük muva/fa ktyet kazanan tablolardan biri 

Güzel Sanatlar Birliğinin resim 1 S~a~et ,Utkanm eserleri çok takdir e
şubesi, dün 20 nci sergisini Galata· dilmıştır. Sergi, bugünden itibaren 
saray lisesinde saat 16 da açmıştır. halka açık bulundurulacaktır. 
Sergi, yetişen kudretleri tanıtmak, 

yetişecek istidatları teşvik ve hima· 
ye etmek makSadını gözetmiştir. 
Sergide akademi direktörü merhum 
Namık İsmail için bir köşe ayrılmış
tır. Teşhir edilen eserler 127 parça
dır. Bunlar arasında bilhassa Ali H. 

Sözer, Ayetullah Sumer, Halit Doral, 
!brahim Çallı, Nazmi Ziya Güran, ve 

Gümrük komiayoncularınm 
imtihanı 

Gümrük komisyoncularından ikin
ı;i partinin imtihanı dün öğleden CY

vel yapılmıştır. Sirkeci gümrüğü di
rektörünün nezaretinde yapılan bu 
imtihana 40 konıisY.oncu iştirak et _ 
miştir..'..... 

Dert ortağı 

Onunla evlenmeyiniz 
An karadan C. S. imzasile: 
6 senedenberi sanatkar bfr gençle 

sevi§iyoruz. Onun yaşı 25, benim 19 
dur. Çok ktskanç ve biribirimize nis
pet etmekten pek hoşlanırız. O çok 
havai bir gençtir. Onü11e geum Jıer 
kadın ve ktzla konuşur. Gözümle 
gördüm. Sevdiğim kadar sevildiğimi 
bildiğim halde gene şüpheleniyorum. 
Acaba ilerde evlendiğimiz zaman 
beni aldatıp başkasiyle alô.kadar o -
lur mu 1 1 şte beni en fazla düşündü
ren bıı noktad1r. Bu gençle evlensem 
mes'ut olur muyum 1 Siz ne dersi
nfa1,, 

Daha şimdiden aranızda nispet 
vermek gibi oyunlar başladığına gö
r~, biribirinizi sıkıyorsunuz. Y~rm, 
evlendiğiniz zaman, her gün bu gibi 
hallere nasıl tahammül edeceksiniz? 
Muhakkak ki c;ok geçimsiz bir aile 
olacaksınız, ve her gün kavga ede
ceksiniz. Biribirinizi sevmenize ge -
lince, biribirinizden uzak olduğunuz 
müddetçe size kuvvetli bir his görü
nebilir. Fakat gündelik hayatın kü
çüJı: teferrüatları, sizde iki taraflı 
olan inatçılıkla birleşince, bu his, ki
ne tahavvül edecektir. Siz, bu işten 
vazgeçiniz. 

Çok naz ~ık uıanJırır 

Ankaradan S. ö. A. imzasiyle: 
"1,5 senedcnberi 25 yaşlarında 

gayet güzel bir gençle sevi-şiyorum. 
Şimdiye kadar hiç ayrılmamı§tık. Bu 
sene işleri dolayısiyle onu Fransanm 
merkezine gönderdiler. Orada 5 ay 
kalacak. O giüıdcnberi gözlerim bir 
dakika durmadı, hep ağlıyorum. O 
gideli tam bit ay oldu. Bu, zaman 
zarfında 2 kilo kaybettim. Acaba 
onu nasıl unutayım 1 

Ondan aldığım son mektubunda; 
:J ay daha kalacağım yazıyor, ve şöy
le bitiriyor: 

"Seni çok, göreceğim geldi. Eğer 
istersen 15 gün izinim ııar. Bu za _ 
morıı beraber geçirelim. Tclgrafla
badir, ben de tayyare ile hareket e
deyim.,, 

Onu sevdiğimi söylemeyi ve yanı • 
ma çağırmayı gururuma yediremiyo
rum. Nasıl yapayım ki kendi isteğile 
ge~in1 

Sevdiğimi hiç belli etmek isfcmiyo 
rum. Bu sene orta mektebi bitirdim 

' liseye devam etmek istemiyorum. Fa 
kat ailemin buna razı olmıyacağını 
çok iyi biliyorum. Annem ve babam 
çok mü.teassıp olduğu için evlenmek 
meselesinden bahsedemem. Hem ya
şı.m 17 olduğundan kanun da müsaa
de etmez. Böyle bir gençle seviştiği
mi anneme nasıl açayım1n 

Sizin halledilecek iki meseleniz 
var, onları şu şekilde halletmenizi 
tavsiye ederiz: 

1 - Sizi seven ve sizin sevdiğiniz 
bu gence, tatilini burada geçirmek 
için l!lektup yazarsınız. Çünkü çok 
n:ı.zın aşık usandıracağını unutmayı
DlZ. 

2 - Buraya gelince, resmen müra
caat ederek sizi annenizden ve baba
nızdan istesin. Şimdilik nişanlanır
sınız, sonra evlenirsiniz. Lise tahsili 
nizi nişanlı olduğunuz müddetçe ik
mal edersiniz. 

* 
Bu, belediyenin İfİJir 

ÇANAKKALEYE AiT 

ASKERLiK HiKA YELERi: 

Dördüncü lağımcı neferi 
Çanakkale harbinin yalnız yerüs -

tü, hava içi, denizaltı değil yeraltın
da da muharebelerin başladığı gün
lerinde idi. Ingilizler maden mmta • 
kalarında yetişmiş usta lağımcı ne -
ferlerinden teşkil ettikleri müfreze -
!erle bizim siperlerin altlarına geli -
yorlar, tonlarla dinamit koyarak bü
yük siper parçalarını ha vaya uçuru
yorlardı. Ayni şeyi biz de yapıyor -
duk, fakat ne çare ki, dinamit az, us
ta madenci bulmak gü•. Bi7jmkiler 
çok defa yeraltmda düşman lağımına 
tesadüf ediyorlar, müteakiben canla
rını dişlerine alarak İngilizlerin öte 
tarafımıza yerleştirdikleri dinamit 
sandıklarını beri taraftan boşaltıp 
gerilere naklediyorlar, yeraltının bu 
korkunç dehlizlerinde bazen burun 
buruna gelerek tabanca hatta han
çer ve kasaturalara sarıldıkları da 
çok oluyordu. 

Hülasa yukarıdaki cetin savaşa, 
bir de yeraltmda ayni derecede çetin 
ve hatta daha korkunç savaş katıl -
nuştı. Bunu gören ordu kumandanlı
ğı giıya bizi takviye için genç çocuk
lardan mürekkep tek bir Alman is -
tihkam bölilğü getirtmiş, fakat mu
harebenin bu derece amansızma ve 
hele silahlar ve vasıtalar arası.rı;ia 

bu kadar büyük farklar varken sa -
vaşmaya alışmamış olan bu çocuklar 
hastalanmışlar, korkudan ötleri pat
lamış ve hatta çok defa bunları gir
dikleri bizim lağım dehlizlerinden çı
karıp geri götürmek bile bize büyük 
bir dert olmuştu. Nihayet akla Tür
kiyede de maden mıntakası bulundu
ğu ve buralarda da yetişmiş Türk 
çocukları olacağı düşünüldü, her ta
rş.ftan madenci arandı, bulundu ve fe 
dakar, cefakeş Türk istihkam bölük
lerine verildi. Bize de bunlardan dört 
tane gelmişti. Bunlar bölükte gözbe
beği gibi sakınılıyor ve en çok 
uzun lağım işleri bunların nezareti 
altında yapılıyordu. 

