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SiYASAL GUNDELIA GAZETE 

J ngiltere ile ita/ya anlaşmışlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eden zecri tedbirlere devam 
edilmiyeceğini söyliyecek 

Bir aeslin hikayesi 
Bıtırmdu ~e gözümden g~nleri 

hatırladıkça alçin beni müzeye ~oy
...ılklanna J&§IYOrwn. Büyük ul
..... t.emel ~lan arasmda 
dolmQIUID. ~ babunm beni ko-

Mussolini de aymzamanda !talyamnAvruoada~~=== 
güdeceği 71!-'!~lihane emellerini te_qid edecek;:=:::::== 

Londra, ~3 (A:A.) .- S~?'uı mu - lllltln=ştım ~bir akşam, davul gü-
.Uitlerin aoylediklenne gore Eden rilltüleri &rallllda, 

0 
zaman ne oldu-

Cenevreye hareket etmezden evvel tuu hiç bilmediğim hürriyet ilan 
Avam Kamarumda beyanatta bulu edlldiflbal söylediler. ~gün soa-
lt&ra.k, Habeş - İtalyan harbi artık n, "hürri:\•fit" in manasını o za-
~nuna erdiği için ltalyaya karşı zec _.. aarbife Neza~tt meydanmda 
ıi tedbirlerin tatb~kine de~am e~me ~ eski y...._ ttyatrolannda olduğu 
ilin mlnuız olacagını teslım eylıye- KiM Oll hlaleree seylrcl karşısmda oy-

eıektir. ......, Nuuk Kemal'ln "Zavalh Çı>-
Ayni mUplıitler, buna karşılık cak" plyealyle ötrendlm. Mektebe 

lıluuolininin de, ~taly~ı~, A~pa- yelli~ ki Trablus muharebe-
daki mwılihane nıyetlennı te)~t ve 

8
1. arkaAmdaa Balkan harbi, ondll 

Habefistandaki idarenin , yerlı. aha- arkUmdu blyUk harp patlak ver-
linin de haklannı tanıya;ak lı~ral dl. Balkan harbinde hezimetin aena-
euslar Uzerine kurulacagmı va~e · nı duydum, bilytik sa\·a.,ta kahraman 
der ,ekilde beyanatta bulunacagını bir millet kanının naııHI dipsiz bir lm-
eöylemektedirler. yuya boşalblcllğlnı yakından gördüm. 
2ffc.4 ınuınfye ye zecri Derken, mütareke oldu. Bu sefer it-

Montrö Bo§azlar konferan

sına gidecek heyetimiz 

dün Ankaradan hareket etti 

Fransadaki grev 

.Pariste bazı hadiseler 
oldu 41. kisi tevkif edildi 

. ' 
Bordoda liman amelesi grev yaptı ve 

ücretlerin artırılması için rıhtımlan isqal etti 

i!" urı U galin utandmcı sahneleri ~ddı. Ya-
fedbf rler bancı neferlerin daha uzaktan nara- Bir sanayi müHseseslnde ırevciler bir h a t i b i dinliyorlar 
Umdra, 13. (A.A.) - Efkan u- ıannı duyunea, e\•lml:ıl konımak için Paris, 13 (A. A.) - Sen eyaleti mamıştır. 

111umiye lngiliz hükum~ni~ ltalya- pencereleri nasıl kapadığmuzı ve mmtakasmda grevcılerin sayısı dün Sen eyaletinde hemen bUtUn yapı-
ya ka.rfJ olan zecri tedbırle~ı~ k~ldı- perdeleri ziya 8ızmıy~ bir itina akşam 256.476'ya kadar inmişti. Sa· !ardaki duvarcılar yeniden işe b-.Ia-
l"llmum& müzaheret etm~ ~htima- ile nasıl indirip gerisinde nefes alma- bahleyin, Parla sokaklannda bazı mışlar ve öteye beriye asmış oldulda-
ll ile gittikçe daha ziyade ıştıgal et- Eden Nevil Çimberlayn map c:alr.;tllunızı hahrlanm. Nlha- hadiseler olmuş ve 41 kişi tevkif e· n hazan kırmIZI ve bazan Uç renkli 
ınektedir. Haber almdı~ ~öre yet uzaklarda lstlkl9:! Harbi şahlandı dilmiştir. bayrakları indir:mi§lerdi.·. 
}ö nsa ft Belçika büyük elçilen ge- \'e ardma ka.dar açtıgımız pencereler- Oğleden sonra ise hiçbir hadise ol- [ Arkaıı 6 mnla] 
ı . durumda Çıemberlaynm nutku • • den, zaferd~n dönen yağız neferi, ======= ====================--tberinde hadis olan değişiklik hak- Filistin Yüksek Komiserliğinin emırnamesı "Ya.,a! Mustafa Kemal Paşa. Ya.,a!" 
kmda görtlpıek üzere dıg bakanlığı- şarkılarmm ıııesten dekonı içinde sey-
n.ı ziyaret etmigtir. Aynı zamanda F•ı• • d ı •ı• k 1 • k retmek saadetine erdik. Çok geçme-ıımni mahfll]erde, dit ba.kanlığmm 1 ıslın e ngı iZ as er erıne arıı dl: Saltanat gitti, Oümhurlyet geleli, 
tnalırmı bir nota ile bu husuata bu •d d kafes gitti, güneş geldi, fes gitti, 
lıaft& l'ram hUkhıetine mal<mıat suikast yapanın CeZGSI 1 am lr eapka geldi w harf, dU, kanun ve 
ç-..41dt~ha."ıerl}cdi olarak yalan- fabrika, ve hwlne mesnet olarak or-
- u!!:!!tiil'\' ~mnel".li1)ıuu .......,.......... do, blriblrbab[herlne ~'Ye-
tıeeebbQıdl l"ramD1u W Bel~Dlda- nJ Ttlrkiye ebrammı kurdular. 
ta ha,ret Wl"llllltlr. ~ t1d m~e- Evlmlain içinde yüz ydlardanberi 

Belçikada grev 

Maden bölgelerinde grev 
giffilcçe genişlemektedir 

ket htlldmıeti, Röyter &Jansma go:e ilk rahatlık nef esinİ alınca pencere-

Grandinin dış bakanlığı ile yaptıgı den gördüğtilbür manr.ara' ,u oldu: Van Zeeland yenlden kabineyi kurdu ve 16~bu u çOlt ı~:erda~ .e- Artık düzen bizde, düzensizlik dışar-
:m~ gı·~uec~~ t.asa:.:Ur

1

!~~ da! .. ·derhal CJrevlere bir çare aramağa baıladt 
"':' . . . A\·rupa yer yer çokliyor: Koca 

"Mmnflerdi. Şımdi, Ingilterenın Ce- Çarhk ~ ıkıldı. Kayser Vllhelm Hol-
De'INde ilk teşebbüsü yapacağı mu- landad~ bir şatoya ~ekilmiş. Bulgar 
taleuı mevcuddur. Kralı Ferdinend dö Koburg kaçmış. 
ltalya ile l•gllfere 
d•l•ı•ııl•r 

HabHburglar paramparça. Emperya. 
lizmler tel&şta. demokrasiler SQn 
me\'zilerine !,!ekUmi~ler. Bir tarafta 
faşizm, bir tarafta H 1t1 er iz m! 
Ve yüz on milyonluk J a p o n y a , 
dünyanın öbür ucunda, liç yüz mll
yonluk Çini yemeğe hazırlanıyor! 

Bugün dahi pencereden baktığımız 
zaman bu hercümerç 'tablosunda hiç

Londra, 13. (A.A.)' - Star~
telli JUIYOr: Çemberlaynm nutku, 
cihan efkln umumiyeeinde zecri ted 
btrleria kalchnlmuı :meselesi hak
kında ,.oklama yapmak için hilk\ı
metle tema.men mutabık olarak u
GUi'ulmUf bir tecrtıbe balonudur. Bu 
mıtuk1:aiı da.ha bir hatta evvel kabi
ae bu humata mutabık ka'lmq ve bu 
brar ltalyan hükfunetine bildiril
llliltfr. Aynı umanda Fransız hU
lchlltinden bu hususta Cenevrede 
teklifde buhııımaan illtenmig ise de 
1'ramm htlkflıneti, ııecrl tedbirler 
ftkri ln&iJtereden çıkmış olmuma 
saıe. kaJdm1mam teklifinin de ın
stıt.ere tan.flndan ;vapılmam muva
fık ot..pu blklirmi§tir. 

Filistin sokakiarında kamyonla 

Londra, 13 (Tan) - KudUsten bil 
dirildiğine göre Filistindeki karışık 
vaziyet günden güne vahamet kes
betmelrtedir. Araplar Yahudilere kar
şı tethiş siyasetlerine devam etmek
tedirler. Etraftaki müsellah çeteler-

dolaşan mitralyözlü fngiliz askerleri bir değişiklik yok! Teknlklerln vadet
tiği gaz ve tayyare dehşetlerinden 
ba§ka, yarma ait hiçbir taahhütte 
bulunulmuyor! 

le mütemadiyen müsademeler ol -
maktadır. 

Kutlüsün yedi mil şimalinden geç
mekte olan bir otobüsün üzerine, bir 
Arap çetesi tarafından ateş edilmiş

[ Arkası 6 mcıda] 

Bu hali gördükçet büyük zelzele 
Ue Habeş yangını arasmda sduşan 
neslin bir çocuğu oimak itibariyle ba
bamın beni nlcln kucaima ilıp bucak 

=== = ====================== bucak ölümden kıM;ırdığlnı daha ili 

Alman bankası direktörü 

Şah+ "seyahatimde hiçbir 
siyasi mana yoktur" diyor 

~oınbleye IJfmrf Ede• 
İcrnlyelerde IJulu•acalr 

Londra, 13. (A.A.) - Deyli Meyi 
auet-li yazıyor : Edenin nihayet 
lDecrf tec1birler lrieqıminjn telliraisli
jinl anladığı görillmekteclir. Kendi
ainin Aaambleye wı KomıeJ9 zecrf 
tedbirlerin kaldmlmasmı biuat tav- , 
liye edeceği zannedilmektedir. 

Deyli Ekspres gazetesi de aynı 
muatalaayı serdetmekte ve bu şerait 
lc;iiıde Edenin istifası muhtemel ol
madığmı, zira zecri tedbirin kaldınl
ID88lllm, ltalyanm A vnıpa banıını 
tanzim hUBU8Ullda teşriki mesaisine 
ihtiyaç olmasından, lngiliz teciminin 
mUteeelr olmuş bulunmasından ve 
Milletler Cemiyeti paktında yapıla
e&k ialahatm Veraay muahedesinin 
aynhna•mı teummun edeceğinden 
dolayı karar altma a•mm11 olduğu
nu illve etmektedir. 

ICoblMde ı•t11M sıtınıı 
LGDdra; 13. (A.A.) - lvııing Stan 

dard ~ tarafından kaydedilen 
tayialan. ıöre, çaroamb& günü Çem
herlayn tarfmdan söylenen nut~k 
bldanda bbine &ZUJ arumda ihti
lat ftıd& 

Dr. ŞAHT 

Belgrad, 13. {A.A.) - Raytbank 
direktöıil Doktor Schacht, dün Yu
goslav-Alman dosUuk cemiyeti tara
fından şerefine verilen çay ziyafetin
de hazır bulunmuş ve ondan sonra 
gazetecileri kabul etmiştir. 

Doktor Scbacht gazetecilere de
miştir ki : 

Bclgrad'a yaptığım bu ziyaretin, 
iki millet arasında sulhcu iş birliği
ni inkişaf ettireceğini ümit etmekte
yim. Ve Yugoslav gazetelerinin hak 
kımdaki tc,•eccühkir yazılanndan 
dolayi te§ekkür ederim. 

Harp ve bunu takibeden sulh mua 
bedeleri neticesinde dünya ekonomi
~inde kendini gösteren hercümerc va 
ziyeti herkes~ malftmdur.-er gUç
IUklerin önüne geçilmek, zarar ve zi
yanların arkası alınmak isteniliyor
sa, beynelmilel hukukt kredi ve para 
alanlannda mUstekar bir durum vü
cuda getirilmesi muhakkak surette 
lazımdır. Mazinin hatalarmm tashi-

r Arbeı 8 mcıda) 

anbyonım ve bL'ımdan ve gö.:ıUmden 
geçenleri hatırladıkça nisJn benJ mU
aeye koymadıklanna şaşıyomm. 

ALI NACI KARACAN 

llfarlen Dltrich Rollvudda bir ka
• geçlnnlştlr. Bu kazaya alt tafslli
tr sinema saffumzda okuyu~nız. Yu
kanlakl l"Mlmde Marlenl ~ğu De 
beraber gö""°nunUL ANJdakl re
sim Marlenl bir rolünde ~ekt.e
dlr. 

Brüksel, 13 (A.A.) - Maden böl
gelerinde grev vaziyeti vehall)et kes 
betmektedir. Grev genişlemektedir. 

Bu sabah Liyon havzasında bütün 
maden sanayii müesseseleri greve il 
tihak etmişlerdir. 

Madenlerdeki ifsizlerin sayısı 17 
bin tahmin olunuyor. Takviye edil -
miş olan polis, 34 maden kuyusunun 
işgaline mani olmağa muvaffak ol · 
muştur. 

öte yandan Herstal silah fabrika
lannda hiçbir amele işe başlamamış 
br. Grevin umumi bir şekil almasın 
dan korkuluyor. 

İçtimai bir buhranın doğuracağı 
vahamet ka~ısında siyasi buhra
nm ;ayıfladığı görülmektedir. 

Siyasi mahfellerin kanaatine gö -
re Van Zecland gece esnasında ka
binesini teşkil etmiştir. Yeni kabine 
ye altı Sosyalistin iştirak ettiği zan 
nolunuyor. 

Yeniden kabineyi kurmağa muvaf
fak olan Van Zeeland 

·Atletizm karşılaşmaları 
Dün Fenerbahçeli atletler 
Galatasaraylıları yendiler 

100 metro kotuda Semih birinci relirken 
(Yaz111 5 inci ıayfadaJ 

• 
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GÜNAŞIRI 

Tesadüf 1 $~n:Hö .. ~[Q)l§ @lLLA~lL&~ l 
\. , ·--------------------------------------------~ 

Dıı siyasa 
iımıziia tesadüf, dünya.ya gc~inüzden dokuz ay •n gün evwJ 

haşJ.;uo. Tesadüfen erkek veya tesadiıfen kız doğarı~ Zen~sek tesadüftür, 
fal;:irsek gene tesadiif. '.l'esndüfen alimsiniz: Kafanız dolu.. Tesadüfen 
c · · iz: u! 

licı, iflerin, icatların ~oğu bir tesadüf değil mi? 
Cazibe kanununu, Ni\.·tonun bir elma ağucı altında oturmasına borçlu-

yuz. Arşime<li: 

Buldum .. Uuldum! .. 
Çığlığı ile çınl~plak hamamdan fırlatan tesadüftür. 
'l'ahabet, nıuvaffaluyetlc.rinin çoğunu tesadüflerle kamndı: Minlmvski, 

~eker lınstalrğınm pankreastan geldiJ;;rfni tesadiifcn '*renmiştir. 
T üfün IUtufianm ve zulümlerini, ~·alnız fertlerin yatmda gönnü-

yonız. 

Edebil atı cedide, bir knfiycnin tesa.düfünden doğdu: Menemenlizade 
Tahirin (Ab ) le (!Uuhi:ebes) i, bu te.;e.kkülün temcl tru ı olmamış m1-

d1r'? 
Cezayiri :Pransarun kucağına atan, bir l'elpa:renin bir yanağa tetiadüfü

dür ! 
Uir arap cengfn·eriniD ol..-u, Kad' iyye harb de tesadüf~ blı filin ~Ö'LÜ· 

ne saplanmasaydı, i lam saltanatı, arap ~erinde parlayıp söamü bir 
&eraptı! 

Onünd ki !:Öm1ekten, beşer mukadderatını, avuç &\'UÇ luğa atan, 
Jüpfterin b ede ettiği gözü bağlı tesadüf İJiJu \'arken, imanlar, na
sıl olmus da mabetı rinde bön yüzlü inek )&\nısunun bile altua beykrli
Pi diknüsler. hay:rette)im •• 

Belld bu da bir tesadüftür! 

Prensip meselesi 
Blum kabinesini ilk teşkil ettiği 

gün arkadaşlaıile birlikte fotoğrafı
nı çektirirken narda duruyormuş. 
Tabii Başvekili ortaya almak iste -
mişler, faka o aldırmamış. 

Birisi itiraz etmiş: 
- Adet böyledir kabinenin fotoğ

ı-a.fı alınırken B~vckil daima ortada 
bulunur. 

- Adet ne olursa olsun, ben sol -
ıeuyum, solda kalır, ortaya gitmem. 

Grevin cilvelerinden 
FranSJZ gazetelerinden birinde ça

lışan gece nöbetçisi muharrir, "Ha • 
şet,, ismindeki tevzi müessesesi işçi
lerinin de greve iştirak edeceklerini 
haber alarak hemen patronuna ha
ber vermek üzere telefonu açmış. 

Yusuf ZIYA 

Bilginizi Y oklaytnrz 

Sorular 
- A~'astefanos muabe<ıeıı;ı esaslan 

hangi tarihte imzalanmı. tır! 
- Viktoryen Sardu kimdir! 
- Sen nehri denize nekadar ~n dö-

ker! 
- Havay adalannm ba§ka. ü mi 

var mıdır? 
- Safo kimdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - MUaııo'daki meşhıır Skala 

tiyatro ıı ka~ ~C11eliktir 1 
C - Bu til atro 8 ağu~tos l 7i8 de 

açıhnı) tır. 

S - Jorj San kiıtıdir ve bu isim 
asal ismi midir ' 

C - .Jorj San Fransıı.ıu.a. ,öhrQtli 

Tayyare sef.erleri , 

Hareket saa1 ~erinde 
değisiklikler y apıhyor 
Kamutayın tatili dola:~ısile say -

lavlardan birçokları dün. şehrimize 
gelmişlerdir. Bu meyanda 13 say -
lavımrzda tayyare ile ydlreuluğu ter
cih etmişlerdir. 

Tayyare seferlerine ıtağbet gün 
geçtikçe çoğahnaktadır. Hava yol 
cutuğunnn sade süratli öeğil, ayni 
zamanda: çok emin ve r.dıat olduğu 
anlaşıldıkça tayyare sertli.si rağbet 
bulmaktadrr. 

Hava yoHarı umum :müdürlüğü, 
hava yolccluğu zevkinin !inkişafı yo
lunda tenezzüh scferleriı .elen çok is
tifade edildiği kanaatindk!dir. Anka
ra ve Istanbulda, iki ha [ta zarfında 
tenezzüh seferlerine iştheak edenle
rin miktan beş yüzü ge '°'miştir. 

Ankara - Istanbul postalarının hn 
reket saatlerinde yapıla·ca~ değişik· 
likler tesbit edilmiştir. Yeni tari -
feyc nazaran, lstanbuH:ian sabah 
7,30 da, Ankaradan ak~Fm 18 de 
kalkılacaktır. Cumartesia günleri sa 
at on dörtte Ankara ve Istanbulda 
karşılıklı birer Uı.yyare kalkacak, pa 
zar günleri de seferler 1!7,30 da icra 
edilecektir. 

Istanbul istasyonunun emrine tah 
sis edilmek üzere lüks 'bir otokar si· 
pariş edilmiştir. Bu otokar, yolcu
ları günün muayyen saatinde, mu -
ayyen yerlere uğrayara!k alacak ve 
Yeşilköye götürecektir. Arık.aradan 
gelen yolcular da ayni !Şekilde şehre 
getirilecektir. 

Hava yolları için M(..~:idiyeköyün· 
de yeni bir istasyon teı:iisi hakkında 
ki tasavvurun, bu senedçinde tatbik 
mevkiine konulmasına ·imkan gö -
rülme.mektedir. Daha tj;fade bir büt
~ işi olan yeni istasycm... sivil tayya· 
reciliğin ehemmiyetile·miitenasip mo 
dem bir şekilde yapılac:ağı için bil -
yük bir masrafa lüzu114 görülmekte 
dir. 