Sakınan göze çöp batar derler, Ah 
met adındaki ilk nefer bizim bir la -
ğımda çahşırken bunun altında pat -
lıyan bir lngiliz liığrmile havaya uç
tu, içimizden ayrıldı, Hepimiz çok a-
cıdık. 

!kinci nefer Ingilizlerle yeraltmda 
bir karşılaşmada iki hasmını taban
ca ile yere serdikten sonra lngiliZJ.er 
tarafından atılan bir el bombasile 
bu korkunç dehlizde param parça e
dildi, oraya da artık kimse varamadı 
ve Durmuşun yüzünü bir daha gö -
ren olmadı. (hoş görülebilecek bir 

yüz kaldı mıydi? Bu da malOm de .; 
ğil a). 

Uçüncü nefer yerüstünde öldü a
ma, onun da akibeii pek feci oldu. 
Tam dehlizin kapısından çıkarken bu 
rayı bellemiş olan lngiliz kara tor • 
pillerinden birinin tam isabetile or • 
tadan kayboldu. O derecede ki, beş 
on dakika sonra oraya koşup gelen 
dördüncü arkadaşı Hüsnü etlerinden 
bir parça bile bulamadı. Hüsnf:i or
tadan sır olmuştu. Nihayet bize kala 
kala bir dördüncü lağım neferi, Bar 
tinli Ramazan kalmıştı. 

Yarabbi, ne üşenmez, yorulmaz, 
gözü yılmaz çocuktu o Ramazan. Bir 
taraftan öliimün kendisi için muhak 
kak ve mukadder olduğunu bilirdi. 
Uç evvelki arkadaşı gözünün önünde 
idi. !kide bir hiç fütur getirmeden, 

- Bizim de günler nnsıl olsa sa .. 
yılıdır derdi. 

Ote yandan da ölen diğer üç arka
daşının postalarrnr da ayrı ayrı yer
lerde çalıştırmak için koşmadığı si
per parçası kalmazdı. Lağımlar tabi· 
atile düşmana yakın siper kısıml::ırın 
da yapılıyordu. Ve her l•azma vurduk 
ça bir ses çıkardrğı için lngilizlcr 
bunların yerini bilir ve hatta harita
larım da yaparlardı. O halde yeral -
tından buraları aşma~ için çalışırken 
yer üstünde de torpil, bomba, el bom 
bası, hülasa dik mahrekli silahlarla 
bu lağrmlarm kapılannm önünü ya
kar kavunırdu. Biitün bu kavrulan 
yerlerin hepsinde Ramazan, o kıyı 
çocuklarına mahsus <;evikliğilc hazır 
ve nazır bulunur, günlerce, haftalar· 
ca gözünü kırpmadan cehennemi an
dıran bu yerlerde dolaşıp dururdu. 
Bütün bu müddet zarfında ölmedi ve 
nihayet bir gün Ramazanın hiç aklı
na gelmedik bir iş oldu, lğıma doğru 
siperden giderken serseri bir kur • 
şun sağ kalçasını deldi, bacak kemi• 
ğini kırdı onu yere serdi. Yürümiyor 
du iş te göremezdi, onu sedyeye ya
tırdılar, bölük karargahma getirdi • 
ler olanı biteni bize haber verdiler. 
Biz, bu dördüncünün olsun ölmediği· 
ne sevinirken Ramazan bir kabahat 
işlemiş kadar mahcuptu, başı önünde 
adeta yüzümüze 'bakamıyordu. Gözle 
ri dolu dolu duruyordu. Yalnız sık 

sık kafasını sallıyor ve yüzümüze bak 
mıya cesaret edemeden tekrar edi .. 
yordu: 

- Arkadaşlar ölürken cesetleri bi
le buhmmndı. Ben bu kadarcık bir 
yara ile onların öldUğü yerden ayn .. 
lrrsarn ne ayıp. Beyim ne ayrp. 

. 1\1. ŞEVKi 

Veremle mücadele kongresi • 

Dünkü kongrede bulunanlar 

Verem Mücadele Cemiyeti kongre- Dr. Orhan Tahsin, Reşit, Necmet.. 
S. N. imza.siyle: 
1 - Abideni>ı 4 köşesinde, yerde 

"1339,, tarihi vardır; ecnebilere hiç
bir şey ifade etmiyen bu rakamrn 
"1923,, olarak tashihi münasip olmaz 
mı acaba1 

si dün saat 15 te Cağaloğlundaki tin, Avukat Şakir, Nuri, Doktor E
merkez binasında toplanmıştır. Kon- min, Hasan Rıza, Nazım, Hamdi~ 

greyi general Mehmet Ali açmış, kon Fuat İbrahim, İzzet. 

2 - Abidenüı Camlıköşke giden 
yolu ne vakittenbcri kabarmış ve kı· 
rılm4tır; çok ki§'hıin ayağına takılı
yor. Tamiri mümkün değil mif 

S - Heykellere lcuşlar pisliyor, 
temizlemek için yağmur mu bekle -
mek lcizım1 

1339 tarihini bırakmak Iazmıdır. 
Çünkü o zaman bu tarih kullanılıyor
du. Filhakika 1923 tarihini ilave et
mek kabildir ve faydalıdır. 

gre reisliğine Osman Nuri seçildik-
ten sonra umumi katip Tevfik İsma
il tarafından mesai raporu okunmuş
tur. Raporda yıllık mesai, istatistik 
meseleleri, eski ve yeni sene büt~ele
ri etrafında icap eden izahat / veril
miştir. 

Kongre, nizamnameye göre, her 
iki senede bir merkezi umumiden 
çekilen üçte bir azanın yerine yeni
lerini seçmiştir. Yeni seçilen Jokuz 
kişi şunlardır: 

Diğer iki nokta hakkında liakkmız 
v~r. Fakat elden ne gelir? Koskoca============== 
bır belediye var. Bu onun işidir. yorsunuz, demek ticaret de yapamaz 

* sınız. Bizce yapılacak şey şudur. 

Ne İf yapabilirim? 
r'Elimde 5000 lira kadar param 

var· Sanatım yoktur ve ticarette de 
bulun"!'amış1mdır. 51 yaşındayım, 
s1hhatım yerindedir, gailem ve aylık 
masrafım pek çoktur, namus daire
sinde ne iş yapabilirim1 

. Her iş namusludur ve yapabilirsi
mz .. Fakat yaşınız itibariyle bir me
murıyet. alamazsınız. Ticaret işleriy
le de alakadar olmadığınızı söylü-

Kendisine itimat ettiğiniz ve tanıdı
ğınız bir esnafla alakadar olunuz, 
onun işini tetkik ediniz. Aklınız ya -
tarsa, onunla ortaklaşa, fakat bir a
vukat vasıtasiyle, sermayenizi e -
min bir şekilde işe koymak şartiyle, 
çahşabi1irsiniz. Kabiliyetleri, bilgilı>
ri olan fakat sermayeleri olmıyan 
birçok vatandaşlar var. Sizin ise ser
mayeniz var. Birleşiniz. Muvaffak o
lursunuz. İnsan, isterse, her yaşta 
bir iş öğrenebilir. 

Dün geceki mehtap alemi 

Adaları güzelleştirme cemiyeti ta .. 
rafından tertip edilen mehtap alemi, 
dün gece yapılmıştır. Akaym bir 
vapuru donanmış olarak saat 10 da 
Büyükadadan kalkmış, diğer adala
ra uğrıyarak Marmaraya açılmıştır. 
Vapuru motörler takip etmiştir. Kısa 
bir gezintiden sonra Boğaziçine ge
linmiş, gece geç vakit adalara d~ 
nülmüşttir. 

Staja alınan ihtiyat subaylar 
Kırk beş günlük staja tabi tutulan 

1913 • 1926 doğumlu ihtiyat subay• 
!ar dün ait oldukları veya misafil'i 
bulundukları şubelere müracaat ede· 
rek kapalı zarflar içinde emirlerini 
a1mışlardır. İstanbulda ki ihtiyat su
baylar, hemen ch·ar kıt'alara tayin 
edilmişlerdir.. 

Her iki senede bir tekrarlanacak 
olan bu staja, bu yıl yalnız hükumet 
memurları çağrılmıslardır. 
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1 Şenlikler bugünkü at 
yarışları ile ba.şlıvor 

Fransada 
endişe var! 

muhtırası Yeni mahsulün iyi .....-......~~-- .. .., 
l l ___.. • ..,.. u ..... o........, 1 AGUSTOS CUMARTESİ 

M. Üstündağ" İstanbul ergeç büyük 
bir seyyah şehri olacaktır ,, diyor 

Asilerle faşistler ara
sında bir anlaşnıa 
olduğu söyleniyor 

rı.· 
Londra, 1 (TAN) - Me1:V 

dan verilen habere göre ~~ .,ı 
yan tayyareıinden on aekızı __ ..,. 
ve salim lıpanyol F asına var11

"'" 

lardır. .. ı,.fS 

olacağı an aşı ıyor 3 Ağuıtoı Pazarteai l'aralar 
Yeni yılın fındık. rekoıte:i 1 mıl-1 Milli müdafaa satın alma komisyo-1---

yon kantar (300 hın çuval lÇ fındık) nunda 15 bin çift yemeni. 
olarak hesaplanmıştır. Fındık mahsu inhisarlar levazım ve mUbayaat şu 
lü, umumiyetle bir sene iyi, ~i~ se- besinde 60 b:n metre düz beyaz kana
ne fenadır. <?e_çen yıl mahs~l ıyı 01 - viçe eksiltmesi, 
duğu halde, ıçınde bulundugumuz yı- lstanbul belediyesi daimi encüme -
lın mahsulü de bereketlidir. Fiy~tl~r ninde Floryadaki dükkanların kira-
44 kuruş fob, 49 - 50 kuruş cıftır. lanması, 
Gelen haberlere göre. İtalya ve ls - ı n h i s a r levazım ve müba
panyada da mahsul vaziyeti iyidir. ls yı:.at şubesinde 1500 kilo bergamut 
lıanya karışıklıklarının piyasaya te - e~ansı ve 150 kilo kinin eksiltmesi. 
siri ihtimal dahilinde görülmektedir. Türk Hava Kurumu İzmir şubesin
.Ancak, mahsuli.in yüzde 65 ini ı;ekcn de İzmir Kültür Park paraşüt kule
Almanya kontrol dairesi yüksek fi- si inşası. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre tr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
Lıret "eaıkalı 
Florin 
Avusturya tllin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
1 ~" "C lnsr~n., 
Altın 
Banknot 

Al 11 

628,-
122,-
815,-
80.-
21,-
85.-
13.-
49.-

163.-
190-
82.-
22,-
28.-
20.-
22.-
22.
n-

, \l.-
969.-
243,-

•• t ı ı 

632,-
126.-
820,-
84,-
23,-
94.-
16.-
53.- . 

168,-
19b.-
84,-
24.-
30.-
23,-
24.-
25.-
54.,3.-

971.-
244,-

yatlar tayin etmediği için, tacideri- Çatalca Tüm satınalma komisyo· 
ınizin bUytik ümitlere kapılmaması nunda Çatalca için 10925, Ha.dım
icap eder. köy için 9500, ÇerkesköyU için 9500 
Fındık tüccar ve müstahsillerimi- kilo koyun eti eksiltmesi, İstanbul C • lr I e r 

zin nazarı dikkate almaları icap e · Levazım amirliği satmalma komisyo 
den daha bir iki mühim mesele var- nunda lstanbul M. M. V. kimyahane
dır. Bu meselelerden birincisi, fın- si için 34 ka~em malzeme }le elektrik 
dık mahsulümUzü ancak marta ka · tesisatı eksiltmesi, 
dar satabileceğimizdir. Ondan sonra, Ankara belediye encümeninde An
birçok sebepler icabı Avrupa mal kara bahçeleri için gUl, leylak, yase
çekmediğinden fiatların düşmesi ih- min, ıhlamur, iğde \'e küçük çam fi
timali vardır. Malın fazla spekülas- danları ve çiçek tohum \'e soğanları 
yon yapmıyarak makul fiatlara sa- eksiltmesi. 
tılmasını zaruri kılan sebeplerden 
diğeri de mahsulü vaktinde piyasaya 
arzetmek mecburiyetinde oluşumuz
dur. Çtinkü, İspanyol fındıkları Uç 
sene dayanabildiği halde, bizimkiler 
daha az mukavemetlidir. 

Diğer taraftan fındık piyasamızla 
yalnız Almanyanın alakadar olmas' 
da şayanı dikkattir. Binac ı aleyh Al
nıanyadaki kuvvei iştiraiyeyi nazarı 
dikkate almak mecburiyeti vardır. 
Bilhassa Alman fiatları kontrol dai
resinin aykırı bulabileceği fiatları 
istememek, müstahsil ve tüccarları
mı .. m en e\'vel düşünmeleri icap eden 
zaruretlerden biridir. 

4 Ağuatoı Salı 
İstanbul Levazım _.. .nde 

117500 kilo meşe kömürü, 9a ton sa
de yağı eksiltmesi. 

İstanbul Levazım fi.mirliği satına! 
ma komisyonunda ~iğde garnızonu 
için 200 ton sömikok maden kömürü 

Askeri fabriknlar umum müdürlü 
ğü satınalına komisyonunda Bakır -
köy barut fabrikasında bulunan ıor 
ton bisillfat satışı, Salıpazarı askeri 
fabrikalar yollamnsında 120 bin tor· 
ba çimento satışı, Tophane askeri 
fırınında mevcut 1400 kilo sönmfü: 
kömür ile 800 kömür kazıntı ve kırın 
tı satışı, 

İstanbul Kamutanlığı satınalm:
komisyonunda nnkliye taburunda bu· 
lunan 222 çift köhne fotin satı~ı. 

Almanyadan başka diğer memle -
ketlerin ve bilhassa Amerikanın ls· 
pa.nyol malı alması, bizi daima itida
le scvkelmelidir. Bu sene, Almanya · 
ya fazla mikta.tda ltakao ithalinin 
menedilmiş olmuımm da fınchı< pl- 5 Afuatoe ~f8ntba 
yasasına tesir etmesi mlimktin ve 
Jltuhtemeldir. 

Bu sene ltalyada da mahsul bere-

Askeri fabrikalar satınalma komiF 
yonunda Kırıkkale inşaatı, lstanbul 
vilayet rnuha~ebe miidürlii~ünd" 20 
bin adet tUrkçe hutbe kitabı bastır

l:etlidir. Binnenaleyh, Türk tüccar ması. 

ve müstahsillerinin makul göriilen 
fintlar dahilinde alıcıların ihtiyaç 
ve düşüncelerini gözönUnde tutarak 
bereket etmeleri, en akul bir ha
reket Myılabilir. 