~ 

N d 
. . ? Yeni yd hazırllğı 

e ersınız • 
llkmekteplerden bu yıl 

Zamanın kıymeti ! k ( b k ? 
Bizde esefle kaydedilen avarelik· aç ta e e ÇI acak . 

lerden biri de, 7..amanm kıymetini 
takdir etmeyi~imizdir. Bilhassa nakil Maarif müdürlüğü, dün bütün ilk
m~rtaları. m~t.elif ellerde ve darma- ~ekteplerln başmuallimliklerine teb
dagınık hır hıı.Ide olan lstanbulcla, hu, lıgat yaparak bu yıl ilkmekteplerden 
zamamn kıymeti bilinmemek yüzün- mezun olan talebe miktarının derhal 
den halkın ui;;rradıı'.::rı zarar \'e sıkıntı bildirilmesini istemiştir. Bu suretle, 
kolay kolay imleme gelriıez. önümüzdeki tedris yılında orta mek-

Şirketihayriye ,·apurları ile köprü- teplere yeniden nekadar talebe kayde 
de birleşmeleri temenni edilen Aka}· dilebileceği tcsbit olunacak ve orta 
\'apurlnrı biribirJerine tamamen ya ·_ mektep ihtiyacının ne suretle gideri
bancıdtr. Birinin mm·asaıatından iki lebilcceği hakkında kat'i bir karar ve-
dakika evwl öteki kalkar ve bÖl'lece rileccktir. 1 .,. 
bi"!:ok adam sırasına göre bir sa.ate Halen §ehrimi?..deki bütün ilkmek
yakın vakit knybeder. Hele bu arada teplerin son sınıflarında altı bin kil
Usküdar tramvaylarını zikretmemeye sur talebe vardır. Bunların dörtte üç 
imkan yoktur. Çünkü aralannda 15- buçuğu diploma almaya muvaffak ol-
20 dakika fasıla olan tramvay efer- duğu takdirde orta mekteplerdeki ta
feri, hu scyreklit;ri de gözönünde tuta.- lehe adedi 18071 olacatır. Ortalardan 
rak yolcuyu U küdnr iskelesinden bu yıl liselere geçecek talebe ile bir
kalkan vapurlara yetişmek üzere ter- likte liseler mevcudu ise 4786 ya ba
tip edilmiş det;rildir. Halbuki Ça.mh- Iiğ olacaktır. 
cayı aşağıya ve iskele)i Çamhcaya Liselerin son smıflarmda 890 tale
bağhyan bu hnttm yegane hikmeti be ders gö~ektedir. Bunlardan ne
\'Ücudu vapurla münasebeti değil mi- kadarının dıploma alabilece~i ancak 
dir!. eyliil sonlarında belli olacakttr. 

!Para sarfedip Uskiidar ve Kadıkö-
yü demir şebekeyle cloldurmak iı;in Adliyede 
bir milyon linıya yakın para sarf eden 

bir miiessesenin bu kadar kola)· ra- Muska yazarak büyü 
kat o dere<'e hayati bir noktayı yıl-
lardanheri ihmal etmesinin sebehini 
zamanın kıymetini takdir etmemekte yapıyormuş I> 

aramak doğru olmaz mı! 
Biz böyle düı;Unüyonız, 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

• izcilik teşkilatı hazırlı~ - Emi
nönü Halkevi, bir izcilik teşkilatı yap
mağa karar vermiştir. Bu teşkilat, 
beş yüz kişilik olacak ve orta mektep 
mezunları alınacaktır. 

"' l.'vka! müdiirlüğiiniin bir tami-
mi - Evkaf umum müdürlüğü, evkaf 
müdürlüklerine gönderdiği bir tamim 
de bütün camilerin dahilindeki bah
ç~.:::ı uı ı.c:mızıetumesını, aga!;ıanaırrı-

Fatih civarında~ oturan Şeraf ettin 
isminde biri, Fatih sulh ceza mah
kemesi karariyle tevkif edilmiştir.Şe 
rafettin, birtakım kimselere büyü 
yapmak ve muska yazmaktan suçlu
dur. 

• Beyazıtta, Mığırdıcın bakırcı 
dükkanından bakır çalmaktan suç -
lu Ismail ile bu çalınmış bakırları, 
hile bile satın almaktan suçlu Os -
man, Fettah ve Temel Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesine veril -
mişlcrdir. Dün bunların hakim ,Reşit 
tarafından sorguları yapılmıştır. Hfi. 
ldm Reşit, suçlulardan Ismailin tev
kifine karar vermiş, diğerlerini ser
best bırakmıştır. - Allo, patron. Haşetin işçileri 

grev yapıyorlar. Yarın gazetemizi 
dağıtınuk imkanı yok. 

Patron uyku sersemliğile cevap 
vermiş: 

bir kadm mulm.rriridir. Asıl · · 
"Amandin - Lü i - Oror Düpea" dir. 
Bahtsız bir evlenmeden sonra Sando 
isminde bir arkadn.~ıam ~ec;;i olaa 
\"e onunla .. San" imza.~ile müşterek 

ya7.ılar ,yazan lıu kadın daha sonra 
yalnııı kendi yazdığı yazılara "Jorj 
San" imı.asmı atmış ,.e bu imza fran
c;;ız edebiyatında şöhretti bir yu tut
mu~tur. 

Vilayott~ 

Soyadı işi 2 T 
,,_ma.smı ve park haline konulmasını 

ıemmuza bildirmişti. 

• Ptıtrnn11n suannt~•h.dı:ın ;flAkl1..ku 
maş çalmaktan suçlu Yorgı ısmınde 
biri, zabıtaca yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. Yorginin UçüncU ceza 
mahkemesinde duruşmasına başlan
mış ve şahitlerin çağınlması için mu 
hakeme, ba•ka gUne bırakılmıştır. 

- Aman bu havadisi birinci say
faya koy! 

,Çinde 
Japon - Çin gerginliğinin sebebim 

şuna atfediyorlar: Çinin şimali dün
yanın en zengin kömür madenleri 
mıntakalanndan biridir. Halbuki Ja 
ponyada hemen hemen hiç maden 
kömUrü yoktur. Çindeki muharebe 
her şeyden evvel maden kömüıil mu 
harebesidir. 

Uzak Şarkta. çıkan gündelik Ingi
Iizce gazetelerin en büyüğü olan 
Nort Çayna Deyli Niyus, Japonya -
nm Çin kömür madenlerini eline ge
çirmesinin BüyükBritanyanm dün -
ya kömür piyasasındaki kudretini ih 
lal edeceğini söyliyerek Ingiıtere hü
kumetine Japonya aleyhine zecri ted 
birler tatbik etmesini tavsiye etmek 
tedir. 

Bu gazetenin düşüncesine göre, 
Ingilterc Amerikanın yardımına bel 
bağlıyabilecektir. Çünkü Japon dam 
ping'inden zarar gören Amerikalılar 
zecri tedbirleri itirazsız kabul ede -
ceklerdir. 

~disababa Eğleneceli 

S - Sansovino kimdir ' 
O - A"ıl ismi Andre E.ontuccıi olan 

hu adam JtaJ~·anm tanmmı, heykel
t:raşlanndandır (1460 • 15'29). 

S - Ayn• dünyadmı uzaklığı ne 
1tadardır 1 

C - 38446 kilometn. 
S - "M estv Uika'l>ilc a.nılt:ın 03-

manlı padişahı kimdir 1 
C - lldncl Sf'lim. 

Belediyede 

Arsaların ifrazı için 

bir karar 

kadar bitecek 
Soyadı alarak tescil dttinniyenler 

den 2 temmuzdan sonra:. ceza alına
cağı mahalle mümessillım ve bekçi
ler tarafından halka bilklirilmekte -
dir. 

Halkın büyük mikyastaki müra • 
caatı üzerine nüfus şub<~~ri de ye -
niden takviye edilmiştir. Bu suretle 
soyadı yazımı işleri 1stım bul da da 
2 temmuza kadar bitirilocektir. 

• Köy hayvan muayene heyetle -
rince verilen damızlık v esikalarınm 
baytar dairelerince tasdikine lüzum 
olmadığı ve damızlık ha:pvan vergi
den muaf bulunduğundan bu vesi -
kaların doğrudan doğruya. Uı.allfık et 
tiği hayvanlar vergisinin terkinine 
esas ittihaz edilmesi vila rııete bildi -
rilmiştir. 

• Yumurta ve fındık iHracatmdan 
kontrol masrafı karşılığı olarak üc
ret alınroıyacağı vilayete lbildirilmiş
tir. Kontrol memurlarınım masrafı 
iktisat Vek8.Jetince verilecektir. 

• Daire ve müesseselerdi! ister a -
nzi, ister daimi olsun, bir hizmet 
yapan seyyar mükellefler.e bu biz • 
metleri mukabilinde ödenıe:cı paralar
dan müstahdemler gibi kıu~anç, buh 
ran, müvazene ve hava ıtu.-vetıerine 
yardım vergisinin kesileceğ~ maliye 
vekaletinden bildiıilm~, 

Şehir planlan yapılıp tatbike ge

çildikten sonra mevcut arsaların if
raz muamelesi yapılmadan önce ala 
kadarlar belediyeye müracaat ede
cekler, icap eden ruhsatiyeyi aldık -
tan sonra tapudaki muamelelerini 
ikmal edebileceklerdir. Halen böyle 
bir mecburiyet yoksa da belediye il 
raz muamelesi yaptıracakların ken -
di menfaatleri iktizası evvela bele • 

Millrace Ankaraya. gitti 
Darampur mihracesi Sir. Şimanlal 

diyeye müracaat eylemelerini doğru Setalvad. dün öğleden sonra askeri 
bulmaktadır. Çünkü belediye tapu • müzeyi ve diğer bazı abicleleri ziya-

• Temsil Vf': spor salonu - Eminö
nü Halkevinin yaptıracağı temsil ve 
spor salonlannm proje ve planlan be
lediye fen heyetine verilmiştir. Yakın
da inşaata. başlanacaktır. 

• Hafriyat sahasında istimlak -
Sultanahmetteki hafriyat mmtakasm 
da yapılacak olan istimlak işinden 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Bir kitap toplattırıldı 
Yahudilik ve siyonistlik adile neş

redilmiş olan bir kitap; mUndcrccatı 
tahrikçi mahiyette görüldüğünden 
zabıtaca topla ttırılmıştır. 

Damııhk koçlar 
Bir müddet ~vvel damızlık koç al

mak üzere Ma.caristana giden he -
yet, Macaristan ve Almanyadaki tet 
kiklerini ve mübayaa işini ikmal e
derek şehrimize dönmUştür. Heyet, 
evvelce kırk Merinoe koçundan baş
ka yeniden altmış damızlık Merinos 
koçu daha getirmiştir. Yekftnu yüzü 
bulan bu koçlar Karacabey harası
na gönderilmiştir. 

Devlet demiryolları için 

Almanyaya ısmarlanan 

lokomotif ve vagonlar 

Pariste meşhur Knsino dö Parr· 
nin direktörünün kardeşi Volterra -
nm bugünlerde Adisababaya gideceği 
haber verilmektedir. Italyan pasa -
.partile seyahat edecek olan Vo?ter
ra orada eğl~nceler tertip etmek, 
bir kasino yapmak, barin ve kaba· 
reler açmak imkanlarını tetkik ede
cektir. 

Güzel hikayelerden 
daki ifrai yapıldıktan eonra beledi - ret etmiştir. 1 
yeye vaki müracaatlardan bazılannı • Dün akşamki ekspresle•Ankaraya 

Köylünün biri bir avukata gide -
rek aleyhine dava açan komşusuna 
karşı kendisini müdafaa etmesini 
rica etmiş: , 

- Fa..ka.t ben fakirim, size vere
cek param yok. Davamı bedava alı
nız. 

- Peki ama paran da obnasa her 
halde evinde bir şeyler vardır! 

- Evet, altı tavşan, üç tavuk ve 
bir bisiklet va!>. 

- Eh. hi~ yoktan iyi Uyuşabili
riz. Şinıdi söyle bakalım kom.şun ne
den dolayı seni dava ediyor? 

- Kendisinden altı tavşan, Uç ta
wk ve bir bisiklet ald.ıeımı iddia e
~yor. 

hareket eden mihrac~ pamrtesi gu" - 1 bozmakta. bu suretle arsa sahipleri 
zarar görmektedir. nü tekrar lstanbula dôn.ıIÜi'§ buluna -

• Son gtınlerde buğday fiatleri cakbr. ! 
bjraz yükselmiş ise de geçen on beş • • 
giM ıçinde bu fiatıer bir hayli düş - De•iz 11akhyat acttntelerı 
mUt vaziyettedir. Bu itibarla yann Şehrimbde, bulunan cleniz nakli
toplanacak narh komisyonu fiatlere yat acenteleri, tem!i1 ettikleri kum
yeni ~m yapmıya~~ktır. ~n~ü panyalarm Türkiyeye uftrayan va -
narh daıma on ~ gun evvelki fiat ~-- 1 ti ri 1 l - ~ 1 aktadır purMP.C.ı, yo cu ve ca na v un 
ere gore aonu m . . • . . .. 

• Pazar nıhsatiyelerine ait harç tarifelen hakkında, denlt& tıcaret mu 
miktan hakkında pazar günleri, a • dürlüğüne bir liste vermeğe davet e
çık kalmaya mecbur olan küçUk es- clilmişlerdir. 
naf ile belediye arasında çıkan ih • Kabotaj hattı haricine gönderilen 
tilaf hakkında daimi encümen dün emtianın navlun işlerinide göze çar -
tetkikatta bulunmuştur. pan yolsuzluklar ve tezatlar, deniz 

EncUmen yannki içtimamda bu ticaret mUdürlUğünli eeaslı tedbirler 
hususta kat'i kararını verecektir. almaya mecbur etmelQtedir. ..-... 

Geçen sene satın alınan f okomotiflerden ikisi 

Devlet demiryolları i d ar esin in 1 tini on bir saate indiren yeni tarife· 
Almanyaya sipariş ettiği üç loko - yi tatbike koymazdan evvel, hattın 
motifle 12 vagonun bugünlerde gel- tahammill kabiliyetini eon bir defa 
mesi beklenmektedir. Saatte 90 kilo daha. tetkikten geçirmeyi lüzumlu 
metro yapacak olan bu lokomotifler, görmUş ve teknik bir heyeti bu işe 
An.kara - Istanbul ve Toros ~kspres men;ıur etmi3tir. On gUnden fazla sil 
lennde kullanılacaktır. Son sıstem • ren tetkikat neticesinde yeni tarife 
de olan bu lokomotifler, bizim hat- . . . ' .. 
!arın hususiyetlerine göre tadil edil- nın tatbı~inı. mahz~rlu ~o.?terec~k ~n 
miş bir şekilde yapılmışlardır. kUçUk bır eıhet bıle gorülmeınııJtır. 

Demlryollar idaresi, Ankara-Is - Heyet raporunu umum mUdilrlilğe 
ta.nbul ekspresinin Y,olculuk müdde· verilmek Uzcre hazırlamaktadır. 

Doktor Şahhn Saika• 
seyahati 

Alman ekonomi diktatörü ol 
tarulan Doktor Şaht'm Balkanl 
~yaJıat.e !;'lkma!H birçok siyasi d 
koduJara yol a~tı. Bilhassa Al 
ekonomi bakanının Belgrat ve A 
nayı ziyareti üzerinde duruldu. 
maııyanın Orta A \.Tupa ve Bal 
!arda yeni politik kombinezonlar 
dığı iddia edildi. Fakat bir an 1 
Alman iktı adi vaziyetine bir n 
atfedilecek olur a, bütün bu lddia.I 
ra~men Doktor Şahtın bu seyaha 
de daha Ziyade ekonomik gayeler · 
tüğli meydana ç.ıkar. 

Şimdilik vaziyet 1'Udur: 
Almanya kendisine lazım olan ip 

dai maddeleri ,.e )iyecekleri bti~ 
bir müşkülatla temin ve ithal ede 
liyor. Hitler idaresinin teslilıata . 
fettiği büyük l·ekunlar. ağl1' endü 
triye yaı•ılan yardımlar, Alman mal 
.resinin vaziyetini sarsmıt>, ithali 
karşıhyacak döyizlerin mlkta.nnı 90 

dereee kısmıştır. Hatta bu kı~ Be 
linde müthiş bir yumurta ve tereya 
yoksulluğu ba.~göstennlş ve dükkl 
lann önünde ~-i~·ecck temin etmek iç 
c;;ıra bekliyen halk kütleleri görünm 
ye ba~lamı tı. Bu esnada ltalyay 
tatbik edllen zecri t~birler Alm 
ekonomisinin ~·ardımma koştu. Al 
man sınai istih~alatı Tuna ha 
memleketlerinde w~ Balkanlarda y 
pazarlar kazanmağa ba.'ladılar. Al 
manya bu devletlere yaptığı bu yen 
ihracat ~a~·esinde oralardan ipti 
ve ~:iyecek macldcsi ithal etıniye 
!adı. Uç dört ay zarfında Almany 
l'ugoslavya, Yunan~tan ve BulJt 
ristanm en bü~'ilk müşterilerinden bi 
ri oldu. ~ ru en bu devletler de mal 
lannı ihraç edecek bir pazar a.nyor 
!ardı; pazarsız mallanm Almany 
kabul etmeshıl memnuniyetle ıw-~ 
dılar. 

Fakat birkaç mman süren bu hftm 
malı ticaret faaliyetinin daha f 
devamı halihazırda bir engelle karp 
lamı~ bulunuyor. Yugoslav, Yunan 
ve Bulgar tacirlerlnin AJmanyad 
blr~.ok alacaklan toplaıım.ıştır. Al 
man)'& bu borçlan ı•ara mukabili ·· 
demek istemeyip mal mukablli öde 
meli dü ünmektedir. Alman sa.n&)i 

cileri de devleti bu hmmsta tahrik e 
mektedirler. }'akat alaeaklılan buna 
Uma biraz güç olacaktır. Ve Alman 

·~-· . ---' ... ..... 
Şalıt'm bu oleJi hal için bu seya-
hati deruhte etmesi en yakın ihtimal· 
dir. 

Maamafih Şaht'm seyahatinin eko
nomik gayeler güttiiğü ıüphesiz ol· 
malda. beraber, siyasi ihtimallerin d 
gö7..den kaçınlmanığı aşiki.rdır. Al· 
manya şimdiki şartlan Tuna havzum 
da ve Balkanlarda Alınan ekonom 
nüfuzunu arttırmak ~in mii8alt gö 
mekte oldu~u gibi, bu ekonomik nU
fuzun ı;lyasf anl~matan kolayia§iı• 
racağını unutmamaktadır. - N. M. . 
Maarifte 

Her kazada bir socuk 

kütüphanesi açllacak 
Gelecek tedris yılı bidayetinde her 

kaza dahilinde birer çocuk kütüpha
nesi açılmasına karar verilmiştir. 

• llkmektep muallimleri arasm 
yapılacak becayişin temmuz sonların
da yapılması kararlaştırılmıştır. 

Merkez Bankası teıkilah 
Cilmhuriyet Merkeı Bankası tet

kilatı yeniden genişletilecektir. Son 
senel~rde klering esası üzerine tica 
ret anlaşmalarının tazyiki yüzün • 
den, Merkez Bapkasmm muamelatı 
artmıştır. Son yapılacak teşkilatta, 
Almanyaya kleringi için ayn bir 
vis açılacaktır. Bankanın, Ankara 
daki merke1; teşkilatı da genişletile 
cektir. Bu münasebetle merkez ban 
kasının üst katındaki Anadolu klti • 
bü de başka bir binaya taşınacak • 
tır. 

Hava tehlikesine kartı 
Hava tehlikesine karşı koruma ko 

misyonu, salı günü vali muavini HU 
dai Karatabanın reisliği altında top 
!anacaktır. Komisyon, bu toplantı
da şimdiye kadar yapılan işleri göz
den geçirecektir. 

Zehirli gazlerden korunma hakknl 
da. doktor ve muallimler için açılan 
kurslardan iyi neticeler elde edil .. 
miştir. Seçilecek konferansçılar va.ıı 
sıtasile halka da zehirli gulerdeıı 

korunma çareleri mevsuu berinde 
konferanslar verilecektir. 

Istanbulda hava tehlikesine karşı 
yapılacak denemenin kat'i tarihi he 
ııüz tesbit edilmemiştir. 
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Boğazlar Konferansı 

Dışisler Bakanımız 
bugün geliyor 

1'. R. Aras istasyonda 

8aıvekil, Recep Peker 

taraflndan uğurlandı 
Ankara, 13 (Tan) - Dıt Bakanı 

br. Tevfik RUftU Aru, yanında Ba
~ık umumt sekreteri Numan Rifat 
lre.nemencioğlu olduğu halde Mon
trôye gitmek Uzere bu akşam şehri
'1İzden ayrılmıştır. Dr. Tevfik Rüş-
16 Aras, lstasyonda Kamutay Başka
'1 Abdülhalik Renda, Başbakan Ge
~l Iemet InönU, Parti Genel Sek
~ri Recep Peker, Bakanlar, kor 
~ı>lomatik ve bakanlıklar erkinı ta
l'afmdan uğurlanmıştır. Tevfik Rüş· 
ttı A?'888. Adliye Bakanı Şükıii Saraç 
tıflu vekllet edecektir. Heyetle bera
ber Montröye gidecek gazeteciler 9 
~İtiden mürekkeptir. 

IConferans toplantısı 
Cenevreden Sofya matbuatma bil

«irildiğiııe göre Boğazlar konferansı 
"8.la.rmm aym 27 sinde toplanacak 
l>lan tnUBlar Sosyetesine yetişebilme
~ için ayın 26 smda bitmesi tah
b\in eciilmektedir. Bu müddet zar
ftnda -.çilen encümenler, Sosyetenin 
l'ernmu ayı toplantusında görii§ille -
~ olan meselelerin projelerini ha
'1rlıyacaklardır. 

ltuzvelt yaptığı itleri 
ctnlatıyor 

Dallu, 13 (A.A.) - CUmhurreisi 
ltuzvelt burada irat ettiği bir nutuk 
la demiştir ki: 

"Biz, Amerikada yalnız milli duy
tuyu değil, beynelmilel duy~yu da 
1.rıkişaf ettirdik. Bununla beraber, 
.\merikanm, bütün dünyayı hüsnü 
lljv t ve komfularla i eçinmek e-
~ .tJ u u. wu.!c cıu Uit ı l:"'uwl'\n "'°"• 
ltibine te;ıvfk eylemekle beraber, teb 
likeye dUten yabancı devletlere yapa 
tağı yardrm tamamiyle manevi ma • 
hfyette kalacaktır.,, 

-urvelt'in namzetliği 
Vqington, 13 (A.A.) - Cümhuri 

)'etçi Landon ile Knokl!l'un namzet 
t&ıterilmeleri Uzerine, Beçilmek ih
timalleri a.zalmıf olmakla beraber, 
~uzvelt riyMeticümhur için halen 
tuvvetli namzet bulunuyor. 

Kendisinin intihap edileceğine da
b- beşe karşı sekiz, bahis tutuşanlar 
\>ardır. 

küçük Antant askeri 

~onferansı 
Prağ, 13 (A.A.) - Çekoelovakya 

tenel kurmay b&Jkanı general 
tz.ejci, Küçük Antant askeri konf e -
'-nBma iştirak' etmek Uzere BUkreşe 
~reket etmi,tir. 

Antl Yenlzeliıt partiler 
arasında birleıme 

yapllamıyor 
Atina, 13 (Tan) - DUn ak,am 

'hali p&İtW umumi m~kez heyeti 
hir toplantı yapmıt ve bu toplantıda 
~tivenizeliırt partilerin birle,mesi 
bakkmda müzakerelerde bulunan 
'nUmessiller izahat vermişlerdir. Bu 
lıahat üzerine Antivenizelist parti • 
1'nn birle,meainin fimdilik kabil ol
~adığı ve ancak Ahali Partisile milli 
~hali Partisinin müşterek bir siya
'et ukip etmeleri kararlaştınldığı 
'1ıl8.f1lmı,ur. 

il r maden kazası 
Tokyo, 13 (A.A.) - Tokuoka ma 

«eninde bir grizu patlamı§ 31 ame
lenin ölmesine ve 31 amelenin de ya
t'ala.nmasına 1ebep olmu,tur. 

Danılgte Naıllerln 
sıkarcbjı bir h4'dlıe 

tı t>amiı, 13. (A.A.) - Bir toplan
. yapmıt olan milli Alman parti8f 
~derlerinden (ç kişi, üniformalı na
~erle çıkan bir arbedede ağır su
"ette yaralanmıf}ardır. Naziler, bi -
~ sonra tehrin bafhca caddelerin
;ın Volkia Timme SoByalist gazete
~ tatil edilmesini prot.eato eden 
le !'takım riaaleler dağıtan Sosyalist 

t'e hücum etmialerdir. 

TAN 

• 
iş kanunu 

Amele arasında 
bQyük sevine; 

uyandırdı 
Zonguldak, (Tan) -l!J Kanu

nu havsamız lsllerlnl ~k sevin
dirmJ§tlr. Amele namına mu
rahhular bu sevinçlerini parti 
genel sekreterliğine bildirerek 
ııiikran ve saygılannı sunmll!J
lardır. Parti genel sekreteri Re
cep Peker murahhular namına 
ayn ayn şu karşıbğl vermlftlr: 

Spor işleri 

General Ali Hikmet 
beyanatta bulundu 
Takım teıkiff meselesi 

hakkında 

tetkikat yaptırıllyor 
• 

.Ankara, 13 (Tan) - lstanbul ga
r.etelerinden birinde çıkan açık mek
tup hakkında Türk Spor Kurumu 
Başkanı General Ali Hikmet, §U be
yanatta bulunmuştur: 
"- Bu mektubu okudum. Spor ha

reketleri tarafımdan da takip edil
mektedir. Istanbul takımının terti
binde filhakika isabetsizlikler görül
müştür, o sebeple bu mesele hakkında 
tetkikata başlanmış ve alınacak neti 

"iş bölümü ve çah&mada a
henk esaslannı güden partimi
zin bu ana. fikirlerini ~leyicl 
bir iş kanunu başarma.~ı yurda. 
en büyük kuvvet olan mtıll bir
lik duygulannı kun·etlendire
celdir. Parti programının ruhu
na uygun vasıflarla. milli varb
ğlmı:r.da biitün işçi arkadaşlann 
birlik ve beraberlik unsurıı ol&
ra.k ~hşmalanru dilerim." 

) 
ceye göre hareket zarwi bulunmuş-

-----------~ tur. Eğer tetkikat neticesi filhakika 

Ziraat Vekili tedavi 

için Avrupaya gidiyor 
Ankara, 13 (Tan) - Ziraat bakanı 

Muhlis Erkmen, tedavi için Avrupa.
ya gitmek üzere bu akşam Istanbula 
hareket etmiştir. Muhlis Erkmeni, va 
gonunda Başbakan lsmet lnönü ziya
ret ederek kendisine sıhhat ve iyi 
yolculuklar temenni etmiştir. Ziraat 
bakanına gaybubeti esnasında. Celil 
Bayar vekalet edecektir. 

Londra Üniversitesinin 
ıenei devriyesi 

Ankara, 13 (Tan) - l..ondra üni
versitesinin senei devriyesinde bulun
mak üzere Istanbul üniversitesinden 
iki zat Londraya gidecektir, Bunlar
dan biri Müşfik Alidir. 

l:ımir panayırı i5in 
Ankara, 13_ f1'an.l - lzmir pana~

nn ı tırak edecek ere osterileCek 
döviz ve kontenjan kolaylıklan hak
kındaki kararname projesi bakanlar 
heyetine verilmiştir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kongresinde 

ismet lnönü bir nutuk 
söyliyerek yapılan lılerden 
memnun olduğunu söyledi 

Ankara, 13 (A. A.) - Çocuk Esir
geme kurumu genel kongresi bugiln 
saat 15 te çocuk sarayında toplan
mıştır. Kongre başkanlığına General 
Kazım Ozalp, ve ikinci Batkanlığa da 
G. KA.zım Sevüktekin, katiplikle
re de Bayan Dr. Fatma Meınik, Dr. 
Mitat seçilmişlerdir. Kongrede mura· 
kıplarm raporJan okunarak kabw 
edilmi§tir. lki yıllık çalışma raporu 
da memnuniyetle kabul edilmiş ve 
kongrenin sonunda kongrenin Cumur 
Başkam Atatürke, AbdUlhalik Ren· 
daya, Başbakan l!!met lnönüne ve 
kardeş kurumlara tazimlerini bildir
mesi alkıflarla kabul edilmi§tir. 
Başbakan Ismet lnönU, kongre so

nunda a,ağıdaki nutku söylemiştir: 
Çocuk Esirgeme kurumunun geçen 

iki senelik faaliyetini hulasa eden 
kongrede memnuniyetle Yaşadık. Bu 
güzide heyetin size verdiği i§ raporu 
bütün memleketin meınınmiyetini 
mucip olacaktır. Tetkili.tımız &rtmlf
tır, bilh&18& memnun ~lduğumuz ci
het çocuk esirgeme fikrinin bütUn 
memlekette yeniden hiaaolunur dere

futbol ajanının kusurunu sa:bit kdar
sa, o vakit onun hakkında kusurunun 
şekli ve derecesine göre icap eden 
muamele elbet de yapılacaktır. 

Ancak Istanbul sporunda böyle 
sporculuk zihniyeti olduğunu kabul 
edersek bunun bir futbol ajanının ac
ziyle bitecek işlerden olmıyacağı da 
aşikardır. (,,.'..ınkil bunun kökünün da
ha derinlerde bulunacağı muhakkak
tır. Fakat kurumumuz bu işle de ya
kından meşgul olacak ve bunu behe
mehal ortadan ~dırırmya azimle ça
lışacaktır. Her halde bundan böyle 
"Türk sporunda klüpçülük,, değil, sa
dece "Kardeş klilplerde sporculuk" 
yaşatılacak ve bunun için her ne la
zımsa yapılacaktır. Şunu da ilave e
deyim ki, ben bunu söylerken, yeni 
nizamnamemizin (Türk gençliğinde 
vahdet ve muhabbet) istiyen yüksek 
esaslarına ve bu kliipçülük dedikodu
larından usanan mUnevvcr lstanbul 
gençliğinin ve "temiz spor" aşkıyle 
yanan bütün sporcuların bana ilham 
veren ruh ve iradelerine davanıyor 
ve bunlardan aldığım kuvvete giive-
nerek böyle söylüyorum.,, 

Su yüzünden cinayet 
Izmir, 13 (Tan) - Cuma.ovasında 

' dün, geceyansı tütün tarlasına giden 
suyu a.ralannda taksim edememek yü 
ziinden bir cinayet olmuş, bir kişi öl
müş, iki kişi ağır surette yaralanmış
tır. 

Demirci Halil, değirmenci Abdul
lah, ve Ali arasında· olan bu kavga
da, Halil Abdullahı öldürmüş, kendi
siyle Ali de ağır yaralanmışlardır. 

ÜSüncii umumi müfettiı 
Hopa da 

Hopa, 13 (Tan) - Genel Ispekter 
Tahsin Uzer, beraberinde Kars ilbayı 
Akif ve Çoruh Ilbayı Refik ve diğer 
zevat olduğu halde bu akşam ilçemi
ze gelmiştir. Yarın Rizeye gidecektir. 

On ikinci kattan aıağı 
Nev-York, 13 (A.A.) - Yüksek 

bir binanın on ikinci katından kopa
rak yere düşen bir asansöriin içinde
ki 19 kişiden 14 ü yaralanmışlardır. 

Dünya ıatrans ıampiyonu 
Leningrat, 13 (A.A.) - Dünya 

şampiyonu Capablanca burada ayni 
zamanda otuz ,atranç tahtası üze
rinde oyun oynamış, bunlardan 12 
sini kazanmı~. dokuzunda berabere 
kalmlf ve Yalnız diğer dokuzunu 
kaybetmittir. 

ettirrni§, masrafım da idare etmek 
hususunda büyük bir muvaffakıyet 
göstermiftir. Hayır cemiyetlerinin cede yayılmış olmaaıdır. 

Fikrimce her çocuğun, her yerde, hesabm sağlam vaziyeti o fikrin 
memleketin her bucağında bu kadar memlekette kökletmeai için bu sağ
gü7.el kabul görmeai ve her yerde ço- lam heeap, en ziyade llzmı olan teY· 
cuk eeirgeme kurumunun f~iyetini dir. Bunun için murakıp arkadqlara 
çok arttırmuı ve çok &enifletmeei . 
işi bilhuaa vatand8llan çok 1evindi- teeekkt1r ederim. Her türltı menfaat 
reeektir. kaydından azade olarak çocuk esir-

Memnun oldufum nokta murakıp geme fllainl memlekette yerle,ttrme
Raif Karadenizle Dr. Omer Vufinin fe ve çocuklan himaye etmeye müm 
çok açık ve çok anlaYI§lı bir tekilde kün olduğu kadar yarc1mı hususunda 
y~zdıklan .hesap raporudur. Umid. e- gösterdikleri gayrete çocuk esirgeme 
dıyorum kı, bu hesap raporunun dık- .. . 
katle okunması cemiyet hesaplarınm kurumunun yuks.ek ~eyetine, u~u
nekadar temiz ve usullere nekadar uy m1 merkez heyetıne, ıdare heyetıne 
gun olduğunu bütün memleketin gö- huzurunuzda ve millet kaJ"§ısmda şUk 
zO &tftnde canlandıracaktır. ran1a.rmuzı, teşekkUrlerimizi suruna-

Yaridatı tahminden fazla tahakkuk YJ bir vazife biliriz. 

EDEBİYAT 

Döğüş horozu ve 
Babıali tipi Lahna turşusu ve 

perhiz! -2-
lşte eskiden ismine (Babıali), 

şimdi de (Ankara caddesi) dediği -
miz bu meydan, bu cinsten horozla
n yetiştirmek hususunda, tahtaku -
rulu evler, vebalı nehirler ve sıtma
lı bataklıklar gibi, bünyesini de~a~
lı bir istiklal içinde korumuş, ıçtı -
mai bir mes'uliyet taşır. 

Horoz misalindeki mazur hayvan
cık, çıplak, vahşi, iptidai bir (.Nefsi 
Emmare) nin halis örneğini ve o 
havanın etrafındaki gayretler de, 
bu (Nefsi Emmare) nin kıymet hü
kümlerini ve piyasasını temsil et
mez mi? 

Türkiycnin uzun zamanlar fikir 
ve edebiyat merkezliğini yapan bu 
meydanın yegane beğenilmiş v~ en 
çok mürit kaydetmiş an'anesı d.e. 
ayni hayvani (Nefsi Emmare) nın 
döğüş ve oyununu en İyi beceren 
tipleri bulmak, yetiştirmek ve bes
lemek hususundaki nati.irüne daya
nır. Bir nevi yağlı derinin, bir nevi 
böceği doğurmak ve beslemekteki 
natürü gibi. 

Bu na türü ona kimler aşıladı? 
Tarihi ne zamandan başlar? Bun
ları öğrenmcğe ne lüzum, ne de i~
kan vardır. Buna yeltenmek, yenı
çeri ordusunda ilk binin veya ls
lanbulda ilk külhanbeyinin kim ol
duğunu tetkika kalkışmak gibi ma
nasız bir tarih oyununa çıkar. Om
rii 40 - 50 senenin içine sığışsa da, 
ezel kadar başsız bir kaynaktan ge
lip, ebet kadar sonsuz bir denize 
aktığı hissini veren bu seciye dere
~inden, herhangi bir zaman ve her
hp.ngi bir mekanda alınacak bir 
maşrapa su, kimyakerc, daima ayni 
maddeleri taşıyan bir rapor yazdı · 
racaktır. Fikir ve idrak işkenceleri 
icindc kan ve tere batmış insan bey
ninin tek hırsı olan hayat hamlesi 
ve meçhulii feth humması orada ye
rini tek ve aziz bir cevhere bırak· 
nırşbr. 

Bu cevherin i~mi (ncfs) tir. Sa
bah kahvesini zamanında içemediği 
için evinin ic;;hıi altüst eden ve kom
susunun kılığından, mahalle imamı
""' colrohno lrnn:ır, tırnak.lıır.ını :u
zatmadığı yer bırakmıyan kocakarı 
(nefs) lcnnden daha kör, daha geri 
ve daha kaba bir nefs... Şüphesiz 
ki, (nefs) Jerin de mütekamil olan
ları vardır. lslam mistiklerine göre 
(Nefsi Emmare) den (Nefsi Levva
me) ye çıkan ncfs, bu ikinci kadc
n.edc, kendini bir fikir ve bir telak
ki tarzına isnat edebilecek hale ~e
lir. Fikirle ( ncfs) arasındaki sıkı 
ve karanlık bağlan görmemek ne 
mümkün? Fakat bir meşe ki.itüğii 
kadar sert ve çıplak olan (ncfs) in 
ilk ve hayvani halini, üzerine bütün 
bir fikir sisteminin kabartmalarını 
çıkaracak surette yontmak ve (nefs} 
klitüğünün bütün hırslannı, o röl
yeflerin hayat ve muhafazası yolun
da sarfetmek ayn bir iştir. Bu ma
nada (nefs) in fikir ve imandan far
kı azdır. 

Böyle bir (ncfs) hüviyetin yapa
cağı dögüş ve kendisini teklif et
mekle varacağı netice, teşhir, ter
zil, teşhis ve tanzife yarar ki ona 
can kurbandır. Onu kendimize, dos
tumuza ve herkese korkusuzca tav
siye edebiliriz. Bu iki (nefs) ara -
sındaki farkı basit bir zeka anlıya
maz. 

Fakat ilk ve iptidai manasında 
(nefs}, köpeğin kemiğine bağlı olu
şu gibi, hasis menfaatlerine, kiiçük 
tamahlarına ve hayvani inBiyakları
na mağlfiptur. Hiçbir otokritiği, hiç 
bir muhasebesi, kendisile hiçbir ihti
laf ve davası olamaz. Kendisinden 
emin ve hoşnuttur. Vicdan azabı 
duymaz, içinden ulviliğe benzer bir 

!er. Böylece hem muhitlerinin, ken
dilerinden evvel bu hususta bir ta
rih ve maziye malik olan seciyesini 
beslemiş, hem de o seciye ile beslen
miş olurlar. Bunların neler yaptık
lnrı ve neler yapmağa istidatlı in -
sanlar olduklan hakkında, nekadar 
isime yararsa yarasın ve tahliline 
nekadar yardımcı olursa olsun mi
sal vermemeği tercih ediyorum. Onu 
az çok Babıali aktUalitelerini takip 
etmiş okuyucular bilir. Vak'a.dan zi
yade karakter, şahıstan ziyade me
t<'le üzerindeyim. 

Bunlar hakikatte filin devirden 
günümüze kadar gelen bir zincirin 
hakir birer halkası ve düşkün yara
tılışlar serisinin halis prototipleri 
olduklan halde, açıkgözlükleri sa
yesinde kazanılmış 24 saatlik alaka
ların fani aynasında, filan ve filan 
fikir sisteminin, filan ve filan san'at 
tnrzının mümessilleri gibi görünür -
ler. Bu. bilerek veya bilmiyerek en 
büyük yalanlarıdır. Herhangi bir 
mezhep ismini taşıyan mefhum is -
ter hak, ister batıl olsun, bunların 
yanında bir haya ve namus temsil 
eder. Makine mühendisliği iddia 
eden bir adamın tenekeci dükkanı 
işletmesi gibi, en büyük şiir heye -
canını, yazdığı hicviyelerde bulan 
.sairler, en biiyük tenkit zevkini, ça
lıştığı gazetenin yazı müdi.irüne ait 
romanları. onlardan .iğrenmesine 
mukabil 5 liraya methettiğini söyle
mekte anyan münekkitler, en büyük 
nilkte kabiliyetini, ruhile de, bedeni
lc de temiz bir şairin kitabı vesilesi
le, (bu şairin elleri kirli) demekte 
gösteren nükte ve daha buna ben
zer tiplerin kiffcsi, bütün külçe ve 
bütün hacimleriyle minicik bir ruh'
yat kanununun çerçevesi içinde mah 
pus ve ondan öteleri hiç dlişünülmi
yecek ve konuşulmıyacak insani yüz 
karalandır. Bunların hiçbir davala
rı yoktur. Sağ, sol, ileri, geri, bütün 
fikir sistemleri bunlardaki en kaba 
(nefs) gayretinin, en kaba peçesi 
hükmündedir. Zira her fikir sistemi
nin ve her fclsefı>nin bir ahlak telak
kisi olmak lazımdır. Hiçbir yenilik
leri de yoktur. Zira Babıali ortasın
da yükselen çc.ki me, döğüşme ve 
söğil§Rle ~lırammJJ. .tAş~chklan ta~
Jardan çok daha büy:üklcrini taşımııı 
bahadirlcrin birer hazin takipçisi VP 

mirasçısıdırlar. Kıskançlık ciğerle
rini basiller gibi yiyecek, kendilerini 
öldUrmeğe kendileri kafi gelecek ve 
zaman onlan, bir daha anmamak 
suretile affedecektir. ' 

Bu muhitte fikir, şahsiyet ve ye-

Bir dostum ' 'ar; ço 'hı zaman per
hb:dedir. Lakin neye perhiz cttit:ri 'e 
ne~i yediği belli değildir. Mesela: 

- Bir çay içer misiniz?.. de cm: 
- Perhizim ! diye ce\'&p \·erir. Ve 

o akşam (Çamde\iren) kazlnc~tında 
palamut tavası ve leblebi unu ile ra
kı Jr.er. Hele lahana turşusu onun en 
baş perhiz yemeğidir. Halbuki hani 
hani: 
"- Bu ne 18.hana turşusu? Bu ne 

perhiz? diye bağıran bir de darbıme
sel ''ardır. 

Bu arkadaşımın haline göre lahana 
turşusu artık perhizle telif edUemi
yecek ~iyeceklerin h~mda bulunmak
tan çoktandır kurtulmufj ve itibanm 
iade etmiştir. 