Çorap meselesi 

6 Ağu~tos Pcrıembe 
Çanrı1<knle Timı sntınalmn komis -

yonunda 240 bin kilo kuru ot. Hay
darpaşa Dcmiryolları ,.e limanları iş
letme komisyonunda 500 kilo karbon 
mürekkebi, 6 adet hassas oturak te
razi, \'e muhtelif cins dirhemler, bir 
adet soğuk demir destere tezgahı, 
hırdavat malzemesi, muhtelif şekil-
de eğe eksiltmesi. 

Çürük iplik kullanılma- 1 A"' c 
• • suıtoı uma 

sının sebeplen nelerdır? Çanakkale Tüm satmalma komis-

Çorapların ekseriyetle çUrilk iplik- yonunda 330 bin kilo yulaf. I,.t-ınbul 
kullanılarak yapıldığı hakkında ti- belediyesi daimt encUmeninde 209900 

litre benzin eksiltmesi caret odasına bir şikayet yapılmıştır. 
Oda, alakadar sanayi erbabile temas 8 Aiuıtoı Cumarteai 
ederek bu şikayeti tetkik etmiş ve Ik Çanakkale Tüm satınalma komis-
tisat VekB.letine takdim edilmek U- yonunda 320 bin kilo yulaf 
zere rapor hazırlamıştır. 

Çorapçılar, çorapların çürilk olma 
smı en ziyade iyi sebebe atfetmekte
dirler: 

10 Ağuıtoı Pauırte~i 
Cibalide eski Gül camii yeni Küçük 

Mustafa Paşa mahallesinde eski Fe
ner yeni Abdülezel Paşa caddesinde 
166 numaralı kargir ev İstanbul mil
li emlak mUdilrlilğünce satılacaktır. 

Milli saraylar mUdUrlUğünde Dolma
bahçe sarayı dam ve saçak kurşun
ları tamiratı 

Ankarada M. M. V. St. Al. komis-

Londra illerine 
Parr;i Uzerine 

ı fhlar 
Liret 

Cenevre 
::.o. il ., 
Cekoslovıok 
Avusturya 
M~rk 

İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

~ıltam 

l• 8.anlrıu MQ 
N 

17~.-

~ u~m·llne 
Anadolu % 60 

•. ı;.. 100 
l'irketha vriye 
Tramvav 
r..,...,,...n•i ı .. ıct:ır 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
/"lr-.~ • 1 ı Thn'<'!I 
Şark Merkez Eczane• 

- 1 .. ~- ... ,.. •• 

.. 
" 

' d 

JT 
III 

F:•Rıtn• /\ R C 
Srvas - Erıurum ' 

11111 .. 1 

1908 TT 
1911 III 

T"ftyflf9f 

"1hrı~ 

ıı 

102,-
96,-

Anadolu 1 ve II 
[lT 

Anadol~· Mumusil 

ti31 .2t; 
12,05,50 

125.-
10,o9 

4 .,, ('i:i 

2,43,40 
63,46,50 
1.16.90 

19 n.ıso 
4,16.17 
1,97,53 
3,07.60 
5,87.45 

ıs.-
9 9(1 
o l)n 

25.70 
42.-
1'i.-

18.-
9.30 

\O 40 
73,SO 
26.-
3.70 

?1 ,'0 

20.10 
20.SO 
96.SO 
Q6.-
99.25 
99,25 

1 3,-
97,-

ıo '~ 
45,30 .. ~-
46.95 

Türk eshami gittikçe 
sağlamlaşıyor 

Tilrk eshamı piyasası dün tekrar 
h a r a r e t 1 e n m i f t i r. Uniturk 
~hrimi::de de 21,45 den 21,75 e c:ık
mıştır. Merkez Bankası eshamı 73,50 
hradır. Bu eshamın bir ay evvelki 
lavmeti 68,50, bir sene önceki kıyme 
ti ·ise 56 liradır. Bonolar, 47 lira .üze 
rinden muamele görmektedir. Ol)Ji. 
gasyonlar 45,30 kuruştur. Borsada 
Türk eshamında gittikçt: artan bir 
sağlamlık görülmektedir. 

Ku, yemi isteniyor 
İngiltere, Almanya ve Belçikadan 

kuşyemi için talepler vukubulmakta
dır. Çok müsait fiatlarla vukubulan 
bu taleplerin karşılanabilmesi için 
hazırlıklar yapılmaktadır. MahsuJlln 
kısmı azamı alivre olarak daha şim -
diden satılmıştır. Kuşyemi rekoltesi
nin bu sete üç bin ton olacağı tah
min olunmaktadır. Bu miktar geçen 
seneden 500 ton fazladır. 

1 - lktisad! buhran her şeyi ucu
za mal etmek zaruretini doğurmuş
tur. Buna ilave olarak rekabetin her 
nev'i karşısında, fabrika sahipleri 
her şeyden evvel imalatın maliyet fi. 
atini kabil olduğu kadar azaltmak 
iztırarında kalıyorlar. Ucuzla iyi, bir 
arada bağdaşamaz.Bunun neticesi o
larak çoraplar iyi cins iplikten yapı
lamıyor. Çok eski olmıyan bir mazi
de iyi bir erkek çorabı 70-80 kuruşa 
satılıyordu. Bugün iptidai madde fi
atleri pek az ucuzladığı halde. "iyi., 
diye saWan bir çorabı en fazla 35-40 
kuruşa vermek mecburiyeti karşısın 
dayız. Bunun için çorapların kalitesi 
tabiatile düşkün oluyor. 

yonunda Kayseride yaptınlacak ya- ·---------·--'"' pılar. [ Küçük Haberler 
Çanakkale Tüm satınalma komiS- ·---

2 - Ticaret anlaşmaları ve klering 
ler sanayi erbabını müşkülata düşür
mektedir. Bir çorap, makinesine, de
senine, örgüsüne, rengine ve tev'ine 
göre muhtelif cins ipliğe mühta.çtır. 
Bunlar da ancak muayyen yerlerden 
tedarik edilebilir. 

Halbuki biz,iptidai maddemizi iste 
diğimiz ve muhtaç olduğumuz yer -
den değil, ancak imkfı.n bulabildiği
miz yerlerden tedarike mecburuz. Bu 
nun zaruri neticesi, imkansızlığı va
ziyetile telif etmek oluyor. 

Çorapçılara nazaran bu şerait da
hilinde iyi ve uçuz çorap tlmdilik 
bir hayaldir . 

yon unda 240 bin kilo kuru ot.beledi- • YE>ni damga pullan - Büyük 
ye daimi encümeninde muhtelif cins kıymetli yeni damga pullan satışa c;ı 
kağıt karıldığı için eski harflerle basılı 

Ankarada M. M. V. St. Al. komis pullar dünden itibaren tedavülden 
yonunda 64650 adet kilim eksiltmesi kaldırılmıştır. 
Haydarpaşada Devlet Demiryolları * Mall~·e mfüıteşarı dlin geldi -

ve Limanları işletme komisyonundi Maliye müsteşarı Faik, dün tayyare 
3560 adet kuru pil. 100 adet seyyar ile Anka~adan şehrimize gelmi§tir. 
telgraf makinesi pili, 155 adet demir 
levha, 10 adet yuvarlak zımpara ta
şı, 4000 kilo üstüpü, 13500 adet Mar
silya kiremidi. 

Üniversite arttırma ve eksiltme 
komisyonunda Tıp FakUltesi için 
gliserin, asitfinik ve formol eksilt
mesi. 

İstanbul vilayeti nafıa müdürlü
ğünde Universite hayvanat ve neba
tat enstitülerine ait mobilye eksilt
mesi. 

İstanbul Belediyesi daimi encüme
ninde Karaağaç müesseutında çen
gel tesisatı ve belediye matbaası için 

mücellit levazımı eksiltmesi. İstan
bul jandarma satmalma komisyo
nunda 10 bin kabara çivisi eksiltme-
si. 

İstanbul gilmrilkleri satış işleri 
müdUrlüğilnde satılacak 317039 kilo 
şeker arttırması. 

11 Ağuıtoı Salı 
Nafıa vekaleti Demiryollar inşaat 

dairesinde Aydın demiryolu için ba
last ihzar ve nakliyesi. 
İzmitte Tümen saunalma komisyo

nunda 417,iOO kilo yulaf eksiltmesi. 

İatanbulda 40 gün 40 gece na- j rolleri vardır. ~er şey~en ~vvel I~ -
rn:yle tertip edilen 1936 latanbul tanbul hemşerıf>ıne yenı bır geçım 
ıezonu bugün ıaat 14 te Velie- yolu bulmak gayesini kovalıyan bu 
f d · ' d ) k 1 harekette bütün vatandaşların yar -
en 1 çayı~ın a yapı aca 0 an dımma mazhar olacağımızdan emi -

Bu tayyarelerin ,efi .yuz eti 
Giliberti idaresi altmdakı he~ 
hususi bir İtalyan kuınpaP ~ 
tarafından İspanyol asile~ 
malzeme vermek için para v 
mİf olduğunu ilave etmi,tir. 

at yarış~~rıle haf lıyacaktır · Sezo- nim. Ancak bu sayed~dir ki. şehrimi
na bugun. yapılma~ı mukarrer ze her sene biraz daha çeki düzen 
Moda den~z yarıtla~ı!e. ha,lana- verip biraz daha süsler, misafirleri
cakken Mıllet Meclııının fevka- mizi biraz daha ağırlayabiliriz.,. 
iade olarak içtima davet edilme. • 
ıi haıebiyle Moda klübünün f ah- Propaganda meıeleıı ltalyanlar niuıl telair ediyorltıft .. ' 
ri reiıi lktiaat Vekili Celil Bayar Muhittin Ustündağ, Istanbula yaz 
•ehrimize gelemiyeceği için ya- aylan için hangi öış memleketlerden 
rı,lar ve yarıfı takip edecek olan ziyarE>tçi ge~~rtile~il~ceği hakkında 

9 A - b ak I da §unları soylemıştir: 
ıuvare guıtoıa ır ı mı,tır. .. B' 1 .. led' - · ·b· ·ık 
B · 'b l b .. - ıraz evve soy ıgım gı ı ı 

u. ıtı ar a ıezon ugun at yar••: hPrlefimiz vakın şarl( memleketleri 
lar1yle açılmıt olacak ve yedı bilhassa Balkan memleketleri ve ni
Eylulde nihayet bulacaktır. hayet ÇekoslovakyaCiır Tuna yolu 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin yavaş yavıı.ş güzel bir ~eyahat yolu 
Ustünd~ğ, Ista~bul sezonunun başla halini alıyor. Yazın uzun müddet şi
ma~ı ~unase?_:.tile bu ~ezonun bu se- 'llendüfer RC'vahati . "'pılamıyor. Biz 
n.e ~ht1va ~ttıgı ~ususıyetı.er ve şeh- de bunları düşünerek propaganda -
rımıze tı.irıst cel~ı. ~eselesı hakkında m•?.ı bu "'lemleketlerde .... ks!f eyliyo
dün bir muharrınmıze şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Turizm cereyanının ehemmiyeti 
"- TUrizm cereyP.nının harp so • 

nundanberi kazandığı ehemmiyet 
malümdur. Milletleri biribirine da
ha yakından tanıtmak, bilhassa hars 

ruz. 
Istanbulda son zamanlarda meyda 

na çıkarılan eski eeerlerden ve Aya
sofyanın müze halini alarak moza -
iklerin meydana çıkanlmasmdan 
bütün dUnya seyyahları için ümide 
dfü;mekle bir hata tasavvur edile -

ve Güzel San'at!er sahasında vücuda 
getirdikleri eserleri yekdiğerlerine mez. 
göstererek giln<ielik temas ve reka - Bu yılın programı 
betlerin Ustilnde fikri bir bağ kur- Bu seneki programda Güzel San
mak mn.ksadını güden bu cereyana atlere, spora, eğlencelere ve Balkan 
son on beş sene zarfında yeni bir festivaline ayrı ayrı haftalar tahsis 
saikin ilave edildiğini görüyoruz. edilmiştir. 

Hakikaten iktisadi müvazenelerini Olimpiyatlar spor haftamızın zen-
düzeltmek vatandaşların iş sahala - gin olmasına mani oldu. Mamafih bu 
rmı genişleterek refahlarını artır - haftanın haricinde olarak Ağusto -
mak istiyen bUtUn milletler baş vur- sun yirmisinde bir de Boğaziçini yü
dukları muhtelif çareler arasında ttl- zerek ~eçme müsabakası tertip edi
rizm hareketine adeta l ört el ile sa- yoruz. Belediye, bunun için bir ku • 
rılmışlar, memlf'ketlerinin gii7ellik - pa koyuyor. Bu müsabakanın bey • 
lerini tarihi zenginliklerini istismara nelrrıilel bir mahiyet almasına çalışa
başlamışlardır. Bu suretle tUrizm de 
'bir "l'lcdeniyet davası olmuş, millet -
ler bu sahada da biribirile boy ölçüş
meve kalkısmışlardır. 

Bir llatllnlük.. devri olan Atatürk 
devrinde biz de, bu harekete uymak
tan geri kalamazdık. Bu düşüncenin 
te~iriledir ki. Istanbul belediyesi 
bundan yedi sene evvel turizm şu -
besini vücuda ~etirmiş, bu suretle 
turizm hareketine filen bir yer veren 
ilk resmi teşekkül olmuştur. 

lstanbul fehri turiatik bir merkez 
ofacahtır 

lstanbul tarihi zenginlik bakımın -
dan kıymeti ölçülcmiyecek eserlerle 
doludur. Bu topraklarda birkaç me
deniyet biribirini takip etmiş. eserle
rini bırakmışlardır. Abidelerinin haş 
meti, lstanbulun simasına silinmez 
çizt?iler çizmifıtir. 

Tabii güzellikler bakımından da 
Istanbulumuza ancak yeni dünyanın 
tanınmış bir şehri zaif bir eş olarak 
ileri sürülüyor. Işte 'Jiz bütün bu ta
rihi \'e tabii varlıklara davanarak bu 
güzel şehri bir tlıristik merkez yap -
mıva <;alışıyor ve her sene biraz da
ha· artan ç~lışmamızla bu yolda mu
vaffak olaca~ımızı !ÖyHiyoruz.Bence 
bugünkü hareketimizin biitün kıy -
m~t ve ehemmiyeti böyle bir davanın 
geniş bir mikyas Uzerinde ortaya 
atılmış bulunmasından ve bunun et
rafında çalışılmaya başlanılmış olma
sından ibarettir. Gündelik endişele -
rimiz arasında turizm büyiik bir e -
hemmiyet alacak ve her tUrlU ted
birlerimizi birçok ümitlerle bağlan -
dıjhmız bu bUyUk cereyana göre ala-
cağız. 

"latanbul Türkiyenin ve Yakın 
Şarkın yazlığıdır ! ,, 

cağız. 