Buna mukabil, telif edilenıiyecek 
başka şeyler gözümlizden kaçmah-ta
dır: Birini tanınm. Tram\'ay veya 
vaımr<la yanındakinin, ardında -
kinin kendi gazetesine göz atmasına 
tahammül edemez. Yabancının na7..a
n ü tüne adeta kabus gibi c;.öker. 
"- Ben kimsenin gazetesini oku

yor mu~ um ki, ba..,kası benimkini oku
ısun? ! di~ e de mantıki bir hlikiim yii
riitiir. İşte bu elindeki gazeteyi ha-.
kasının okumasnııı tahammUl edemi-
~-eıı zatın baslıca i~i memba suyu. ga
zoz gibi ~e) ler satmaktır. l'alnız bu 
ic;kiler<len suya, (Tasdelen) e benze
sin diye (Ta!-ifan gelen) demi~tir; ga
zoza da (Omnihos). 

Bir diğer zat tanırım; dünyada ar
tık şey yemel e tahammül edemez. 
Anasının kaı;ığı daldığı çorbayı I~ 
mez, karısının tattığı üdü yutamaz; 
tiksinir. Bu 7.at da lokantacıdır; 
miiştıerilerin i)niinden kalkan salata
ların salç.alannı dökiiyor diye üç de
fa altçJ )·amağı <leğiı:itirmi,.tir. 

Bir başkası ''ardır: Ne kendi adı 
ile bir başkasının ~ağrılmasma ta
hammül eder; ne giydiği kumaşın 

başka sırtta ~()riJJmesine.. Orijinal 
kalmak ister. Bu 7..atın mii tah7.aratı 
\'arfür \'e 1esadiif eseri olarak 
isimleri hep A \'nıpa rnii<;talı1..arlanna 
benzer; bir alameti farika ve isim 
clava mı reddetiimıt>~·e kifayft ede
cek ufak1dek imla 1 anh~Jıklarhie. 

PerhizJe lahana ~1Uf'3USU a~smda 
mevcut olduğunu andığımız t-ezat, 
bu saydıklanmın karakter ,.e hare
ketleri ara~ındaki tezadın yanmda 
kadife gibi kalmaz mı! .. 

B. FELEK 

nilik sahibi olmanın tek çaresiıı her ı Küc;ük Haberler 
şeyden ve her fikirden evvel bu ah- ..... __ _ 

lakı reddetmek, bu an'aneyi parça- 8 Ankara, 13 (Tan) - Endüstriyel 
lamak, bu zincirin bir halkası olma- mamulatın maliyet ve satış fiatlan
ğa tahammül etmemek ve (fikir} in nm kontrolu hakkındaki kanun bu • 
izzetini, yeni bir ahlak telakkisinin günkü resmi gazetede çıkmıştır. 
temiz perdesi üstUnde aksettirici • .Ankara, 13 (Tan) - Başvekalet 

hazinei evrak dairesinde resmi ve ta. şartlar ve seciyeleri Babıaliye empo- rihi evrakın tasnifi işlerinde çalıştı-
ze etmekle başbxacaktır. nlacak heyete ait kadro bakanlar he

Necip Fazıl KISAKVREK yetince kabul edilmiştir . 

4. . 
" 

ses geçmez, endişe, kapısını çalmaz. Yenı Bulgar sefiri itinıatnaınesını 
Kafanın tek 9erefi olan düşünceden, verme1< ıçın yan1<ayaya ıerırken 

ruhun baş huyu olan hicaptan ve 
kuvvetin ilk şartı olan iffetten ta
mamile sıyrılmıştır. Pöhpöhlenişj 
var, gururu yok, palavrası var, kah
ramanlığı yok, iddiası var, fikri yok, 
hilekarlığı var, san'ati yok. Sanki 
Allah, nurundan mahrum ettiği bu 
bedbahta, içinin zindanmı gayet ra
hat gösterip, onu teselli etmiştir. 

!şte, Babıilinin döğUş horozu şek
linde şöhretini yapmış, parsasını 
toplamış ve taraftarlannm: 

- Y8fa be Çilli Horozum! 
Nidalarile mestolmllf olan bazı 

tipleri, bu neviden bMıit birer (nefs) 
halinin mümessilleridir. Bu halleri -
le kazandıklan muvaffakıyet, şiirle
rile, hikayelerile, fikirlerile, tenkit
lerile uyandırdıktan alakadan çok 
daha canlı olduğu için, pazıya kuv-ı Yeni 
vet. bı miiı;tP..rird hol madeni işletir- Polonya sefiri Çankayada Atatürke itimatnamesTnl 

icin merasimle l<öskte karşılanırken 
vermek 
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No. 16'"? Ziya ŞAKIF 

.Bütün mesele hadiseleri öne katıp 
sona kadar yürütmektedir 

TAN 

K.UŞBAK.IŞf 

Ata ve otomobile dair 
BeyoAlundan BeJazıda on kuru

~a mü~teri arıya.o ı;;oförler yola çı
karken tak ilerini kapatır, !;eneleri
ni a~arlar. IUüst.eriler tarafından 1 
diııleniliı• dinlenilmediklerile me:;-gul 
olmadan dörder be.....-r satırlık hika- ı 
Jeleri biribiri arkasına sıralarlar,! 
.sık . ık önlerine dü~en dalgın yolcu- j 
lara \'e tnksilere uzun bo)·lu küfür- ı 
ler ,·e: 

- Sigortalı mısın, be mübarek, I 
Yollu nükteler savururlar. I 
Gec;ıen akşam bizi götüren şoför ' 

ise taksi saatini kapatır kapn.tmaz 1 
yanık bir s~le ~u köy türküsünü 
tutturdu: 

Ata binesim geldi. 
Hay dalı dah 

Küye ~Idesim geldi. 

14 - 6 - 936 

Şnrkının ~·alnı7. bu parça..,ı aklın· ! 
da kalım) olacak, onu ~olun .. onuna j 
kadar tekrarlayıp durdu. Acaba Ja
nık sesli ..,oföriin ha~ikat.•n ata bi-1 
nesi \'e kö)·e ~MP'ii ,::eldi mi, ~ ok'18 
bu türkü d" !)iitii>' it<>ki ş~u;uıar 

gihi tes:ıdiifcn mi t .. : ··Ama ta!'11ıp 
kn:t:ı ll:~·e dii~üııürken arliatia otu
ran yolculardan bir:s·nin ar!t:- ·:- ıı

na ~U~l'an söy!e:liğ;ni du.~ .~um: 

MEMLEK ET MANZARALARINDA N Havza 

Eskişehir milli müfrezelerinden bir grup 
[x işareti olan, müfreze kumandanı Enis Beydir) 

2 - Sonra .. Bu muazzam tevkifa- mek. Ve art.ık lüzumu kalmıyan 
tr yapabilmek için evvela zabıta me- (Meclisi meb'usan ı kapısının önün
murları arasında bir tasfiye yapıla- de bir (paydos borusu) çaldırdık
lacak .. Kuwyı Milliyeye kıl kadar bi tan sonra : 
le meyyal olanlar derhal azlonula- - Ey ahali! .. Meşı utiyet, mulga-
rak nezaret altına alınacaktı. dır. Zatı hazreti padişahi, mülk ve 

3 - Daha sonra.. Istanbuldaki milletini, diledikleri gibi idare ede -
(Kuvayı Askeriye) şiddetli bir rabtı ceklerdir. 
zabt ve murakabe altına alınacaktı. Demek zamanı gelmişti. 
Bunun için (mütekait topçu livası) Mustafa Natık paşa, saraya celbe-
Mustafa Natık paşa (muva.z.ı.af) sı- dilmiş; !Meclisi meb'usanın feshine 
nıfına nakledilecek: (lstanbul muha- dair iradei seniyel eline verilmiş: 
fızlığıl uhdesine verilecekti. - Gidiniz. Bunu mecliste okuyu-

- Matbuat, şiddetli bir sansür al nuz ... Içerdekileri derhal dışarıya çı
tma vazedilecek .. Ayni zamanda, Ku- karınız. Kapıları kilitleyip anal-ıtar
vayı Milliye aleyhindeki yazılara kuv lan alınız. Muhafızlık dairesinin ka-
vet verilecek. sasında saklnyımz. 

5 - Divanı harp heyetleri arasın- Denilmişti. 
da bir tebeddül yapılacak; ve bir de Nisanın 12 inci pazar günü tam 
(fevkalade divanı harp) t:,kil olu- saat on ikide Mustafa Natık paşa 
nacak ... Bu divanı harp; vazifesinde meclis binasına gelmişti. Meydanda, 
tamamen müstakil olup, verdiği hü-
kümler kat'i olacak .. Vazifesi de yal- odacılardan ve hademeler, birkaç ka-
nız, Kuvayi Milliye hnrckiı.tiyle aliı.- tipten başka kimseye tesadüf edeme 
kadar olanları muhakemeye munhn· mişti. Bu halden tuhaf bir vaziyete 
11ır kalacak ... (Bu mühim ve fcvkaHi.- düşen lstanbul muhafızı, hitap edile
de divanı harbe kimin riyaset edebi- cek bir zatı aramak mecburiyetini 
leceği me1;elesi de müzakere edilmiş.. hissetmişti. Hadcm lor, rfynool d.ivo.
Vaktile Bursa Valisi iken Mustafa 
Kemal paşanın emrile tevkif ve Istan nma mahsus olan odaları göstermiş-
bula tayin edilmiş olan C:Kiirt - veya- lerdi. 
but Nemrut - Mustafa paşa) nm el- Mustafa Natık paşa bir odanın ka
bak bu riyasete elynk olduğu takar- pısını açmış bakmıştı. Burada, bir 
rür eylemişti.) zat iğilmiş, harıl harıl yazı yazıyor-

Sadrazam Damat Ferit paşanın iş- du. Bu zat, Gümüşhane meb'usu Ze
lerini teshil ve muvaffakıyetini te _ ki beydi. Muhafız paşa. bunu katip 
min için çalışan bu grup ilk mukar- zannetmiş, ehemmiyet vermemişti. 
reratını, Damat Ferit paşaya arzct- Kapıyı kapayıp geri çekilmişti. Bu 
miş: ve derhal kabul edilmişti. Hele sıradh abdest almak ic,in kolları sı
Uç bin kişinin tevkifi ile gerek ıstan- vah, bir zata tesadüf etmişti. Başın
bula ve gerek Anadoluya verilecek da, sakız gibi beyaz ter takkesi, sır
dehşet; Damat Ferit pa§anın çok ho- tındaki ilmiye kıyafeti ve bilhassa 
§una gitmişti. Ancak şu var ki, bu heybetli vücudü ile muhafız paşanın 
üç bin kişi, nerede tevkif edilecek _ nazarı dikkatini celbeden bu zat dur 
ti? .. Artık Babıali hükumetinin bil _ muş, aralarında şöyle tarihi bir mu
tiin ni.ifuz ve kudreti, ancak Istanbul havere geçmişti: 
civarına inhisar etmişti. Bu üç bin - Kimi arıyorsun, Pa~a ? .. 
kişiyi de Maltaya göndermenin imka - Mebusları artyorum. 
nı olup olmıt<lığmı bilvasıta lngili7. - - Ne yapa<"akRm ? .. 
terden istimzaç edilmiş ise de; (16 - tradei eniye tebliğ edeceğim?. 
Mart) günü bile lüzumundan fazla i- - E. Tebliğ et. bana. 
leri atıldıklarını hisseden lngilizler. - Siz kimsiniz? .. 
Türk efkin umumiyesine hürmet e- - Ben .. Meclis reis vekiliyim. Adı-
derek bu teklifi nazikane bir surette ma, Abdillaziz Mecdi, derler... Ya, 
reddetmişlerdi ... Bunun üzerine tev- sen kimsin ? .. 
kif edilecek bu üç bin kişiyi, adalara - Ben de .. 1stanbu1 muhafızı Mus 
yerleştirmek akla gelmişti. Fakat, tafa Natık Paşayım. 
bunlara bina temin etmek imkan ha- _ Pekala .. lrac0 i seniyeyi bana 
ricinde idi. Mustafa Natık paşa çok tebliğ edebilirsin. 
bUyük bir depa eseri göstermiş: _ Olmaz. Şahsa tehliğ edilemez ... 

- Efendim!.. Hayırsız adalara ça- Çünkü, fesih iradesidir. Bugünden 
dır kuralım. Varsın orada, gebersin, itibaren, (ba iradei seniyei hazreti 
otursunl\r. den;işti ... Bu fikir, bazı- padişahi) Meclisi Ma busan feshedil
larına mülayim gelmişti. Fakat, su miştir. Bunu, mebuslara resmen teb 
ve iaşe masrafı he.sap edilince, bu i- liğ etmek vazifesile geldim. 
~in pahalıya mal olacağı anlaşılmış: ( Arka~u '""'") 

- Şimdilik bu meseleyi tehir ede
lim. fustafa paşanın divanı harp ri
yasetine geçmesi kafidir. O, işini bi
lir. 

Denilmişti. 
Mustafa Natık paşanın Istanbul 

muhafızlığına ve Nemrut Mustafa 
paşanın da (fevkalade divanı harp) 
riyasetine tayinleri padişaha arze -
dilmiş; deral (iradci seniye) ye ikti
ran etmişti. 

Şimdi sıra, artık hadisatı öne ka
tıp yürlitmeye gelmişti. 

Padişah Vahdettin ile Damat Fe
rit ~anın sinirlerini bozan bir şey 
varsa o da, Fındıklı sarayındaki mec 
lisi meb'usşn dairesi üzerinde daha 
hala bir bayrağın temevvüç etmesi 
idi. Azalardan çoğu, kaçıp Anadolya j 
gitmişlerdi. Hatta. Reis Celiı.lettin 
Arif Bey bile, istifanamesini yazıp 
göndermişti. Bunlar, Ankarada top
lanarak bugün yann yeni bir meclis 
teşkil edecekler ve mUzakerata giri-
1;eceklerdi. 

Bunları bu sıfatlarından tecrit et-
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- Ne tuh:ıf, cliyorrlu. bizim '"Ofö· 

rün canı ata b;nu-.~k is~~r. h- uki 
ata binen k:>yliiler <.le otomolıHe bin
mek için can ata;:lar. f:Iesclfı, Trab
zonun Yomra rl\lı~y ... :,'~·le l\'}ylüler 
fındıklarını satıp bo!"!l IJir paraya 
kavuştular nu ilk i~leri bir otomobi
le binmek olur. 

KöJlerinin etrafmcla bir tur yap
tıktan sonra. tekrar <_:ehirn ,.e ~·ine 

köye ayni otomobille gidip ~elerek 
bir ~·tlhk para~·ı bir günde harcar, 
rahat ederler. 

* 
Şoförün tiirf<iisü ve yo'rularılr.p 

hir:nin anfott1ğı bu h"l{aye bana at
la otomobil ara.smda bir siırii n•tlna
S!'betler buldurmu,tu: Mesela bir 
otomobilin kuvvetini ölt>,crken, p1otö
rü beş \."eya on heH(r kuvvc:t"ndedir 
sözü. Bu söz atın diz~ini m3.!dnt'ye 
teslim ettiği gündenberi dönilyor. 
At o gündenberi mütema.diyen ye -
rini mn'iineye bırakıp, mfü:elere. re
simlere, edebiyata doğru gerileyin 
dunı~·or. At ~7.el bir an'ane gibi 
kaybolup gidiyor. Onu ~-avaş yavaş 
~ırmah bir elbise. gibL yaloız .. mtra-
.,ım nJtırtntltı hul' nihnn~.. ·~" 

kfım edf~·onız. Harbe giren zırhlı 
"ttıınn , ·..rini c:ohtnn zırhlı oto"'"· 
hiller aldı. Otomobıı :'l'anslan, at 
,·nn.,1annrn müşterilerini elinden a
lıyor. 

Atla oto-rıohil arasında ıı.thRM ~
'lf"n miina<ıehf'tleri h11nlal"dan binnin 
Allah ~·amsı olduJhı, ötekinin inc;ıan 

elindf"n c:ıkma<.ıı bile dtırduramı)"or. 
Anadoluyu "ezenler cok h·i bilirler: • '"' • • 1 
E<.ıkiden, şehirden uzak yol kenarla- · 
nnda, kaburgalan bir çift kuru el 
~ibi gi)ke uza.nan korkunç at lske - l 
lf"tlerine sık sıli ra.stg~linirdi. Şimdi ! 
ıritıtirlP azalan hu kahıırı~a ke~ikle- ; 
ri, art1k ~·erlerini, insanın i~erlc;ine 

a\ ni ktı..,,·eti \'e korku\·u a.<ııh~ran l • • • t 
otomobil iskeletlerine bırakıyorlar. 

Bedrl RAHMi 

VENUS RUJU 
Gayet cazib renklerile kullananla

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

VENÜS KREMİ : 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en şayanı emniyet ve iti
mad olanıdır. 

VENÜS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli
leri teşhir eden yüksek evsafta e.,. 
siz pudradır. 

VENÜS RlMELl : 

Bergamada 7 ev tamamen 
3 ev de kısmen yandı 

Bergama, (Tan) - Evvelki akşam, İnkılap mahallesinde müteahhit 
Halil Kamil ve Mahmut Kamil kard°'lere ait ot deposundan yangın çık
mış. şehir büyük bir tehlike geçirmiştir. 

itfaiye teşkilatının noksanlığı, yan gının vaktinde söndürülme::;ine im
kan vermemiş, bu yüzden dört ev tamamen, üç ev de kısmen harap ol
muştur. 

Yangının iki ufak çocuk tarafından çıkarıldığı söylenmektedir. De
poda 600 balya ot Yfnmıştır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Başını taşla ezerek öldürmüş 
Karaman, (Tan) - Ismail oğlu Omer isminde bir köylü, işine gi

~erken yolda Mehmet oğlu Ahmet isminde bir tanıdığına rastlamıştır. 
iJtedenberiı aralarında çekememezlik olduğu için, Ahmet, kısa bir mü
nakaşadnn sonra yerden aldığı taşı Ömerin kafasına vurmak suretile 
heme nölümüne sebep olmuştur. Katil, bundan sonra Ömerin başını iki 
+.a-;;ın arasına koyarak ezmiş ve köye dönüşünde işlediği cinayeti muh
tara anl:::tmışt1r. Katil. biraz sonra jandarmalar tarafından yakalanmış 
ve a '11iyeye verilerek tevkıf edilmiştir. ömerin, sekiz çocuğu öksüz 
!(almıştır. 

E! e~li şirketi11:in h;;kfımetçe 
a~l. nı~ ası etrafında teik .. kler 

Yakında hükumet tarafından satın alınacak olan Ereğli Şirketinin 

Zon~uldaktaki lavuarlarından birisi 

Zonguldak, (Tan) - Bir müddet· 
evvel Ankaraya giden Ereğli şirke· 
ti Direktörü Aryeti, pazar günü bu-
raya dönmüştür. öğrendiğimize gö· 
re direktörün bu seyahati şirketin 
satım işile alakadardır. Direktörlin 
Ankarada şirketin mümessili Bu • 
vassiye ile temas ettiği ve şirketin 
defterlerini hükümete bildirdiği an· 
laşılmaktadır. 

Bir motör bath 
Zonguldak, (Tan) - Uç kardeşler 

ismindeki otuz tonluk bir motör sa
hilde direk boşaltırken büyük fırtı • 
nada batan Hacızade vapurunun en-
kazına çarparak delinmiş ve birkaç 
dakika içinde batmıştır. Motörün 
kaptan ve tayfaları etraftan yeti -
şen sandalcılar tarafından kurtarıl· 
mıştır. 

Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir- 1 
pikler kalbelere ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış ve maruf 

Karlman, N. Tarika, Şark Merkez 
ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
satılır. 

Deposu : Evliya zade Nureddin 
Eren, kimyevi ecza iı.lat ve ıtriyat 
ticarethanesi, Istanbul - Bahçekapı. 

Rize, (Tan) - Dere senesi sonu mUnasebetiyle, yapılan tetkikler tale
benin geçen yıllara nispeten daha çok muvaffak olduğunu göstermiştir. 
Yukarki resim, Adacami köyü ilk okul talebelerini muallimleri ile bir ara
da gösteriyor. 

Manyas panayırı çok 
rağbet gördü 

Balıkesir, (Ta) - Dört giln S0. • 
ren Manya~ pana.yırı diin dağılmış • 
tır. 

Panayır çok alı§ verişli olmu§ v6 
on biıı kadar halle iştirak etmiştir. 
Satılmak üzere getirilen 6 bin kü • 
sur hayı·andan dört bini satılmt§tır. 
Hayvaıı alımımı Yunanistandan, A • 
tinadan, Konyadan gelen tüccarlar 
önemli miktarda hayvan satın al .. 
mışlardtr. Bu panayıra iştirak edeıl 
tifocarlarııı kısmı azamı Gönen pa .. 
nayırma iştirak etmek üzere Gön&
ne gitmi~lcrdir. , --Niksara iskCir.- ,. ~··· ... 

göçmenler 
Niksar (Tan) - h .la 

b~'tlıaıieliıi.ftyu;eiu iililüste1rniŞur: 
Halk, muhacirlerin zaruri ihtiyaçla • 
rını karşılamak hususunda birçok 
yardımlarda bulunmuştur. Ayrıca 
Halkevi gösterit kolu da (Kozan 
Oğlu) piyesini temsil etmek suretile 
yardım temin etmiştir. Göçmenler• 
den san'at sahibi olanlar, derhal ça .. 
hşmağa başlamışlardır. Diğerleri de 
köylere iskiı.n edilmek üzeredir. 

Adapazan klüpleri bir 
kararla birleştiler 

Adapazarı, (Tan) - Adapazarı • 
nın dört spor klübii idare heyetleri, 
Partide kaza kaymakamı, Parti baş· 
kanı, Halkevi ve Halkevi spor kolıt 
başkanlarının da iştirakile bir top "' 
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda, 

Adapazarı sporunun daha faydalı bit 
yolda yürüyerek memleket gençliği· 
ni daha derlitoplu bir şekilde çalış • 
tırması kaygusuyla. dört klübün iki• 
ye indirilmesi lüzumu görüşülmüş • 
tür. Müteakıp iki gecede de klüplet 
fevkalade kongrelerini toplıyarak bıl 
birleşmeği kat'ileştirmişlerdir. 

Kararlaşan esasa göre, Ada Id " 
man yurdu ile Sakarya Spor. Genç • 
ler Birliği ile Yeniay birleşmişlerdir. 
Birleşen klüpler, Parti binasında ça • 
hşacaklardır. 

Küçük Haberler 

• Nizip, (Tan) - Nizip Vakıfla! 
Işyarı Orhan Türkmen, idare namı· 
na 106 çocuğu giydirmiştir. Kendisi. 
vilayetçe bir takdirname ile tatıtif 
edilmiştir. 

• Çanakkale, (Tan) - Hafta ta· 
tili ruhsatiyesine birkaç lira zam • 
medilmesini bahane ederek ba.ıJ 
kahveler birdenbire fiyatlara yirmi• 
şer para zammetmişlerdir. 

• Çanakkale, (Tan) - Halkevi: 
nin verdiği kıyafet balosu çok iyl 
geçmiştir. 

• Balıkesir, (Tan) - Birkaç gün' 
denberi ilimizde bulunan kültür mU· 
fettişleri, orta okullarla lise ve öğ• 
retmen okulunda ince emelerde bil' 
lunmuşlar, Kütahyaya gitmişlerdir-

• Kütahya, (Tan) - Zerzevat vt 
kasap çarşısı haline konulmak Uzeft 
büyük ve küçük bedestenlerde yapl' 
lan tadilat ve inşaat bitmiştir. Zer • 
zevat halinin idaresi fçtn, bir tali • 
matname hazırlanmaktadır. 
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Senelik atletizm karşdasmaları 

Dünkü müsabakada Fenerbahç,liler, 
Galatasaraylı atletleri m aijlup ettiler 

e Galatuaray ve Fenerbahçe klüp· 
lerinin senelik atletizm karşılaşma
sı, dün Kadıköy stadında kesif bir 
seyirci kütlesi önünde yapıldı. Ani 
olarak karar verilen bu karşılaşma
nın hazırlıklı bulunmamak yüzün -
den intizam içinde geçmediğini söy
lemekle beraber 3 TUrkiye rekoru • 
nun yenilenmesi dolayısile müteşeb 
hisleri tebrik etmek yerinde olur. 

Memleketin birinci sınıf atletleri
nin iştirak ettiği bu karşılaşmalar 
heyecanla. takip edilmiş ve atletizm 
sahasında senelerdenberi üstünlüğü 
ellerinde bulunduran Sarı kırmızılı· 
lar, dün ilk defa Fenerbahçe kar -
~;rsmda mağlfıbiyet acısını tatmışlar 
dır. Maamafih 3 adım, sırıkla yük • 
sek, 3000 metrenin yapdmamasıru 
bu müsabakaların en yüksek atlet
lerini elinde bulunduran Galatasa • 
rayın lehine kaybedilmiş bir avantaj 
olarak kaydederek mUsabakalarda 
alınan teknik dereceleri bildiriyo -
ruz: 

100 metre: 
I Semih (G.S.) derece 11.7 
ll HalOk (G.S.) 
ID Hilmi (F.B.) 

200 metre: 
1 Hilmi (F.B.) 25 
Il Hilmi (F.B) 
ID Orhan (G.S.) 
4-00 metre: 

l Fikret (F.B.) derece 55, 8/10 
ll Faik (G.S.) 
ID Suat (G.S.) 
800 metre: 

1 Fikret (F.B.) derece 2,13,6 
Il Yekta (G.S.) • llI Aptullah (F. B.1 

1500 metre: 
I lbra.him (G.S.) derece 4,37 
n Abdullah ... <f.B.) m Hw-1 \u .... . 
Ayrıca bu mesafe üzerinde rekor 

tecrübesi yapılarak Güne' klübünden 
(Recep) Besim Koşulay tarafından 
4,16 olarak teabit edilen ve 9 senedir 
kınlamıyan rekoru 4,12 3/10 yapa
rak yenilemeğe muvaffak olmuttur. 

110 metre manialı: 
I Faik (G.S.) derece 16 
Il Tevfik (F.B.) 

ID Ali Hayri (G.S.) 
Bu müsabaka.da da 18,4 ola.n etki 

rekor 4 salise farkla. kırtlmıftır. 
SOOO metre: 
Proğram harici olarak rekor tec

rübeei mahiyetinde yapılan bu müsa 
baka.da Güneş klUbUnden (Rıza Mak 
aut) yalnız ko,maınna. rağmen Be
şiktaşlı Mehmede ait olan 16 dakika 
26 saniyelik eski rekoru 8 saniye in
direrek 16,18 gibi çok güzel bir de
rece ile yeni bir rekor tesis etmiştir. 

Uzun atlama: 
1 Tevfik (F.B.) 6,30 
Il Şehap (F.B.) 6 
m Haydar (G.S.) 5,82 
Tevfik müsabaka harici 6,4:7 atla

mıştır. 
Li'üksek atlamaı 

I Necdet (F.B.) 1,70 
fi Haydar (G.S.) 1,65 
m Nurettin (G.S.) 1,55 
GWle atma.-

I Ethem (G.S.) 11,88 
ll Tevfik (F.B.) 
m Necdet (F.B.) 

(Tan) m polls romanı: 1 

Dünkü Fenerbahçe - Galatasaray atletizm karşııaş.masında c.Aalatasaray
lı Besimin 9 senedir kırılamıya.n 1500 metro rekorunu yeniliyerek yeni 
bir Türkiye rekoru yapan Qüne, klübünden Recep muvaffakıyetli koşu

sunu uıtırırK_,n 

110 metro mı\nia.lıda yeni bir Türkiye rekoru yapan Faik yarışın 
sonlarında 

Disk: 
1 Naili (G.S.) 37,36 

1I Yavru (G.S.) 
m lzzet (F.B.) 
Müsabaka harici Veysi 44,2 • ·ıt -

mıştır. 

Cirit: 
I N eedet (F .B.) 4: T ,15 
Il Orhan (G.S.) 
m Suat (G.S.) 
Müsabaka. harici Güneşten Melih 

47,35 atmıştır. 

4 X 100 bayrak ya.nşı: 
(Hilmi - Muiahham - Tevfik - Hil 

mi) den mürekkep Fenerbahçe takı
nu 462-5 ile birinci gelmiştir. (Semih, 
Mehmet Ali, Haluk, Orhan) dan mü
rekkep Galatasaray takımı mUsabrk
lardan birisinin yere düşmesi üzerin<~ 
yarışı tamamlıyamam1ştır. 

Uç Türkiye rekorunun bir günde 
yenilenmesi gibi muvaffakıyetli dere
celer elde edilen müsabakalar neti -
cesinde, Galatasaraylı atletlerin !50 

Kapı arlkasnnda 
bir cinayeti 

- Bay komiser, vazifem bittiğine 
göre, gitmek için bana izin vermeni
zi rica ederim. 

- Hayır! Hayır doktor! Şehadeti 
niz faydalı olacaktır. Müddeiumumi 
ve diğer memurlar gelinceye kadar 
burada kalmanızı rica ederim. 

- Girdiği yerden çıkmadığmı size 
kim söyledi ? 

Bu sefer, M. Ma.rtet'ye., u,a.k Ce· 
lesten Cachinel, mınlda.nır gıbi cevap 
yerdi: 

- Katil herhalde pencereden çik
mamıştrr !. 

Komiser merhamet ve istihfaf do
lu bir nazarla uşağı 11Uzerek: 

- Ya ? ! dedi , a.caba neden ora
C!an çıkmamıttır? 

Celestin tereddüt etmeksizin temi
nat verdi: 

- Çünkü ben Matmazel Blum'un 
beni nöbete koyduğu yerden ula kı
mıldamadım ve siz gelinceye kadar 

Mlchel Herbert - Eugene Wyl 

hep pencerenin önünde kaldım. 
Hastabakıcı vaziyeti hUlasa etme· 

ğe kalktı: • 
- Bu takdirde, katil, hala ya 

Mösyö Vignon de Mareellet'in çalış
ma odasında. veya ona bitişik labora
tuvarda olmak 18.zımgelir. 

Komiser, bu sefer kat'i bir · seıle: 
- Matmazel, adaletin sizin söyle· 

diklerinize bilyilk ihtiyacı yoktur! 
diye mukabele etti. 

- Bununla beraber ... 
- Rica ederim! 
Fenaya dönmek istidadı gösteren 

bir sahneye mani olmak için, Dr. Mi 
raille şu teklifte bulundu: 

- Fakat bay komiser, bu cinayet 
hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bi
liyorsunuz ki, ben geç geldim, o ka
dar ki, maktu1e hiçbir yardımda bi· 
le bulunamadım ! 

- Doktor, bazı suallere cevap ve 
rir ve cinayete akaddüm eden bir
takım teferrüat hakkında adliyeyi 
aydınla.tabilirsiniz. 

- Bay komiser, ısrar ettiğim iı:in 
affinizi rica ederim, fakat emin olu
nuz ki ... 

Mösyö Ma.rtet ~binden bir l!i
gara aldıktan sonra sigara kutusu· 
nun kapağını canı sıkılmış bir tavır
la kapadı ve Suzan Blume dönerek: 

- Madam Vignon de Marcellet'nin 
belki sizin yardımınıza ihtiyacı var
dır. Yeriniz onun yanıdır! dedi. 

NOTLAR 

f ransız grevi ve 
üdebamız 

Olimpiyat arifesinde 

Kampa seçilen sporcular 
hakkında dusunduklerimiz 

Fransa.da. grev oldu, gazetelerin ı 

bir kısmı çıkamadı, hemen hepsi da.- _ 3 _ masaydı gerçekten yazık olacaktL 
ğıtılama.dı. Olimpiyat kampına alman futbol- Uzun zaman atıl ve bir aralık da id-

Bu grevin bir ucu da bizim üdeba- cular hakkındaki düşüncelerinıizin mansız olduğu için göze çarpmıyan 
mıza dokunuyor. Çünkü, bilmem dik- mulıacirnlere ait son kIBmını da. bu-ı Rebii, kendi takımlarında yaptığı son 
kat ettiniz mi, üdebamız, mütemadi- gün yazıyoruz: maçlarda ve hele son Galatasaray • 
yen senboliznıa'n.m ellinci, roman~ RASiH · Güneş muhtelitinde thücum hattına 

• ·· .. ·· ..-.ı d'.nümlerinden 
ma nın ~·uz:mcu ~ ._. 0 

,. .. .~ Bu genç futbolcu, listenin ikinci çok faydası olan usta bir futbolcü ol-
Pa.ul Valery .nin, Ste~dh~ ın bugünkü yıldızlı oyuncusudur. Çünkü kendisi duğunu göstermişti. Olimpiyata gide· 
yabancı nesiller~ ~~~enn~en bahse· Paristedir ve buraya gelip gelemiye- cek hücum hattında kendilerine en 
der durur ve hıçbın.qı, Türk~ şa.rk ceği federasyonca tetkik edilecektir. fazla bel bağladığımız iki futbolcu hiç 
alimlerinden, fazılJanndan, .şaırlenn- Dünkü yazımızda işaret ettiğimiz şüphesiz, Fikretle Rebiidir. 
den bahsetmez, b~setse ~ile,. mese- gibi milli takımın en güç doldurula- HAŞL~ 
la Namık Kemal lçın °1.d?gu gıbi onu cak yerlerinden biri merkez muhac-aıı 
bir tarafa bırakıp blrıbırlerlyle mtt- k .. d. B · · d. k. f d 

i i k s· , ] mev lJ ır. unun ıçm ır J e eras-
na.kaşaya. gir ş r, oca ınan m yı yon burada bulunmamasına rağmen 
dönümlerinde, edip payesi olmıyan R '.h. d.. .. ·· t•· 

. kti ,1 azmış ası ı uşunmuş ur. 
birkaç ehb hayrın,. va l e Y Rasih, Parise gitmeden evvel mem-
oldulda.n yazılan bır sene evvelki ga- . . . k h . . 

1 . , 1 d art'-'arak leketın en ıyı mer ez mu ac1m1 o -

' 

ıete koHeksıl' on a.~~ .. an.. '! ' mağa namzetti. Fakat bu futbolcu 
bulur &'-'lli yazı~'l onumuze sürer. . . .. . 

, ' .,., · 'tün kültürlerini tahsilıne devam etmek uzere Parıse 
1 Sanki udebamız, bil gideli epey zaman oldu. Orada fııtbol 
( Avrup~ ~e b~h_:ı-o;sa Frans~a .Y:· oynuyor mu, oynamıyor mu, oynu-
~~tır, oı:n,urlenn~orad~a~~~ du~ yorsa vaziyeti nasıldır. Bilmiyoruz. 
mutemadı;)en ° an ' Fakat ne olursa olsun eğer Rasihin 
rur. olimpiyatlara hareketten bir hayli 

Neden! müddet evvel çalıştınlmaya başlama-
ÇU:küd.:: Jd raslad.Jğım Nu.1 sı temin edilirse takıma en layık mer-

1 ru~:ıı ~ı:·d~~ ki~ ' kez muhacim olacağına şüphe yok-
·ı _ Maksim Gorkl ağrr hastaymış. tur. 
Adamcağıza bir hal olu1'8a ne ya.zaı- FiKRET 

1 

cağtz! Fransız postası bura.ya üç Fikret, son maçlarda da klas oyun-
dört gün sonra geliyor. . cusu olduğunu göstermiştir. Fikretin 

ı ••• Fransadakl matbuat grevmin sol açıkta olduğu kadar merkez mu-
11 ucu, üdebamıza bu yüzden dokunu- hacim mevkiinde de muvaffak ola-

yor. •• cağına hiç şüphe etmeyiz. Arkası ve 

! zavalh T urkçe yam. iyi o.yunc.ularla çevrili ~lmak 
1 şartıyle Fıkretın merkez muhacım ye 
1 Dünkü sabah gazetelerinden biri- rinde çok tesirli olacağını iddia et-

i sbıde şöyle bir serle,:ha gördüm:. . mek yanlış olmaz. Rasih temin edi
Mahsul rekoltesi bu sene çok ıyı... ıemediği takdirde ve Rebii de kudro
Ve niçin !Şöyle dememişler diye dü- ya almdıgı~ na göre, Rebiiyi sol açık 

ştindüm: 
Yılın fevkalAde mahsul rekoltesi ve tek merkez muhacim kalan Niya-

b k · · ziyı· merkez muhacim oynatarak u sene ço ıyı ... 
Filcref ADIL "iyi + orta" formülüne varacak o-

sayısına 54 sayı ile mukabele eden 
Fenerbahçeliler, bu hususi karşılaş -
mayı galibiyetleriyle niha.yetlendir • 
mişlerdir. 

Melih Yugoslav ıampiyonu 
ıle bu ol<fom lıor11ı111ıyor 

....., Olimpiyada iştirakine karar veril
mek için ehliyetini ispat etmesi şart 
koşulan kıymetli boksörümüz Melihin 
dün ·akam Taksim stadında yapacağı 
karşılaşma, yağmur yüzünden yapı -
lamam.ış ve bu mühim müsabakanın 
bu akşam Tepebaşı Asri sinemada sa
at 20,30 da yapılması takarrllr et -
miştir. 

Yugoslav şampiyonu !van Komstey 
ile yapılacak bu karşılaşma dolayısi
le Asrt sinema salonlarında lazımge
len tesisat yap1lmt§ ve i.roihama ma
ni olmak için tertibat alınmıştır. 
Ayrıca müsabakayı herke.sin göre

bilmesini temin için fiatlarda azami 
tenzı1it cihetine gidilmiştir. 

Voleybol maçları 
lstanbul voleybol birinciliklerine 

dün Galatasaray klübünde devam e
.dilmiştir. Galatasaray - Topkapı ara
sında yapılan birinci maçı Galata.sa -
raylılar 9 - 15, 7 - 15 kazandılar. ikin
ci olarak yapılan müsabakalarda ls -
tanbulspor gelmediğinden Feneryıl -
ınaz, Beykoz gelmediğinden Eyüp 
hükmen galip sayılarak birinci devre 
rnaçlan nihayetlendirildi. Bu netice
ye göre, voleybol maçlarının ilk dev
resinde Feneryılmaz 15 puvanla bi -
rinci, Galatasaray 13 puvanla ikinci, 
Eyüp üçüncU vaziyette bulunmakta -
dırlar. 

Haftaya UçUncU devre maçlarına. 

Ve komiser arkasını dönerek bah
çeye çıktı ve hiddetli hiddetli, kllçilk 
küçU'k dumanlar çıkararak cigarası
nı içmeğe başladı. 

Evin önünde nöbet bekliyen polis 
Preterre komiser Martet'yi görünce 
elini şapkasına götürerek selam ver
di. Mösyö Martet polisin selamını ia
de etti. 

Komiser biraz sükunet bulmuştu. 
Tekrar eve girdi. Çalışma odasının 
içine bir daha baktı ve kapıyı iki de
fa kilitledikten sonra anahtarı cebine 
a.ttı. 

Şimdi, yüzü tekrar gülüyordu. 
Elini laubalice doktorun omuzuna 

koydu ve dedi ki: 
- Biraz daha sabır doktor, biraz 

daha sabır! Müddeiumumi neredeyse 
şimdi gelir. Zaten müddeiumuminin 
işi güç de olınryacaktrr. Evet .. Hatta 
kolay olacaktır. 

Tahkikata geleceklerin beklememe
leri için herkesin isticvap edilmeğe 
hazır olmalannı emretti. 

Suzan Blumun Madam Vignon de 

yuncular oynatmaktansa Rebiiyi sol 
açık ve Fikreti merkez muhacim oy
natarak "iyi + iyi" formülüne var
mak her halde takım için çok daha 
iyidir. 

YAŞAR 

.Ankar.a ınubtelitinin merkez mu -
hacim mevkiinde gördüğümüz Yaşar. 
bazı zamanlar bir klas oyuncusundan 
beklenecek paslar vermekle müstak
bel bir istidadı meydana koydu. Fa
kat bu istidadın kendish;ıi gösterebil
mesi için bu oyuncu üstünde çok ça
lışmak lazımdır. ÇünkU bu güzel pas
ları dışında hücum anlarında hiçbir 
tesirini ve 'bir merkez muhacime la
zım olan hiçbir sıkı gütünU görmedik. 

REBll 
Son deneme maçlarında her neden

se oynatllınıyan Rebii kadroya alın-

başlanacaktır. 

8 takımları 
Dün Fenerbahçe ve Taksim stad

larmda B takımları müsabakalarına 
devam edilmiş ve Fenerbahçe - Hilale 
8 - 3; Güneş. - Beykoza, Vefa Galata
saraya hükmen galip gelmişlerdir. 

Sarıyerde güreş ıubesi 
Sarıyer kazası gençler mahfeli bir 

güreş şubesi açmış ve bunun için la
zımgelen bütün hazırlıkları ikmal et· 
miştir. Mahfelin güreş kolunda on 
beş genç güreşçi haftanın muayyen 
s&atlerinde muntazaman çalışmak -
tadır. Gençler mahfeli senenin kon -
gresini bugün saat 14 te Büyükde
re C. H. P. salonunda yapacaktır. 

Marcellet yanına gelmesi üzerine a
şağı inen Lea, komisere yaklaştı. Bu 
kız Mösyö Martet'nin demindenberi 
dikkatine çarpmıştı. 

- Bak komieer, dedi, hadise hak
kında fikrinizi öğrenmeği cUretkarlık 
saymazsanız? .. 

Komiser kızın önünde hafü iğile
rek; 

- Bilakis! Bilakis, sevimli ço
cuk! dedi. 