Tiyatro festi vali haftasında Türk 
tiyatrosunun bütün tekimUI seyrini 
göreceğiz. En kıymetli artistlerimiz 
bu festivale i§tirak edeceklerdir. 

Taksimde açacağımız fotoğraf ser 
gisinin ivi bir teı:ıebbüs olduffeundan e
miniz. Vatanımızın en gilzel parça -
larını nefis fotoğraflar halinde bu -
rada göreceğiz. Bunun haricinde ola 
rak hah sergisinin Giizel San'atler 
Akademisinde açılacak olan ve yarım 
asırlık Türk resim ve heykeltraşlığı
nın bütün eserlerini toplıyacak olan 
sergiyi ve nihayet yine Taksimde a
çılacak olan karikatür ve mizah ser
gisini zikretmeliyim. 

Bundan başka itfaiye gUnü tertip 
ettik. Bunda Yeniçeri devrinden iti
baren bütiln itfaiye teşkilatımızın bi 
rer örnekleri görülecek ve bugünkü 
yangın söndürme vasıtalarımızın te· 
kemmuı derecet.i tecrübelerle anlatı
lacaktır. 

Istanbul vatandaşları ltf aiyerni -
zin bu tezahürüne davetlidirler. Ni • 
hayet son haftayı teşkil eden Bal -
kan festivaline komşu Balkan mil -
!etleri daha geniş ekiplerle geliyor -
lar. 

Bizim heyet te konservatuvar mü
diriyeti tarafından hazırlanıyor. 

Görüyorsunuz ki. programımız 
çok geniş ve şilmulltidür. Sözlerimi 
bitirirken şehir işinde hiçbir maddi 
menfaat beklemeden ferağatki.rane 
çalışan muhterem arkadaşlarima te
§ekkilr etmeyi bir btırç bilirim.,, 

Kaçakçılık 

Kanunun tadili için 
bir proje hazırlanıyor 

• •e ır 
Roma, 1 (A.A.) - Selahı) °"° 

makamlar hükümetin Fas'a d.~ 
ltalyan tayyareleri hakkında tıı ., 
malumatı olmadığını bildirmekte blf 
hükumetin bu hususta tahkikat, 
!anmasını emrettiğini ilave etJJl 
dirler. 

Aıiler yeni bir harekete 
hazırlanıyorlar .~~ 

Londra, 1 (Tan) - Ispan~. 
gelen haberler biribirini tu~ )111'. 
Bir taraftan asilerin büyük bı~ 
be hazırlandıkları ve Sen Seb ~ 
ve Bilbao geçidinin asilerin t~ bf1' 
na uğraması muhtemel olduğU ~ 
rilmiş diğer taraftan Madrit bil tJr 
ti Başvekili Giral hükumet ku~"'e 40' 
rinin vaziyetinin her tarafta iyt ;!. . 
ğu ve asilerin birçok yerlerde 
bardiman edildiklerini söylemi~tlt· 
Madritin müdalaaa .,,, 

Madrit, 1 (A.A.) - Oviedo ~ 
asilerin elindedir. Ve şehre tıil.Mf 
etmekte olan bir tabur tara.fJSJI"" 
bombardıman edilmektedir. -9 • 

Birkaç gündenberi Madridin . ' 
dafaası için deva.m eden 5iddetl1 

harebeler devam etmektedir. 

Aıilerin vaziyeti ~ 
Londra, 1 (Tan) - Şimali I., 

yada müşkül vaziyete düşnıii!: sıt!. 
siler, Bilbaoya karşı yeni bir ta~ 
za geçerek Akdenize doğru bir 
re<; elde etmek istiyorlar. 1 

Katalonyada teşekkül etıniş I'.. 
yeni "milli hükumet, kendisini 
!etlere tanıtmak istemişse de lı' 
taraftan alaka gösterilmemfştfr' 

Röyter Ajansının Portugal 
balarından aldığı bir habere r 

Madrit Uzerine yürümekte oJsI1 
krtalardan biri merkezden valıı' 
kilometro uzak bulunan Elpadrô 
sahasını zaptetmiştir. }kinci bir ~ 
ise Madritten 30 kilometro uzak 
lunmaktadır. · 

Franaız kabineainin toplantı" ..J 
Paris, 1 (Tan) - Kabin bu_...., 

Cümhurreisi Lebrön'in Başkatılıjl 
tında toplan mı§ ve bilhassa ıs~ ı 
yadaki vaziyeti tetkikle meşglll 
muştur. tlf1! 

Dahiliye nazın Salengronuıı ~ 
natma nazaran, Fransa IspanYol ti. 
kfımetine şimdiye kadar hiçbir ",J 
avenette bulunmadığı gibi, b~.W 
sonra da tam bir bitaraflık IJlııV" 
za edecektir. ~ 

Yalnız, ispanyaya gitmek 'fJI 
Fransızlara nizamı dairesinde Jıl 
ade edilecektir. '1. 

Kabinenin bu toplantı•ından ~ 
ra, hariciye nazırı Delbos ?Jebu:;i 
Meclisinde hükumetin dış si~ 
hakkında izahat vermiş ve ne~ 
kabine 200 e karşı 372 reyle i 
kazanmıştır. 

~--~------~----__..,,.,..-

Kıdem tablosıı 
18 Vali, 23 kaymak•.,ı 

terfi ettirildi .... ıı' 
Ankara, 1 (Hususi muhabiflli, 

den) - Içbakanlık, her yıl JJl~., 
zaman dahiliye memurlarına .ı f ~ 
dem tablosunu bir yılda çıkıı;Jlll~ 
valiliklere göndermiştir. Yen! ~ ';J 
tablosuna göre ou yıl 18 vaıı. ıı~ 
muavini, 23 kaymakam, 2 m~~t~' 
12 nüfus cürektörü terfi ettıril 

tirD. ~ ·11 • d 'k· yıl eJJl~ ogu ı erın e ı ı m 1 
verenlerle 3 takdirname alanla~ ı/ 
yıl kıdem verilmiştir. Memurla e 
rafından yeni kıdem vaziyetle~-' 
pılacak itirazlar üzerine, iç b• tıi~ 
lık, kıdem tablosu Uzerfnde tlJS. 'I 
icra edecektir. Itiraz Ptmiyenle: t 
dem vaziyetleri aynen muhafa 
lunacaktır. 

G.. "k_l_U--D-. kta;tf 
umru er mum ıre 

Seyyah celbi meselesine gelince, 
ilk seneler için fazla hayallere kapıl
mamalıdır. Yapancı ziyaretçi bilhas
sa eğlenmek ve dinlenmek maksadi
Je gelenler güçlükle memnun edilir. 
Buna muvaffak olmak için senelerce 
süren bir hazırlık ve imtihan devre
si gec;irmek lazımdır. Bunun içindir 
ki, "lstanbul Türkiyeniıı. ve yakın 
şarkın yazlığıdır.,. parolasile işe baş
lıyoruz. 1ik hedefimiz iç turizmdir. 
Iç memleketimizden gelecek vatan -
daşı memnun etmek onun istirahati
ni temin edebilmek kabiliyetini ka -
zanmadan yabancıyı kolay kolay 
memnun edemeyiz. Bu yolu takip e -
derek kusurlanmızı örtilp eksikleri -
mizi tamamhyacağız. Yollarımız, bah 
çelerimiz, parklarımız, otellerimiz, 
münakale vasıtalarımız bizleri mem
nun etmezse yabancıyı nasıl mPm
nun edebilir. Noksanlarımızın ikmali 
ancak bütün vatandaşlarımızın bu 
hareketi benimsemesi ve bunun etra
fında el birliği yapmasile kaimdir. 
Bütün vatandaşların bu büyük işte 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz -
den) - Gümrükler umum direktö
rü Mahmut Nedimin cenup vilayet .
!erimizde yapmış olduğu tetkik gezi
sine ait hazırhyarak bakanlığa verdi
ği rapor tetkik edilmiştir. Bakanlık 
rapor muhteviyatını gözönüne ala -
rak bilhassa kaçakçılık işleri üzerin
de ehemmiyetle durmuş, kaçakçılık 