Ve güzel bir klz karşısında bu işle
ri nekadar iyi bildiğini göstermek i
çin çıkan fırsattan adeta memnun o
larak: 

- Işte... Gayet basit!.. diy~ söze 
başladı. Ugak Celestin, metrdotel 
Louia, ahçı Juliette, yavsı.ş yavaş 
Mösyö Martet'nin güzel kw aralıfı
na çektikleri salonun kapısına yak
laşmışlardı. Onlar da belki daha çok 
yaklaşmak ve Lea'nm yanında dur
mak istiyorlardı. Fakat komiserden 
çekindikleri için ve kıyafetlerine ba
karak cesaret edemiyorlardı. 

Louis'nin arkasmda halA. komiser-

Bu arada, gerek Fikretin ve gerek 
Rebiinin yanında çok ümit verici o
yunlar çıkarmış olan Haşimin kampa 
alınmamış olmasrna canımız sıkıldığı
nı söylemeliyiz. Ihtimal ki federas
yon bu oyuncunun çok genç olduğu 
için ezilmesi ihtimalini düşünmüştür. 
Fakat unutmamalı ki Türkiyenin ye-
tiştirdiği en büyük futbolculardan 
Leblebi Mehmet, Paris olimpiyatları
na gittiği zaman Haşimden çok genç. 
ti. 
Haşim oynatılmasa bile, çok vaade. 

den istidadını arttırmak üzere yalnız 
görmek ve öğrenmek için de olsa o. 
iimpiyatlara götürülmeliydi. 
ŞEREF. 

Bazı kimseler Şerefin büyük oyun
cu olduğunu söylerler, bazıları da ak
sini iddia ederler. Büyük oyuncu ol
duğunu söyliyenler aksini iddia eden
lerden çok değildir. 

Biz ne o ve ne de bu düşüncede
yiz. Şeref, sadece yumurtası hasretle 
beklenen cins bir tavuk gibidir. Fa
kat bu yumurta hangi maçta çıkar. 
işte o belli değildir. 

Bütün bir doksan dakika i~inde ~ 
yunu çok iyi açan dört beş nefis pa
sından ve üç dört mac:ta bir çakan sı
kı ve yerinde bir şütünden sarfına

zar edersek Şerefin hiicum hattında 
pek de müessir olamadığım kabul et~ 
mek mecburiyetindeyiz. 

HAKKI 
Büyük oyuncu değildir, fakat hil< 

cum hattına çok faydalıdır. Bir kere 
karşısındakini rahat bırakmaz, sonra 
da eşapeleri mükemmel ve şutları s!
kıdır. Bir hücum hattında da böyle 
bir oyuncuya '!rıutlaka mzum·vardır. 
Yoksa lstnnbul - iViyana, İstanbul -
Izmir maçlarında ıblduğu gibi en güzel 
eşapelik paslar, en müsait ·fırsatlar 
ya koşamıyanlar, yahut şut çekemi
yenler yüzünden heder olur gider. 

NECDET, NlYAZI 
Necdetle Niyazi bugünün en iyi iki 

sağ açığıdır. Birisinin daha çelimsiz, 
birisinin daha çekingen olması 'birini 
diğerine tercih imkanr vermiyor. Hal 
ve şartlara göre bazı zamanlar birisi, 
bazı zamanlar da öteki muvaffak olu
yor. 

SAIT VE FUAT 
Izmir muhtelitinin iki iç oyuncusu 

bize iyi ümitler vermişlerdir. Her iki
sinin de güzel paslan, ayaklarına ha
kimiyeti, yerinde şutlan vardır. Bu· 
nunla beraber Fua tta daha fazla bir 
suples göze çarpmaktadır.lyi ve kuv
vetli bir takım içinde yerlerini yadır
gamıyacaklarını kuvvetle zannedi
yoruz. 
MUHACİM KADROSU 
Bizce olimpiyatlara gidecek muha

cim kadrosu şu şekilde olabilecektir: 
Rasih (gelirse), Fikret, Rebii, Hak

kı, Necdet, ya Niyazi, Fuat, Haşim 
(götürillilrse). 

Bu suretle olimpiyada on sekiz ki
şilik bir kadro götürülmuş olacaktır 
ki bu kadro içinden en kuvvetli ta
kımlarımızı yapmak imkanı da var
dır. 

Sadun G. SAVCI 

!iğe gittiği zamanki gri pardösti var
dı. Kusursuz metrdotelin bu yakalık 
sız hali kendini gülünç bir hale koyu
yordu. Celestin siyah ve ye§il çizgili 
yeleğinin üzerine kollan iyice uzun, 
fakat kısalığ"I altından gecelik enta
risinin bUtUn beyazlığını meydana 
çıkartan kısa bir ceket giymişti. 

Elli beşlik şişman, yüksek, kırmızı 
blok teşkil eden ahçı Juliette ise, arka 
sına kir ve leke içinde bir penyuvar 
atmıştı. Kulaklarına kadar inen ke. 
ten başlığı yanından sarrmtrak saç
ları sarkıyor ve bunlar gözlerine ve 
hatta fırınların sıcaklığında kızarmış 
yanaklarına kaaar iniyordu. 

Mösyö Martet, büyük bir salahiyet 
tavrı takınarak, cinayeti izaha giriş
ti: 

- Evvel~ dedi, katilin ben buraya 
geldiğim zaman yaptığım gibi Mösyö 
Vlgnon de Marcellet' nin odasına, alt 
taki istinat demirine tutunarak açık 
kalmış pencereden girdiği nihayet 
meydanda değil midir? 

[Arkası var] 
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MEMLEKET MEKTUPLARI Fransadaki grev ' Poliste 

Bir falcı kadın iş 
Pariste bazı hadiseler 
oldu 41 kisi tevkif edildi 

. üzerinde yakalandı 

SAGLIK ...._ ...... ~ 
........... ~öGUTLERi Yeşil bahçeler içerisine 

gömülü bir şehir: İnebolu 
Beşiktaşta. Hasfırm caddesinde 

Değirmen sokağında oturan Firdevs Zikzak perhiz 
1 

--- BAŞI 1 lNCIDE ---

Marangoz, ç~gir ve doğrama~ı -ı Kabul edilen kanunlar 
tarın da ya bugun, ya da pazartesıye • • 
grevden vazgeçmeleri muhtemeldir. ayana verıldı 

• ~. Paris, 13 (A. A.) -Blum, mebu-

1 adındaki kadının falcılık ve büyücü
lük yaptığı ihbar edilmiş, iki sivil 
memur cürmü tesbit etmek tizere kn 
dının evine gitmiştir. Fakat kadın 
evinde bulunmadığından kapıyı kı

zı açmış ve polislere: 

Tabiidir ki, vaktile Boğaziçi va
purlarının yaptıkları gibi, bir sağa. 
bir sola giderek yemek yiyeceksi
niz, demek istemiyorum. Zikzak 
perhiz, bir gün perhiz edeceksiniz, 
bir gün de istediğiniz yemekleri yi
yeceksiniz, demektir. 

İlkbaharını sisler içinde geçiren İnebolu, 

önünden gelip geçen gemileri kayalara 

binmiş binaları ile çok yüksekten bakıyor 

Demır sanayunde uılaıma san meclisi tarafından kabul ve tas-
Pa.r:i.s, 13 (A. A.) - Dünkü en mü- dik edilmiş bulunan beş tane kanun 

hiın hadise, demir sanayii patronları layihasını dün akşam ayana takd 1 

ile işçileri arasında akşam üzeri saat etmiştir. 
18 de ve mesai nazırının teşebbüsü ile Senato bu layihaları hususi bir en
bir uzlaşmanın imza edilmiş olması - cümene havale efmeğe karar vermiş
dır. Bilumum tezgahlarda pazartesi tir. 
sabahı işe başlanacaktır. Ayın on altısında da toplanıp mli-

Şimal eyaletinde grevciler işgal al- zakere edecektir. 
tında bulundurdukları 736 fabrikayı Blum, senatoda söz alarak, şayet 
tahliye etmişlerdir. asayiş ihlal edilecek olursa, hükfıme-

Kasap çırakları ile patronlar ara - tin bunu iade ve temine azmeylemiş 
ıındaki dava da hallolunmuştur. Pa- bulunduğunu söylemiştir. 
risteki bütün kasap dükkanları bu • Başvekil, grevcilerin arasına karış-
gün açılacaktır. mak istiyen bazı şüpheli unsurlara 

Şimalde İ§ler ba§fıyor 
Pari.s, 13 (A. A.) - Şimal eyaletin

de, dün yeniden işe başlıyan işçilerin 
sayısı 57.000 dir. Ekmekçilerle kö
mürcüler de bugün işe başlıyacaklar
dır. 

Bordoda liman amelesi grev yap -
mışlar ve ücretlerinin arttırılmasını 

lstiyerek rıhtımları işgal etmişlerdir. 
Amien.s'de tramvaylar grev yapmış 

trr. Macon'da yedi fabrika amelesi 
daha greve iştirak etmişlerdir. 

Bununla beraber her tarafta sü
kO.n vardır. 

karşı da şiddetli tedbirler alınacağını 
bildirmiştir. 

40 saatlik mesai ve 
i§sizlik 

Cenevre, 13 (A. A.) - Beynelmi
lel iş bürosunda, Amerika patronlar 
delegesi, haftada kırk saat çalışma u
sulünün Amerikada işsizliğe az çok 
karşı geldiği i~in, maliyet fiatlarrnda 
da nazari hesaplar nispetinde bir yük 
selme olmadığım söylemiştir. Işçilere 
ilave olarak verilen mezuniyetler ba
zı endüstrilerde büyük bir inkişafa 
imkan vermiştir. 

lngilterenin alacağı vaziyet 
Eden zecri tedbirlere devam 
edilmiyeceğini söyliyecek 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

Zecri tedbirler taraf dalarının, 
başbakanı, Edene karşı yapılan sui
kastin şefi olmakla ittiham etmek
te olduklarını 'bildiriyor. 

Çarşamba günkü oakanlar konse
yine fevkalade ehemmiyet atfedil
mektedir. Bu konseyden evvel bakan 
lar~n pazartesi günü fevkalade top
lantı yapmaları muhtemeldir. 

lngiliz gazetesi ve zecri 
tedbirler 

Londra, 13 {A.A.) - Gazeteler, 
İngiliz bakanlarından Neville Cim -
berlayn'in çok mühim bir söylevi ile 
yeniden ortaya atılan zecri tedbirler 
meselesini uzun uzadıya mevzuu 
bahsetmektedir. Bu hususta neşre -
dilen makalelerin başlıklarından bile 
zecri tedbirlerin nihayetleneceği tah 
min olunmaktadır. 

Times diyor ki : 
"Neville Çimberlayn'in söylevine 

~erilen ehemmiyet, arkadaşlarına da 
nışmadan onu hazırlamış olan baka 
nm niyet ve maksadını herhalde aş
maktadır. Buna rağmen bu söylev, 
Jnglliz hudutlarının gerek dışında, 
gerek içinde menfi bir tesir uyandır
mıştır . ., 
Diğer taraftan Times gazetesinin 

Paris muhabiri gazetesine şunları 
yazmaktadır: 

"Fransız resmi mahafilinin kana
atine göre, Neville Çimberlayn'in In 
giliz hükfımetinin Avrupanın uzak 
nuntakalarında sulhün idamesi me
tmliyetinden kendisini kurtarmak ve 
menfaatini yalnız Fransa ve Belçi
ka hudutlarının garantisinde ara -
mak arzusunu göstermektedir.,, 

Daily Telegraph diyor ki: 

mür ihracatının durdurulması neti
cesinde bu memlekette sefaleti faz
lalaştırmıştır.,, 

ltalyanlar Çimberlaynın 
nutkuna ne diyorlar? 

Milano, 13 (A.A.) - Corriere Del 
la. Sera diyor ki: 

Neville Çimberlayn'm nutku, zec
_. tedbirciler cephesine vahim bir 
darbe indirmiştir. Italya, gayet sa
kin bir halde vaziyetin inkişafını bek 
!emektedir.,. 

Gazetta Del Popolo diyor ki: 
" Neville Çemberlayn açık surette 

konuştuğundan ve yolu değiştirme 
zamanı geldiğini bildirdiğinden do -
layı şayanı tebriktir. Bu, Cenevrenin 
kollektif emniyet politikasının tesir-
sizliği artık tamamen pratik alanda 
meydana çıkmıştır. 

lngiliz Krahnın kabul 
ettiği diplomatlar 

Londra, 13 (A.A.) - Baldvin dün 
akşam Bukingham sarayında kral 
tarafından kabul edilmiştir. 

Kral ayni zamanda, Ramsay Mac 
Donald'ı, lngilterenin Ankara büyük 
elçisi Sir Percy Lorraine'i ve cenu
bi Afrika müdafaa nazın Osvald 
Pirov'u da kabul etmiştir. 

ltalyan Bakanlar Kurulu 
Roma, 13 (A.A.) - !talyan Ba

kanlar kurulu, 4 temmuz cumartesi 
günü içtimaa davet olunmuştur. 

imparatorluğun banisi 
Mussolini 

Roma, 13 (A.A.) - Yeni mfuıtem 
leke bakanı Lessana, bakanlık me • "Ingilterenin Cenevrede zecri 

tedbirlerin kaldırılmasını teklif et- murlanna ve ayni zamanda Trab -
mesi muhtemeldir. İngiltere, zecri lus, Doğu Afrikası idarelerine bir 
tedbirleri gayri ameli bulmakta ve tamim göndermiştir. 

Bakan bu tamiminde, Idarecile -
rin büyük bir enerji ile hareket ede 
rek müstemlekeleri, bu müstemleke 
imparatorluğunun banisi olan Mus-
solini'nin istediği bir tarza getirmele 
rini istemiştir. 

Almanyada müstemleke 
elde· etmek için çahımalar 

Londra, 13 (Tan) - Onümüzdeld 

"- Annem evde yok. Haseki has 
tanesinde doğuran Andirinanın ya -
nma gitti. Çocuk gayri meşru oldu -
ğundan onu ortadan kaybedecek.,, 
demiştir. Bunun üzerine memurlar, 
doğruca Haseki kadınlar hastanesi
ne gitmişlerdir. Lakin Firdevs, daha 
önce Hasekiye giderek gayri meşru 
doğan çocuğu alarak Şehremini na 
biye müdürlüğüne gitmiş ve çocuğu 
onlara teslim ederek "bunu otların 
arasında buldum ve size getirdim,, 
demiştir. 

Nahiye müdürlüğü, çocuğa Ner -
min ismini vererek Darülacezeye 
yerleştirmiştir. 

Firdevsi hastanede bulamıvan iki 
sivil memur, tekrar kadının Beşik -
taştaki evine gelmişler ve onu orada 
bulmuşlardır. Bunun üzerine polisler 
den biri: 

"-Fala baktırmağa geldik . ., de -
miş ve iki lirayı kadına teslim et -
miştir. Bakacağı fala mukabil iki li
ra alan Firdevs, bu suretle cürmü • 
meşhut halinde yakalanmıŞtır. An -
dirina ve Firdevs dün adliyeye veril 
mişlerdir. 

Tuzlu bahktan zehirlenmiş 
Ortaköyde oturan Mehmet Tufan 

adında biri tuzlu baiık yiyerek zehir
lenmiş, hastaneye kaldırılarak teda
vi altına alınmıştır. 

Bu da §araptan •• 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesin -

de Turingpalasta hizmetçilik yapan 
Jozef, bir meyhanede içtiği iki bar 
dak şarap yüzünden zehirlenmiştir. 
Jozef hastaneye kaldırılhııştır. 

Pirzoladan zehirlenmiş ! 
Fatihte Horhor caddesindeki 48 

numaralı evde oturan Bahtiyar dün 
akşam yediği pirzola ve domates sa
latası yüzünden zehirlenme alaimi 
gösterdiğinden hastaneye kaldırıl
mıştır. Hadise etrafınaa tanKlırnt yıı 
pılmaktadır. 

Ekmek bıçağı ile yaraladı 
Beyoğlunda dudu odalar sokağın

daki ftancela fırınında çalışan Rize
li Hüseyin ile lokanta garsonu Meh 
met, bir tabak yemek meselesinden 
tutuşmuşlardır. Hüseyin eline geçir
diği bir ekmek biçağ'ile Mehmedi ya
ralamış ve kaçmak isterken yakalan 
mıştır. 

Alman Bankası 

Direktörü 
[Başı 1 ine: del 

hi, milletlerin hayatlarını koruya
cak yeni ekonomik metodlarm tatbi
kini istemektedir. 

Bu noktai nazar Almanya, ticaret 
siyasetinde bazı değişiklikler yap
mış ve bu değişiklikler neticesinde 
Almanya bugün, mütekabiliyet esa
sı dahilinde, vaktiyle geniş ticaret 
münasebetleri idame etmediği bir 
çok memleketlerle gittikçe artan bir 
ticaret münasebeti haline girmiştir. 
Bu memleketler arasında Yugoslav
ya da vardır. Yugoslavya ile Alman 
ya milli ekono~ileri şayanı memnu
niyet bir surette biribirlerini itmam 
etmekte ve mubadele ümit edilmedik 
bir genişlik iktisap eylemeketclir. 

Dünya matbuatından bir kısmının 
Cenubi Şarki A vrupasındaki seya
hatım hakkında yaptığı tefsirler te
mamen manasızdır. 

Bu usulü, hemen hemen kırk yıl 
oluyor, Viyanalr meşhur bir hekim 
çıkarmış, fakat o vakittenberi unu
tulmuştu. Çünkü perhiz yapacak 
hastalar hekimlerin sözüne harfi 
harfine riayet ederlerdi. Bir zaman
danberi, galiba perhizi tanımak is -
temiyen hastalar çoğaldığından, 
hem insaflı, hem de hastalarının ha
tırlarını hoş etmek istiyen hekim -
ler bu usulü yeniden moda yaptılar. 

Bu insaflı perhiz usulünü az yiye
rek zayıtlamak istiyen şişmanlar, 

şekerliler, albüminli olanlar, midesi 
bozuk oalnlar kendilerine tatbik ede
bi'ıdrler. 

Mesela, zayıflamağa çalışan şiş -
manlar pazar, salı, ve perşembe gün
leri daha önceden adet edindikleri 
yemeklerini yeder. Pazartesi, çar
şamba, cuma günleri de perhiz eder
ler. Cumartesi zaten hem iş günü, 
hem de tatil günü olduğuna göre, 
onu da isterlerse perhiz günü, ister
lerse keyif günü sayarlar. 

Perhiz günlerinde sabah kahvaltı
sı şekersiz bir fincan çayla biraz 
meyva - öğleyin iştah açacak deni
len ordövr yemeklerden hangisini 
beğenirse, fakat yalnız nebati ol
mak şarti.k; sade suda haşlanmış bir 
sebze, yenileceği zaman üzerine on 
gram taze tereyağı, sade limonlu bir 
salata, bir de meyva. - İkindi kah
valtısında yine şekersiz bir fincan 
çayla bir rneyva - Akşam yemeğin
de yine sade suya haşlanmış bir seb
ze, ona dayanamazsanız, yağsız bi
raz sövüş et, üst tarafı da öğleyin 
gibi. 

Az yiyerek zayıflayacağmız var
sa bu usulde de zayıflayabilirsiniz. 

Şekerli hastaların zikzak perhizi 
biraz daha sıkı olur: Derecesine gö
re iki üç gün sırayle, 800 gram yeşil 
sebze, 400 gram salata, zeytinyağı 
yahut tereyağ, 60 gram, sebze haşla 
J.11Q.O:.~h . .1..a.'1ua..... ~--- o ı:.-..."" hU.\2.u..&. t ~ _.. 

lar yetişmezse şekersiz çay, sade 
kahve, iki yumurta ve glüten ek
meği. 

Sonra iki veya üç günde her va-
kitki gibi yemek. Üç gün sırayle 
perhiz tutmak güç olmakla beraber 
sonra gelecek sırayle üç gün keyfi 
düşününce insan buna datahammül 
edebilir. 

Albominli hastalar haftada iki 
veya üç gün etsiz ve tuzsuz, faka~ 
yağlı ve şekerli perhiz ederler. Gerı 
kalan günlerde de, insafsız gitme
mek şarti.le, her vakıt adet edindik
leri yemekleri yerler. 

Midesi bozuk olanlar da bozukluk 
mide ekşisinin fazlalığından geliyor
sa yine gün aşırı süt ve sebze, arada 
kalan günlerde etli yemekler yiyebi-
lirler. 

Barsak hastalıklarında bir gün 
yalnız sebze yemekleri, bir gün de 
et, ekmek, unlu, nişastalı yemekler. 

Görüyorsunuz ki, bu zikzak perhiz 
usulu, hangi hastalık için olursa 
olsun, perhizi haylice kolaylaş~mr. 

Fakat daha iyisi, şüphesiz, saglam 
olup hiç bir perhize muhtaç olma
maktır. Şayet hasta vlup da bu zik
zak perhiz usulu hoşunuza giderse, 
onu tatbik için yine hekiminize da
nışmayı unutmamalısınız. Çünkü her 
hastalığın bu usille dayanamıyacak 
derecesi ve şekli de olabilir. z 

LokmaD HEKiM 

Filistin Komiserliijinin 
• • 

emırnamesı 

• 

lnebolu kayıkçıları vapurun bordasında 

"- Ineboluya gidin de biraz ka
yıkçılık öğrenin?,. 