kanununun tadili neticesine vararak 
bir kanun projesi hazırlamaya başla 
mıştır. Bu proje ile kaçakçılann ge
tirdikleri sigara Jsağıtlarını bizzat ih 
bar ederek ikramiye almalarmı ön
lemek için kac;ak sigara kiğıdı muh
birlerine verilen ikramiye miktarının 
tenzili cihetine gidilecek, kaçak ola
rak tutulan eşyanın mahallinde de
ğil. Istanbul piyasasında satılması 
temin edilecek ve peşin ikramiye ve
rilme~ine dair olan kaçakçılık kanu
nunun 61 ve 62 inci maddeleri bugün 
kil vaziyete göre tadil olunacaktır. 

geliyor ~' 
Anl<ara, 1 (Hususi muha~irl"t~ 

den) - Gümrükler umum dıre.,
Mahm:.ıt NedLn, bir ay meztl~it 
yarın Istanbula hareket ede~ 

. ~ ~ 

Layiha bir iki gün içinde hazırla-

narak rnütaleası alınmak uzeft il, 
hisarlar umum direktöriüğilne 
derilecektir. 





" !if ~çok hıtJrlf.GldOrOdd mıyflenırdıaf' 

Fakat ftlmz bir F L 1 T 
s:!~ '•i11}.0l "f'Alm~a,ar8tdtJr1fc'D· ma• 
-.......~ .vller almakla paranızı beyhude yere 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından 

israf etmeyiniz ve FLIT'ln eahtelerln~ 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnı3f 
bir FLiT oldutunll ve siyah kutakh 
asker reelmll earı tenekeler içerisinde 
sahldıtını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mOhürlü oldu tundan her türlü 
hlyleden lrldlrler. Hakiki FLiT kullanıl: 
dıkda bütün..)ıafaratı öldüreblllralnlz. 

D•luıı.,.. w yanlüortı nıT llllf 
....... . H"l"'WI, toao tauu 
_,. ._ .,,,., IJlilrlw. 

lıtoab•I Hvlcl Askeri 
Kıtaafl llanıan 

Tümen birlikleri için 
297 50 kilo sade yağı 
12-8-936 saat 16 da kapalı 
zarfla almacaktır. Teklif 

SATILIK ARSA 
Kmahada'da Şahap Oteli bltl

tiilnde ve çok havadar bir ye11-
de ıım bet ~ metro m.arabbar 
bir ana çot elaYm flyatJa ve a
cele atıhktır. Tul pset.-1 
Gflrsln rumunna mllnlcaat. 

mektublan iaat 15 e kadar .. ________ • 

kabul edilir. Muhammen ---------•-
bedeli 2 2 3 ı 3 lira ilk temi-

2-8.936 

KOÇOK ÇiFTLiK PARKINDA 
•• • Bu ak m 

MUNIR N RETTiN 
..__VE ARKADAŞLARlı--

Daktilo aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisinden: 

Güzel San'atler Akademisi için 60 lira ücretli seri ya
zar, tecrübeli ve türkçesi kuvvetli bir daktiloya ihtiyaÇ 
var. En azı orta derecede tahsil gören taliplerin Pazartr 
si ve Perşembe günleri Akademi Direktörlüğüne müra-
caat etmeleri. ( 4320) 181 

Takaimcle PANORAMA Bahçeainde 

6 Aiuatoa Perıembe gÜDÜ 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
Her gün .Esançeye müracaat. Tel. 41065 

lstanbul Ziraat mektebi Çiftlik 
Bankamızın Mersin şubesi için Mersinde satın alınmış 
olan arsa üzerinde yaptınlacak Sube binasmm in
şasını Banka muvafık göreceği teklif sahibine ihale
de muhtar olmak üzere münakasaya koymuştur. 

Münakasaya girmek isteyenlerin Ankarada U
mum Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Samsun ve 
Mersinde Subelerimize müracaatla lazımgelen iza
hat ve evrakla planlan almalannı dileriz. ( 4347) 

natı 1674 liradır. İstekliler ,.._ ... , LeYa._ Amlrffil 
Cl!llrtnameyı· aörmek {bere Satıaal•• ••• ..,... ...14 
v- • 111 ._ ' 16 do··num" den ı"baret bac;.lann üzüm mahsulü i..-her gun" ve eksiltmeye '•ti- •nırı • .-!:1 .. 

idaresinden: 

..,. ı yapılan açık arttırmada verilen fiyat haddi layık gö~ rak için belli cün ve saatte atanbul M. M. V. kimya- d ,___ 
1 
o A 

kanunun 2 : 3 cü maddele- hanesi için 34 kalem malze- mediiinden arttırma 1 O gün aha uzatıuuı.~ ve . . 
·k ğustos 936 pazartesi günü saat 15 e talik edilmış~ 

rindeki vesikalarla ilk temi- me ile elektri tesisatmm İsteklilerin mezkur günde 31 lira muvakkat teminat il 
nat mektub veya mak- ptzarhp 3 Aiustoa 936 pa- beraber Halkalıda bulunan Ziraat mektebi dahilind 
buzlarile birlikte Lülebur- zarteai cünil saat 14 te Top- çiftlik idare heyetine müracaatlan. M. M. Vekaletinden: gazda Tümen ST. AL. KO. hanede Satmalmi komis- ---------...... ----------
da bulunmaları. ( 4170) yonunda yapılacaktır. Ke-

Gedikli erbaı hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Anlçara ve Konyadaki Gedikli Erbq hazırlama 

ınekteblerinin ihzari smıflanna 3 smıfh ve gedikli orta 
kısmın 6. smıflarma da S sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
;artlaıı askerlik şube başkanlanndan öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartlan taşıyan ve gedikli erbq olnu
ya istekli olan köylü çocuklannm en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensuı- olC:luldan Askerlik ıubelerine 
milnıcaat •l'tdit .... evraJanı tamamı .... ~ liam-
dır. (136) (4349) -

(108) 243 lif bedeli 139 lira 60 kuruş-
• . tur. Teminatı 21 liradır. 