Bu cümleyi bundan iki ay kadar 
evvel Anafarta vapuru ile Antaıya
dan Mersine geçerken Anamurda 
mavnacıların ,kuvvetli denizden• vapu 
ra yanaşamamalarlnl gören Mahir 
kaptan haykırıyordu . Iki gün en·el 
de Çanakkale vapuru Filyosta ı;;üt 
limanlık denize demirini atarken dü
düğünü muttasıl çaldığı halde, sahil- j 
de:ı:ı. ancak bir iki ufak mavna aheste 1 
revan yakınımıza gelebilmiş ve çYka- . 
cak mallar da bu şekilde taşınciığm
dan ancak 'oeş saatte vazifesini ikmal 
edebilmişti. 

Süvari muttasıl söyleniyor: • 

Jnebolunun çarşısı 
"- Nasıl Ineboluluları aramam, 

en tehlikeli denizlerde bile dalgalar, 
iskelemizi a.şrp geçerken, onlar gene 
küreklerini tempo tutturarak müşte- lan bir kahvesi Karadenizin azame-< 
rilerini alırlar, malları da çıkarabilir- tini görebiliyor. 

1 Şehrin (Geriş) namını verdikleri er.,, 
Her fırsatta duyduğum lnebolu is- tepesinde, pek yakında belediye, bü-

mi, beni gayriihtiyari bu iskeleye ve yük bir otel yapacak ve buraya uzak
oranın kayıkçılarma fahri hemşeri tan yakından zevkini bilen herkesi 
yapmıştı. Pek erken demirini atma- davet edecektir. Bu mesire mahalln
ya başlıyan (Aksu) vapurundan da- den şehre şimdiden yol açılıyor. 
ha şehri görmeden, haylice kabarık lnebolu ticarE'tte civar komşuian .. 
denizin üstünde kayıklardan islenmis na nazaran en iyi m~Ml:i tH}filllardw für papatya tarıası Tfe .. K1;1..n;ıtıı:ı.~~uır. UirtW! • .n. .. 1 ea~C'. ıııı:ac .. rr y ....... , 
triliufakh bir sürü kayık. vapurun et- ma, ceviziçi ve kestaneyi mevsırnle
rafmı birkaç dakika içinde muhasa- rinde çok fazla dışarlara yollıyabili
ra edivermişler. Çıkan çıkmış, giren yarlar. Bütün bu kalemler arasmda 
girmiş, mallar almmıı~. yükler veril- yalnız yumurta, İspanya çekmediği 
miş ve bunun hepsi bir buçuk saat için biraz durguncadır. Fakat kapı 
içine sığıvermişti. arkadaşı Bartma nazaran daha canlı. 
Kasabanın mevcut limanı ta Vene- Zaten Bartın yumurtalarının ekserisi, 

diklilerden temelini almış ve eski Ab- lnebolu namı altında dana iyi m'.i~te
dürrahman paşada inşaatını ikmal et- ri buluyor ve daha kolaylıkla satıla
miştir. Son senelere kadar harabi - biliyormuş. Yukardan aşağrda.n biri
yet içinde pek az istifade edilebile~ birleriyle ayni saatte karşılaşmı~ 
Karadenizin 'bu ufacık köşesi, son ikı (Güneysu) (Aksu) ya 'Ilal yetiştir
sene zarfında tamir ettirilerek daha mek için kasabanın sokaklarında yu .. 
elverişli bir iskele şekline konabilmiş- murta sandıkları ve kereste yığınla-

rından geçilemiyor. Her vesait üstUn.ı 
~ ~ 

Bu çalışkan denizcilerin gayretleri- dekilerini sahile sıralanmış snn a.-
ne mükafat olarak sahilin bir kena- ra koşturuyor ve onlar da ayni hız 

ile vapura ulaştırıyorlar .. 
rında ufacık duran bu limana bir yüz Inebolunun bu çalışkan muhitinde 
metro daha ilave edilirse, İnebolu en fazla kalamadım. Işimi bitirir bitir
coşkun denizlerde bile vapur uğrağı mez, Kastamonuya hemen kalkmak 
olur ve bu zengin iskeleden her za - üzere bulunan bir otomobile atladrm. 
man ihracat yapılabilir. Inebolulula- Biraz sonra yüksek dağlara tırman
rın bu candan isteklerini gördüğüm mağa başlamıştık. 
zaman, ayni arzuya benimkini de ila- Yanımızdan geçen köylüler, mahnl-
ve etmekten kendimi alamadım. le çocuklarının araba diye oynadik-

Daday mmtakasr dahilinde bulunan ları dört tekerlekli bir tahtanın an
Çarşa.mbamn Zan tarafların~a müt~- cak iki tekerleği üzerine birkaç taht.o. 
hassıslarımız Karabük demır fabn- yüklemişler, bağladıkları iplerle çe • 
kası için kömür ararlarken kuvvetli kerek bu bayırları kolayca indiriyor
bir madenin hazinesine girmişlerdir. lar ... Hem de, koştura, ko§tura..~ 
Burada bulunan kömürün kardif aya- Doğrusu, bir iptidai oyuncağın bu ka
rında. pırıl pır~l yanan bir cevher ol- dar fazla işe yarıyacağmı ancak bu 
duğunu •. ~esadüfe~ tur~~r~. kad~r ykuşta anlıyabildim. Yanmıdaki ar -
gelmiş numunelennden gordu~. Mil- kadaş , gazeteci olduğumu anlayınca, 
tehassıslar, Havzanın pek genış ol - bana döndü: 
duğunu ve takri~en ~O milyo~a Y~!,~ "- Bütün bu keresteler, Harami, 
ton yekUn~U ıçersınde . gızledigı Baka.can Yayla ormanlarından geli-
söylemektedırler. Bu zengın ocak fa- ' 

[Ba§J 1 incide] 

tir. Yolculardan bir yahudi ağır ya
ralanmıştır. Vak'a yerine derhal bir 
müfreze askerle polis kuvvetleri gön 
derilmiştir. 

aliyete gelirse ihracatını karadan ya- yor.,, 
pacağr gibi, bir kısmını da ayni hiza- -Otobüs, yorgunluktan tıkan~ bir 
ya gelen Darphane iskelesine yarım halde, daha yükseklere tırmanıyordu. 
saat mesafede bulunan lneboludan Tepenin en hakim yerine gelince, yol
göndereceği tahmin edilmektedir. Şu cular otobüsü durdurdular: 
halde bu iskele yakın bir istikbalde "- Gazeteci bay, şuradan kasab!.-
Zonguldak gibi, her sabah önünde de nın güzel bir resmini alsın!" 
mirleyip sıra bekliyen vapurların Çok aşağımızda kalan Inebolunun 
düdük sesleriyle uykusundan uyana- bu son çizgisini onlar için de, kendim 
caktır. için de bir hatıra olarak filmime çek-

Ingilterenin Filistin yüksek komi
seri bugün yeni bir emirname neşre 
dcrck; İngiliz askerine karşı hücum 
da bulunan, bomba atan ve asayişi 
bozan kimseleri ölüm cezası ile ce -
zalandırcağmı bildirmiştir. 

tngilterenin Adisababa 
Elçisi mezunen dönüyor 
Londra, 13 (Tan) - İngilterenin 

Ilkbaharınr sisler içinde geçiren t- tim: Kasabadan artık tamamiyle u
nebolu, önünden gelip geçen gemilere zaklaşmış bulunuyoruz. 
kayalara binmiş büyük binalariyle Sait ÇF:l.EB1 

Hal binasında yeni 
pavyon 

bunların kaldınlmasmın Habeşistan 

da eski vaziyetin geri dönmesi neti
cesini verebileceğini sanmaktadır. 

Ingilterenin Cenevrede böyle bir tek 
lifte bulunacağı henüz katileşmiş ol
mamakla beraber kabinenin nafiz a
zalarından bir çoğu bunun en doğ
ru ve dürüst bir yol ola
cağı kanaatindedirler. Esasen zec
ri tedbirci memleketler cephesinin 
gittikçe kuvvetini kaybetmekte ol -
duğu gözükmektedir. Milletler Ce -
nıiyeti siyasetini gütmekte oldukla.
nnı söyliyen birçok meml~ketlerde 
Italyan mallan gözükmeğe başJamış 
tır. 

hafta içinde, Almanyada eski müs -
temlekelerlni geri almak için kuvvet 
li bir faaliyet gösterileceği tahmin 
edilmektedir. 

Belgre.d'da bulunduğum. müddet 
zarfında, her iki tarafın da Yugos
lav - Alman ticaret münasebetlerini 
daha ziyade genişletmek arzusunda 
bulunduklarını büyük bir memnu
niyetle müşahade ettim. Yugoslav 
devlet adamlariyle yaptığım temas
lardan dolayi çok memnunum. Yap
tığım konuşmaların hiç bir siyasi 
mahiyeti yoktur ve Yugoslavyayı zi 
yaretimin hedefi yalnız ekonomik 
menfaatlere yardım etmektir. Al
manya ile Yugoslavya arasında te
diye şeraiti hakkmda yapılan anlaş
ma, karşılıklı ekonomik münasebet
lerin inkişafına büyük mikyasta hiz
ınet edecektir. 

Mançuko hududunda 

Adisababa elçisi Sir Sidney Bartni ve 
karısı gelecek hafta içinde mezunen 
Londraya geleceklerdir. 

Adisababadaki panik esnasında. 
Inğiliz ve yabancı tebaalarını büyük 
bir cesaretle müdafaa etmiş olan elc:i 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

çok yükseklerden bakıyor. Şehir her 
iki taraftan da yeşil ağaçlı bahçele
re, gömülmekle kalmamış, arkasında
ki yükseklikte de ayni güzelliklere 
bürünmüştür. Kasabanın, en munta
zam evleri, şehrin tstanbuldan uzak 
diğer iki cephesinde yapılmıştır. Bü
tün bu yeşilliklerin ortasına gelen 
çarşı, sanki evvelce planı hazırlanmış 
gibi ve bir fasulye tarlası şeklinde 
biribirlerine muvazi sahile doğru in
mişler. Caddeler dar, fakat güzel 
ma~azalar var. Hele vükseklerde ka-

Kerestecilerdeki hal bina!ına yeni 
ilave edilecek paviyonun inşaatına. 
p_ğustosta başlanacaktır. Halin ke • 
şif bedeli 75 bin lira olup 35 dükkanı 
havi olacaktır. Bu paviyon da yapıl 
C:ıktan sonra bütün toptan meyve ve 
sebze işleri kavun, karpuz ve üzüm 
gibi maddeler de dahil olduğu halde 
kamilen halde muamele görecektir. 

Morning Post ise diyor ki: 
"Cenubi Gal eyaletinde seçileri bu 

lunan partilerin hepsi zecri tedbirle
rin kaldırılmasını tavsiye edecek • 
terdir. Çünkü !talyaya. yamlan kö -

1882 senesinde kurulmuş olan Al 
man "Kolonial Sosiyete,,si tekrar işe 
koyulmuş ve btitUn Almanları sosi· 
yeteye aza yazılma~a davet etmiş -
tir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Havas bildi
riyor: Mançukov hududunda dört 
Koreli altı Japon zabitini öldürdük -
ten sonra Sovyetler birliğine kaçmış 
tardır. 

Elc:inin, Habeşistan vaziyeti hak
kında izahat vermek için geldiği söy 
lenmektedir. 
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HOLIVUD HA18ERLERI 

• 

Tevekkeli Glnpr Roger1 fena gt. 
ylllmlyor. 

• 
Clerk Gable karmmdan aynldı. 

Carole Lombard ile ll1k ll1k dolqıyor . 

• 
Fakat Loretta Young da lyllettl 

Bu gUzel artiatln hastalığı ne idi? 
Bunu birçok klmaeler blliyor1& da 
ldmle aöylemlyor. Clark Gable ne 

l lalD&D ondan baJuıedUae hafifçe u-

t 
ranyor. Acaba neden? SöylendJilne 
,ere Loretta hutahanede iken her 

1 sGn kendisine harikulA.de gWlerden 
1 JIPllmlf bir buket gellrmlf ve bunu 
1 pdereıı Clark Gable ~ 
• • 

Karioo Davte. usun eeııelenUr, p 
zetecller kralı Heaat ile beraber ya
tll'· Hearat yetmlt yqmı qkmclır. 
N·at lılarion Davta'l aever ve tlate
Uk te, lnalramr. Geçen gtlıı Dlck Po
vell lle llarlon Davtee yeni çevlrdik
lm bir filmde öpUttWer. Bunu gören 
Reant fena halde hiddetlendi ve 
u kalam fllınl nncla bıraktıracaktı. 

1 Fakat. •• Sonra rüı oldu. 

• 
lıl&rleae Dletrlch diyor ki: 
- ~ 81Datl o kadar Derlle

dt ki, bir artist IQla artık gllse1 olma
ia lhum yok, Uata bir makyajcı tu- - - ~ - - - ~ - - - ~ ~ - -
tUJlU. daha iylal makyaj öfreniniz SJL.4JliJ4.-za..<WWWL.4.A$R.&.A..UA4AWL..D 

ve d~ bir yılclm olablllnbıls. iki Jlldm kaza ... 'flLDIZ 
a.&rlot'ıum pnç ve gUJıe1 karmı -nw.n. 1111..n-- •-~ ...: lmon Si O Paulette Poddard ile Karlene Dlet- Alimin blrlıll bir konferans veri- mUtemadlyen gt1ze1 ve P.DC kmlarla mllıll btl,, ........ _ ...... -.- ow -

l'nw f'armrfn bir maJOIU lft ft rlch birer mtlhlm kaza geçirmlflerdlr. yol"DlUf. Mtm111 yıldmlarm yaflan dolmaktadJr. neye çıkmak bile b'1Jlk bir talih .. 

Qıarlot De Paulette Goddard bu· hasta lmlı :n=~~~ mWıim meeeleai :=-eı:.~lllmlerl. Konferans- Son gllnler ~da t!otvutta flgl1 ~u:ı=~efonu almca ~k 
taya clhdWer. - Dünyan m da bir bqlangıcı var ranhk etmlt bir im arkad&fDD haya· aevhımft ve ldeta bllytlk bir aittlt 

Paaıette Goddard. btlyllk komJlln Karlene DJetrich wı çevlrdJti fil. dır. Sonu da olacaktır. Ebediyen tını anlattı. Unutmadın ben de me olmak baklrnn bunm'f 11111 a..-
lttnde mMiJe alt ne adar hatırala· F&kat iyileşti mln bir Mlı'*"nde 1'lri1Jm bir tren- dtlnya olarU: kaJıcak delllcUr. Ve aalataynn. mif, ber.ennd9, en milkdef, en .,. 
il 'Van& hepdnl kaldırttı, attJrclL Son IUnlerde baklnnda bir ta- den atlımat mecburlyetlncleydl. 1-a. dbyamn IODRI ea milyon 181le toma Aktrl8 o~ henmbae 40pılf o- moda eJlaMıeehıl PYm1f Ye dedlll.d4 
Goddud ~ ld: ımn dedikodular dolafBll Slmon sf'. kat Madene tam atiıyacajı mrada, gelecektlr. lan bu arlradıfllll pQenJeilde llttlct,o ,oda .. vtlcat etndf, l'abt lttld· 

- lleJdiDı bofaltm&k prek... mon ldnema mecmualarmclan blrlat- kolunun ve bacağmm biri kapıya •· Konferanmı dinleyen bir bqka l • 1ardan birine atrndf. a.g 1m ıma-- ıoya pUr plma: ne ll1lkutu llaJal: 
llaJdhtaa 1Rı ıtlsel im. dalma ne t.eletoa ederek bugfhılerde mm 99 lapq, yaralanınJltır. Şimdi, Karlene Um heyeeuı ~ ayala bitti ve b o1chila lçJil - ·.,...... ~.. JJt evftll pt ellüednl tdmnniii• 

•ılaan cima aıarıot'nun kalbin - vtrmeylfliıln aebeplerinl balı ebDit yatmaktadır ve tam bir iBtlraha.t b&- bofuk 'bir ..ıe 10rclu: defterine bydolmUf. Bunlar hem m ~. ~ CJemJen mm u aa 
im, eıttnc1e alclulu clbl, ne bc1ar fe w ;&kDla geviıwtl filmin m.ev- llndedlr. Dllnyumı en gU..ı bacakla- _Kaç eme eonra decDnlwT c1aha pbak it lnalurlar, hem ele da- cu ura alt otdutu için 

0 
unn mo-

aa lllbnlU' ...,.. botaftm"' ona, mana aJatmıftn'. rma IBhlp olduflı aöyleaen bu yıl- _ 83 milypn Bene IODl'L ha yllbek ücret ahrlar. Elbllesl ol- dam bir elblle ......_ 
ı-1 ...U dil-.. etl.p8rmtlfttlr. Jılelw-'Jrehehlt ne Siman Sbnonda dız, u blmı, onları bybedeoektt. 8aaU mrlt _,.. flgtiranlarm elbilleainl ltild • . yan uyar uymu • ..,. • 

.... -.~ ııelle~lıılıl ~ ~-pelıdltl- -•" ·"~ JG--.k m-~ dirmlflar . • ..._ ~"-ı.= •~• .._ mrııt'ıttır .. aAm.t • -~· mn.ı-~ ~, ~ tıırmt•• ._. ,,.., .. ......,._ Dmll 
~ ~ blrotomobllpdntlal~,Pmı- "3vulenetlODI'& X.:.... ~t::lld- mbtahaJal,u'1ht •Js•Gnl181-

Jea Bulcw le VIJBam Povel1 Dlya lkUml 1nüt Sevimli yddm dl- lette'in otomobW bir batb otomobil- Ve mtlateıjlh yerine oturdu. •;,a 1D _, PO-
IOD ~erde pek ÜJ fıkı ahba yor ld : • le çarpllllUftır. Genç yddm, Ç&l'PJI • Bollivuttail yılclmlarm kuanCbk· tiil halde bu arkadı ... ltild.Jodan termek, bira rol)'&~ için..,. 
~. Banu &emn Glorla Svan- _ Butaneden Çikah çok u olu- manm tealriyle oldufu yerden futa. lan para ~ de böyle dtlflntllebl- hiç bir haber çılnnadıima f&bit ol- ret etmlf, fa.kat ne para eder. Klmle 
IOn le 11..t.rt Jlarlhall da on1an yor. Fakat artık •p& aağlammı.Ya· IDIJ, yere dOpıtlftllr. Bereket vendn, Ur. RakamWJ. hakikaten korkunçtur mllf ve tlmidi keaerek Avrupa)'& ha· farkına V&rmlllllf bl1e. Okyanullla 
laldlt ..,........ landa ~- Matvra'nm aenar- bir yeri Janlm&IDJI, udece hafif au- lılellell, G~ Garbo haftada, a • rekete karar vermltken hareketin - bir damla au kadar ehemmlyet.lls 

Yu p1dL Sevlfmek m'911imld1r. yonnu e~ ... ~yıemen rette yarala.mDJfbr. • 1 den birkaç giln evvel telefonla der- kaJm'f. 
• ~ ~ lPi!1ar' ~ Böylece iki mefhur w ...n-1 artist da ve 1e11ed8' deiil • 12500 Ura, Che- nıı,u1 ..... ..n.. ·-' ._._ .. 

GIDpr Roprl'ln aım..ı pek tltıs- ~. hu plJel A:rrapd& netfcelerl ~tlhlm oıablJecekb; 1wıa- veller 10,~ lira, Joluı ~re hal lttldyoya plmeal ~DcUrillDce... QVJae u.u-bg ...... Çaa'f""J &-sw. 

•· Jrmmn bQttm tuvaletlerbıl ken· "Ualformalı pnç lmlar" dan c1aha 1ardan, talileri uyealnde ucus kurtul- 9000, Wallaıee Beery De Jean Crav- fll'lll'f. Neye """'" • iyi talllne. baJnn'f ld bu itin çıkan yok. Derba1 
11 eUJ»MJanü later ve u.teUk cUker oot bir ,ahret JrıgnmlJU. Bu hu- 11l1111udır. font 8000 un bumrlar. Battl Kat Çtbıki1 deftere kayıtlı fil'1ran nam- bean•t· Bir daha plmemet .... Jd 
.. IUat& çok nmltvarmı. t&RMR ~ herine Bepı4um lçbı altı film lçhı Rtlerl her umın kullanab.lllnmeıd ~.:::.~':'m'!:, 
--------------------------.....,; ____ 815,000 lira .hdllı da iddia edDiJOI' ve lhtlmall olan flsUran acledln~ '-& - .. .- -· 

EN GÜZEL 
BACAKLAR 

Patrlcla Elfta'ln 
biolkları 1Q1n 
M ........ '-.da 
ha sOnl .,... 

fer var 

Kae Weet'el bir leDU'JO yumak Ye 

oynamak lçJn 100,000 un. tekllf edil 
mlf, ve kU~ Sherley Temple'e, ye
di lene ~ li00,000 lira veriliyor. 

lfte ba qüamlar BoUyvuta lair
ook genç vie '°'81 mıarm hllcum 
etmelerine~ otmaktacbr. Bu im 
lar, bir ıua Bollyvutta lftmek i-

çin, aylarselerce para bbiktlrmek 
te, fUDUD, 1'1l anularma rlm ol-
makta, k e gaye edlnclDderi 
,ehre gldeı!iomek için hiç bir pyden. 
hiç bir tedılıd.rııktan kaçmmamüta
clırlat. 