.lCaysertde yaptırılacak Sartnamesi komisyonda gö 
yapılar kapalı zarfla eksilt- rülebilir. İsteklilerin belli 
meye konmuştur. Keşif be- saatte komisyona gelmeleri. 
deli 55229 lira olup ilk i- (58) (4"5) '81 

nanç parası 4011 lira 45 ku- İstanb:ı ı:,v.:mı Amir-
ruıtur- İhalesi 10-8-936 
pazartesi saat 15 tedir. Ke- liğin~ ba~h müessesele~ içi!" 
tifname resim ile fenni tart- 50 hın kilo kavun 50 hm ki: 
namesini almak ~ lo karpuz 3-8-936 pazartesı 
210 bn1t •ukalJili••KO. l'llnll mt ~4' . 
dan alırlar. Eksiltmeye gi- nede Satınalma komısyo-

Bir 
defa 

gelip 
görl· 
naz. 

receklerden iliili bulunan- nunda ~~hkla ~macak: 
lar için 2490 sayıh kanu- tır. H«:P8ının ·tahmin ~delı 
nun 2 : 3 üncü maddelerin- 4500 .lıradır. İlk temmatı 
de istenilen ve bayındırlık 337 lı~a 50 ~uruştur •.. S~rt
bakanlığmdan alınması n~en koın:ısy?nda ~orüle
gereken fenni ehliyetname- bılır. İst~klil~nn ~llı saat-
ler için ihale gününden se- te kanu~ vesıkalanle ~ra- ---------------------~ 
kiz gün evvel mezkur ha- her komısyona vermeler.ı.. 
k nlı ... .. dil k (60) ( 4348) 42'7 a ga muracaat e ere 

buradanda alınacak belge- ---------
lerle idari şartnamede is- SIHHI Balsamin Kremi 

Geyve Şarbayhğından: 
r Geyve Kasabasının Belediye yapı ve yollar kanunu 
ve Bayındırlık Bakanlığının 17-3-936 gün ve 915/ 3209 
sayılı Emirlerine bağlı Nafıa Meclisinin 29 sayılı kara
rile tasdik edilen şartname mucibince Halihazır µ ..... ;_ 
tası yaptırılacaktır. Halihazır haritaları yapacak Mü
hendisin ihtisası Bayındırlık Bakanlığınca musaaaak 
olması şarttır. İstekliler Hektar il.zerinden bir fiat tek
lif edeceklerdir. İşbu Harita işi eksiltme ve ihale kanu
nuna tevfikan 1 Ağustos 936 tarihinden 1 Eylül 936 
tarihine kadar eksiltme müddeti bir ay olup ihale ka
nunu mucibince 50 lira teminatı muvakkate ile beraber 
9 3 6 senesi Eylülün birinci salı günü saat 15 şe kadar 
Geyve Belediye Encümenine talipler müracaat edebile
ceklerinden daha sonra müracaat kabul edilmiyecektir. 
istekli bulunanlar Belediyemizde mevcut şartnameleri 
Bedelsiz isteyebilecekleri ilan olunur. ( 4374) 

.; 1-Z ._. I S M I A•erlhı ıhı ... ,,. 
ft ft : Ar11t1tklJ, Tel. 11.111 

tenen ve behemahal veril
mesi mecburi olan vesaikle 
birlikte teklif ve teminat 
mektuplannı ihale saatm
·dan bir saat evveline kadar 
Ankarada M.M. V. ST. AL. 
KO. na vermeleri. (4194) 
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Kartal icra Meıııurluğundan : iBir 
borçtan dolayi mahcuz olup paraya 
çevrilmeahıe karar verilen Pendikte 
Gazi Pqa eaddeeinıde on metre bah
çeyi havi 70 No. lu tatlıcı dUkklnı 

3-9-936 ııertembe günü la&t H te 
açık artırma ile aatılacaimdan ta
lip olanlarm kıymeti muhammenesi 
olan 1500 llranm yUsde yedi buçuk 
niabetinde pey akçeaile ve f&?bıame
ıini görmek ieteyenlerin tarihi llln
dan itibaren Kartal icra memurlu
ğuna !'1'T-tlan. (24735) 

Mektep, lııflizce1i fi iJI llftteı bir mlessesedir. Almaaca HJ8 frustıca illtiJUf olarak ldteU111111aaJHmler 
taraftıdaı lfretilir. MHH terbi1e Ye klltlre soı derece elle••iJet terlHr. Aile n1at1 Jlfllllır. Kltlpllueleri 
müemmeldir. Kız we eda bfffl terbiyesi Ye sporlar taleblıliı bHell tebllmlllıl leaiı eder. Lise kısmı 

dersleriae maaıam olarak ticaret denlerl ıtsterihr. 

MtiHEND İS, KISMI ... Ameli we ıuırl 11111tr1e- elatrlk. malin n Nafta *'ll•dtsi ıetiftirir. 

KAVIT GONLERI: -
ı ARuıtos'tan sonra Ca,.amba ve Cumartesi ıınlert saat 9:00 dan l2:00 kadar. 7 EylOlden ıonra her 1011. 

Pasla rnaıamat için mektupla veya bl•-t ft10r•c-t edllebllir. 

Sahibi: Ahmet Em1a YALMAN-Umum! Nepiyatı İdare Eden: S. 8Al.N 
Gazetecilik ve Netriyat Tllrk Limitet Şirketi-BamldJiı yer TAN matbauı 

Elmer, lanfJD, kumral her 
tene tevafuk eden gbellik 
tremleridlr, Slhht usullerle ha-
sırlandrinu!an cildi beller ve 
bozmaz. Çil, leke, lllvllce ve bu
l'Ufukluklan klmilen giderir. 

4 tekilde takdim edilir: 
1-Krem Balumln yağlı gece 

için pembe renkli 
2-Krem Balaamin yağeD 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balaamln acıbadem 

gece içha 
•-Krem Balumtn acıbadem 

glbıdtlz lcln 
Kibar mabatlllerln takdir ile 

kullandıkları Jeilne llblıl krem
dir. 
INOILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyotlu ~ letanbul 
Hamit: Keccanl ntlmunellk

ler ttlkendlğlnden 20 temmuz 
36 tarihinden aonra gelecek ta
lebnamelerin la'afı kabil olamı
yacağmı arzeylerls. 

Hava Yolları Devlet 
idaresinden: 

1 - Ankarada ı 
Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Genel 

rektörlüğü binası alt katında tayyare yolcu biletleri 
tış gişemiz açılmış ve bilet satmaya başlamışta. 

a - Yolcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli İ 
si biletlerimizi 7. 8. 936 akşamına kadar satacak 
8. 8. 936 dan itibaren satmayacaktır. 

b - Yolculanrmzı - tayyare meydanına getirecek 
tobosumuz 8. 8. 936 dan itibaren; bilet gişemizin 
lunduiu P. T. T. Genel Direktörlük binası önünd 
kalkarak Ulus meydanı - Ankara palas yolu ile her 
saat 9,30 da hareket edecektir. 

2 - latanbulcla : 
İstanbulda - (Karaköy) deki P. T. T. Sube8i b. 

smda tayyare yolcu biletleri satıı gişemiz açılmış ve 
let satmaya başlamıştır. 

a - Yolcu biletlerimizi satan İstanbul Vagonli t 
resi biletlerimizi 7. 8. 936 akşamına kadar satacak 
8. 8. 936 dan itibaren satmayacaktır. 

b - Yolculamruzı Y eşilköydeki tayyare meyd 
getirecek otobosumuz 8. 8. 936 dan itibaren (Kara ·· 
dekı P. T. T. şubesi önünden her gün tam saat 14 
kalkacak ve hiç bir yere uğramadan Yeşilköye hare~ 
edecektir. 

c - 7. 8~ 936 (dahil) kadar otobosumuz şimdiki 
bi Taksim meydanından kalkacaktır. 

3 - Yolculanıruzı nakleden otoboslarunızda 
Yollan) yazısı vardır. 

Sayın halka ilan olunur. 

lstanbul Universitesi Rektör
lüğünden: 

Fen Fakültesi Riyaziye ve Jeoloji Doçentlikleri a 
tir. İmtihan 30 Eylül 936 tarihinde yapılacaktır· :D.ô'": 
çent olmak şartlanru haiz isteklilerin müracaatları· 

(4355) 