Ve nlhaJlıt bir s0n ara,a punce. 
kapılarda, 9tU41o &ılertncıe bekle -
metten. ..... arta kalan IOll p& 

ranm lılttllllul eadlfe ile ,ermekten 
bqka 1ılr lbMlle De karfdafmular. 
Bmıunı. beraber, blplerblde ,... -
mes bir tıd ftl'Cllr. Kim.bilir, beDd 

bir rojllllr~ .ımıı aıtldllrtl 
ceçerkm k l&'llr. belmlr? 
Bu bir • Ve im lmlt6bllm. 

Llkln ba tlmlt tahakkuk edene 
kadar yqams\Jr lbmıcbr. Kide, tlmlt 
le beelenmes. 'O zaman, bu 1m1ar lt 
anunap ~. manlldlr, daktilo, 
lokanta bt~eklal olmala 'bile rua 
olurlar. 

Bunun için, Bollyvut, dtlnyamn en 
c;nk ıu..ı kadmı olan ,..ur. 

Battl ba ylıiclen, Amwllrada p -
rtp bir fDdr .. clolmQft1ır. Rollyvu
dıı, ~ tp muamnı bir hara 
haline koymak. onda lmlunınlan 

çlttlflftlı•ek ~.um sn-n..
ttrm.ek! 

itte ...... - laYalb lal1ar ll&k
tmda dtlf1lnllen '81· Ne feci 4ell1 
mi T 

LlJdn ba • s6rm be kiti 
var T Yok ld1ll '1° MY· Ve Bollnood. ı 
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EKONOMi 
TAN 

r 
Fotoğraf 1 
Tahlilleri ı 

PiYASA 
VAZiYETI 

~5 bln sandık yumurta 
sattlk 

Yumurta satışları eski hararetini 
muhafaza etmektedir. Bu sene için· 
de ihraç ettiğimiz yumurta yekUnu, 
45 bin sandığa baliğ olmaktadır. Ev 
velki gün yalnız ispanyaya 3500 
sandık yumurta gönderilmiştir. Ge
çen hafta bir sandık yumurtanın !i· 
ati 22 liraydı, bu hafta 23 lira ol -
muştur. 

Buğday piyasasmdaki düşkünlük 
<ıurmuştur. Hatta evvelki gün yumu 
şak buğdayların fiati 30 para kadar 
yükselmiştir. Bu yükseliş, ellerinde 
istok mal bulunduran tacirlerin pi
yasaya hakim olmamndan ileri gel • 
mektedir. Maamafih, Anadoludan az 
mal gelmesi de fiatlerin yükselisine 
sebebiyet vermiştir. Fakat fiatlerde 
görülen bu yükseliş devamlı olmıya
caktır. 

Yeni sene tütün rekoltesi hakkın
da da kuvvetli tahminler yapmak 
sırası gelmi tir. Yapılan tahminlere 
göre, yeni sene tütün rekoltemiz, 50 
milyon kiloyu bulacaktır. 935 senesi 
rekoltesi 35 milyon kiloydu. 

Fındık rekoltesi hakkında şimdi
den bir tahmin yapmak kabil değil 
dir.Karadeniz mmtakasında havala
rın iyi gidişinden fındık mahsulü -
nün bol olacağı anlaşılmaktadır. 
Her sene olduğu gibi, fındık bahçe
lerine dolu yağmamıştır. 

Zeytinyağı 

fiatler rekoltenin 
neticesini bekliyor 

' lstanbul ıeytinyağt piyasasında 
tıon hafta içinde muamele olmamış
tır. Piyasaya pek az mal gelmiştir. 
Zeytin rekoltesinin bugünlerde kat'i 
olarak anlaşılacağı beklenmektedir. 
€lon borsa fiyatları şunlardır: 

Son hafta 
Ekstra 60 
Birinci 51 
Sabunluk 43 - 47 

Ege mıntakasında piyasa durgun 
'7e muamele çok azdır. Fiyatların 
düşmesi ihtimalinin fazla olduğu bil 
dirilmektedir. Son fiyatlar şöyledir: 

Son hafta 
Yemeklik 41 - 44 
5 asitli 38 
Sabunluk 37 - 37,5 

'.[)IŞ PIYASALARDA - lspan
ya, zeytinyağı ihracatında ge<(en se
ne görülmüş olan yükselme hareketi 
bu senenin ilk aylarında da devam 
etmekte ve büyiik rekoltelcrden bi
ri olan 1935 • 36 rekoltesinin piya
salardaki tesirini kısmen izale ey -
!emektedir. S.on hafta Endülüs pi
yasaları fiyatlarında gevşeklik kay
dedilmiş olmakla beraber, Katalon
ya ve Aragon havalisinde fiyatlar 
tutunmuş ve hazan iki üç puvan 
yükselme görülmüştür. 

Jaen, Corriente 3° 122 peseta 
Cordaba id, 124 ,. 
Tortosa 144 ,. 
:Aragon, comente 2° 152 ,. 
(Fiyatlar 100 kilo başımadır) 

No. 5.2 

Ademle Havva 
Btlrbaa CAHiD 

Mery'yi telaşlı buldum. Bütün eş
yamı vapurda bırak4ğım halde SOll 

dakikaya kadar geci.kişim her halde 
onda üphe uyandımuştı. Beni gö
rünce boynuma atıldı. 

Bereket peşimdeu. gelen Me.ralle 
kocası vapur kalkacağl için içeri gir
memişlerdi. Fakat (Meral) in vaıi):~ 
ti hissettiğine şüphe yok. Ka~ gözü 
böyle şeylerde çok keskind·r. 

Dönüşte ben seyahatin sı~cı g\in· 
]erinden şikayet ederken hafif bir gü 
lliıııseme ile yüzüme baktı: 

- Bu seyahatin pekte sıklcı geç. 
mcdiğlni zannediyorum Ağabey! de
di. 

Ona: 
- Neden tahmin ediYQrsun '!' 
Diye soracak oldum. Bana Me.ey· 

den bah$edeceğine şüphe yolt. Onun 
için la.kırdty:ı; karıştırdım: 

- Siz artık M15xra geU.rs.iniz. Ama 
~lmanya seyahatine benzeı;neein ku· 
ıuı;n. 

OnlarI güverteden selamlarken Me 
ral yanımdan ayrılmayan Mery'yi yi 

fındık ve ceviz mahsulü 
Son yağmurlar fındıkl•ara 

epeyce zarar verdi 
İstanbul fındık piyasam mon hafta fındığında ' peseta kadar yükselme 

içinde de durgun geçmiştir. Eski sa- kaydedilerek aşağıdaki: miktarlar 
t1şlardan Çekoslovakyaya 17 ton bildirilmektedir: 
ihracat yapılmıştlr. Nominal fiyat - lç fındık: Tarragona birinci 120 -
lar söyledir: lç 32; kabuklu 2!'i kll - 121; birinci küçUk 117 ... 118. 
ruştur. (Fiyatlar 41.600 kiloluk çuval ba-

Samsun mmtakruımda devam eden şma peseta hesabiledir. ıı 
yağmurlar ve sislerin bazı bölgeler Kabuklu fındık: Tarragona negre· 
mahsulüne az çok zarar verdiği ha· ta 76 - 77; Tarragona Comun 69 -
ber verilmektedir. Zarar miktannm 70. 
şimdiden tesbit edilemiyeceği ve ilk [Fiyatlar 58,400 kilol&uk çuval ba-
tahminler mahsulün geçen seneden şma peseta hesabiledir ~ 
noksan olacağı merkezinde bulun - Bu yıl kampanya hesabile ihraç o-
duğunu bildirmektedir. lunan fındık miktarı ise: 4.017.100 

Giresun piyasasında eon hafta kilo kabuklu; 5.519.000 lkilo iç olarak 
içinde biraz canlılık görülmüştür. bildirilmektedir . 
40 - 41 kuruş olan iç fındık fiyatı ltalya fındık piyasa.smda yazılma.-
4:3 kuruşa kadar yükaelmif ve bu ğa değer bir değişiklik olmadığı bil
f:yattan muamele de olmuştur. Mm· dirilmekte ve kabuklu :fiyatları aşa· 
takanın son fiyat durumu ıu suret- ğıdaki gibi liret olarak :ve kental he-
ledir: ı::.abile gösterllmektedirı: 

Giresunda: Tombul i~ 41 - 43~ Lazio kabuklu 220 - 240; Napoli 
tombul kabuklu 18,75 kuruştur. kabuklu 200 - 250;: Silailia kabuklu 

Orduda: Tombul iç H - 41,50 200 - 230; iç 560. 600. 
tombul kabuklu 20 - 20,50 kuruştur. 

Hamburg fındık piyasasında ge _ Ceviz piyasası 
çen haftaya nazaran mühim değişik· İstanbul ceviz piyasamnda yeni bir 
tikler olmamıştır. Fiyatlar da ayni iş olmamıştır. Son hafta içinde 
eeviyelerini muhafaza etmişlerdir. Fransaya 2.4:15, Alman:vıaya 625 ki . 
Türkiyeden eski mahsul üzerine ya- lo iç ceviz ihraç edilmi~ıt!ir. lstanbul
pıla.n teklifler, 100 kilo başına cif daki stok miktarınm y~lnız 14 ton
Hamburg 47 - 48 lira raddesinde ol- dan ibaret olduğu bildiri'lmekte ve 
maltla beraber bazr firmalar tarafın· son fiyat kabuklu 11 kııuruştur. 
dan 46,50 liraya da. teklif yaplldrğı Ege mıntakasında stcl~ kalmadı -
haber verilmektedir. ğında.n ceviz üzerine muamele yaprl-

lspanya Rcus piyasuında fındık mamaktadır. Piyasa yeni mahsule 
fiyatları sağlamlıklarını muhafaza intizar vaziyeitndedir. Uiyatlar no -
etmekte ve ayrıca iç fındık ta çuval minal olarak kabuklular için 8 • 9; 
başına 3 peseta, kabuklu negreta ı içler için ise 25 kuruşt ur. 

BORSA 
Paralar 

18 HAZiRAN CUMARTESİ 

Esham .. 

Sterlin 626,-
1 Dolar 123.--

20 Fransız fr. 163,50 
20 Belc;ilı:a frangı 80,-
20 Drahmi 21,-
20 İs.viçre fr. 810,-
20 Çek lluron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Lir.t vesikalı 190,-
Florin 82,-
Avusturya ıilin 22,-
Mark :ııa,-
Zloti 21,-
Penııo ?2,-
Leva 22.-
Yen 30.-
tsveç kuroau 31,-
Altm 176,-
Banknot 244,-

Ç e lı J er 
Paris üıetine 
İncifüı ii.ıerine 
Dolar 
Lirfl 
Bclca 
Cenevre 
Sofia 
Flot'in 
Çekoslovak 
Avustuoa 
Mark 
tsv~ kuronu 
tspaııya pezeta .. 

ne gö.rdü. 

Satrı 

633,-
129,50 
166,-
84,-
23,SO 

820,-
88.-
16.-
52,-

195,-
84,-
24,-
30,-
23.-
24.-
25.-
34,-
33,-

!US.-
245,-

lZ.03 
fi35.-
0.79,-

18,05,60 
4,li&,60 
2,44,86 

63,15.82 
1.17.16 

19,111.45 
4,1'1,3Z 
1,96,63 
3.05,95 
S,10.75 

Artık beni iğnele:meai:ae imkan ol
madığı için aldırmadım. Vapur a
ğ:ı:r ağır hareket etti. 

Ne yorucu, ne haf döndürüeU bir 
gün, 

lçi:mde acı, tatlı hisler biribirine 
karışıyor. Sinirlerim boz.uk. Yüzüm 
yanıyor. Evde bir banyo yapııııya 
bil~ vakit bulamadım. Biraz hafifle
mek için en iyisi bir dUf yapmaktı. 

Me.ry bu:p,u benden evvel akıl et -
miş. Şehirdeki t\U'unu ya~p gddiği 
zaman yemekten önee bir dut yap -
nıış. 

Onun üst güvertede viski içmek 
teklifini bu d~tan aonrasma bll'ak· 
tım. 

Y'ukan çlktığun zamaa günef ba-
tıyordu. 

Marmara açüdarmda W:ik. 
Me:cy hetŞeyi hazırlatau,. 
Artık fenhlamıştmı. 
Mery l>UiblrU.den '1k .er-hat 

koatü:mleri içinde .9e.rgüa biraz da -
ha ~lle~yor. Ve bu akf.B.m laci
vert kos.tünı.U ile bir zambak gibi. 
JUuginız bir köşede piliyanlara 

uzandlk, yu.d'\mı yudum viski içer -
ken bana ,eb.ixde ce~ ye,:leri an
latıyor. 

İş Bankası Mii. 

" " N ,. ,. Hanı ilin~ 
Anadolu 3 60 

.. 3100 
S.irkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terltos 
Aslan Çimento 
Merkez Banlr-ası 
Osmanlı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

lsfilcroılar 
Tü.rk Borcu I 

.. .. 11 
,, .. ın 

İsikra:ııı dahili 
Erıani A. B. C. 
Srvas Erzurum 1 

.. II 

Mısrr fohv111e rri 

1886 1 
1903 ll 93,-
1911 ili 86,50 

Tahvilat 
Rıhttru 

Anadolu 1 vell 
.. ili 

Anadolu Mümessili 

85,-
9,90 
990 

24,60 
41,-
16,50 
19,75 
8,70 

12,150 
10,75 
67,-
27,-

4,45 

21,25 
19,90 
20,10 
9~.so 
95,25 
97,25 
g1,25 

-.-
!)4,-
87,50 

10,70 
43,80 
45.-
52,-

!çimde eski tanıd!klaı: dan, e~ki 
manzaralardan kaçmak acczusu var. 
Dünü, maziyi hatırlatan iln sanlar ve 
manzaralar sinirlerime cı.)kunuyor. 
Yabancı insanlar arasmdll yaşamak 
istiyarum. 

Vapur seyahati çok iyi geçiyor. 
Anlıyorum ki ~rtık o. bir iki yıl 

süren durgun, sakin. hareketsiz 
hayata dönemiyeceğim. Tesadüfler 
mi, tanıştığım kadınlar mı beni de
ğiştirdiler, yoksa ruhuıı nda bir ka
rarsızlık mı var. Anlıy nmıyorum. 

Almanya seyahatindıımberi içimde 
bir kararsızlık var. G:ittikçe mad
di, hisleri sertleşmi§ bir insan olu
yorum. Zaten yumuş;ı~k ruhlu de -
ğildim. Arkadaşlarım. bile mektep· 
te bana egoist derle:rdi:. Fakat şim
di öyle hissediyorum 1d kalbimde 
sevgi, şefkat, acımak gibi hiıder git
tikçe tükeniyor. BUDRll anlamak ta 
bir şey ama, kendimi beğenmiyo
rum. 

Vapur kalabalık de·ğil. Hava .çok 
güzel. Yanımdaki k aidm saçından 
tırnağına kadar kactm .. Vapurdaki 
birkaç genç yolcu oımu biraz daha 
yakından ve biraz daha fazla göre
bilmek için fırsatlar i caıt etmeğe ça· 
lışıyorlar. Bu zavallı! a1"1 hiç kıskan
mıyorum. 

' 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
OKUYUOULARIMIZA: 

Birçok okuyucmlarımız fotoğraf

larını gönderdikleri halde bıml.arın 
uzun bir müddet sonra tahlillerini 
neşretmemizden §ik<iyet ediyorlar. 
Evvelce de söylediğimiz gibi f otoğ
raflar 81raya konarak Parise gönde
rilmektedir. Orada bulu.nan Profesör 
Carteret tahlillerini yapıp bize ilıde 
etmekte ve burada tercüme edilerek 
neşredilmektedir. Teahhuru:n sebebi 
budur. 

ılc 
Kararlarında sabit, hiçbir mania -

dan yılmaz, hissinden ziyade mantı
ğı ile hareket e
den bir karakter. 
sahibidir. B u · 
günkü mevkiini 
uzun ve devamlı 
b i r çalışmaya 

borçludur. ken · 
dine fevkalade em 
niyeti vardır. A · 
aabidir. F a k a t 
kendini kontrol 
~debilir. Zaman 
zaman şiddetli fe-

ESA T veranları vardır. 
Iyi ve temiz kalplidir. Refahı sever. 
Ailesine büyük bir muhabbet göste· 
rir, onları kıskanarak korur. 

~ 

Muhafazakar, mahviyet sahibi, 
halinden memnun bir şahsiyet. Ken
dine verilen işi te
miz yapar. Biraz 
hayalperesttir. Bu 
yüzden başından 

birkaç hadise geç
miştir. Hesaplı, 

tedbirli bir karak
tere sahip olmuş
tur. Eğlenceye za· 
fı vardır. Dost 
muhitini sever, 
ve onlar tarafın -
dan aranır, sevi
lir. YALA·Z 

* Aceleci. fakat tahakkukunu iste · 
eliği işte azimkar bir karakter. Insi

yakları 15ayesinde 
kendine bir mev
ki edinmistir. Ze
kasını d a h a 
fazla çahştıra bi
lirse mevkii yük -
sclecektir. Arka • 
daşlarmıı. fazla u· 
yar. Alıngandır. 
Iyi kalplidir. Spo· 
ra kabiliyeti, ı;ıan-
ate temayülü var
dır. Bunları inki -

ISMAIL şaf ettirmesi ona 
rahat bir istikbal temin edecektir. 

Yunanistana koyun 
Son günlerde Yunanistana hay -

van ihracatı artmaktadır. Bu hafta 
içinde, Yunanistana 3,000 koyun 
gönderilmiştir. Bu sene Yunanista
nın bizden alacağı koyun miktarı 

100 bini bulacaktır. 

Av tüfeği patladı 
Bostancıda sucukçu Nikonun fab

rikasında çalışan Tanaş, av tüfeği
ni duvara asarken patlamış ve onu 
ayağm yaralamıştır. Tana.ş has 
taneye kaldırılmıştır. 

Onlann biraz yakından ve biraz 
fazla görebilmek için çırpındıkları 
bu kadın saçından tırnağına kadar 
benim. Zevki, sevgisi ile benim. !s
koçyalı lordun milyonlarile yetiıpen 
Londaranın bu güzel dişisi benim. 

Onun zümrüt gözleri ve nefis blr 
muza benziyen uzun, düzgün, yu
varlak vücudu benim. Bu güzel di
şinin erkeğe tattırabileceğt en hum
malı zevk yalnız benim. 

Akdenizin dumanlı ufuklannı aşı· 
yoruz. Kleopatra 'nm ft.şıklarını bo
ğup attığı yeşil Nil ülkesine gidiyo
ruz. Yanımda bütün diı,dliği ile be
ni seven bu mahlük ta. onun, Mısır 
melikesinin cinsinden ... Fakat ben 
onun için tacını, tahtını hırkan An
tuvan değilim ... 

* Nil kıyısında Semiramis otelinde-
yiz. 
Yemyeşil bahçe ve gölge içinde 

taraslar. 
Londra,'nın sisli, rutubetli, Jerln 

havasını bıraktıktan ıonra Avrupa· 
yı ortasından geçip bu cenup diya
rına gelince insanın teneffüsü bile 
değişiyor. Tahammlil edilmez bir 
hararet günün orta ııaatlerlnde in
sana bevninin r,ridiği h!Jslni veri
yor. 
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Romanla 
H. M. imza.sile: 
irademe sahip ve daima doğru yol

dan yiirüyen~ askerliğimi yapmamı§ 
bir gencim. 

Bir seneden beri bir kızı sevdim ve 
münasip zamanlar birbirimizle gö -
rü.ştük. Fakat ne o bana ve ne de ben 
ona a§kımız hakkında bir şey söy· 
lemeye muvaffak olamadık. Çünkü 
her ikimiz de biraz çekingeniz. Ben 
münasip bir zaman bularak ve hiç sez 
dirmeden bir roman arasına mektup 
koyarak takdim ettim. 

Birkaç gün sonra romanı okuduğu
nu ve çok memmtn olduğunu 3öyledi. 
Sabırsızlıkla beklediğim romanın i
çinden ne benim mektup ve ne de ce
vap vardı. Epey bir zaman geçti. 
E h e m m i y e t 3 i z bir şey yil,.. 
zünden aramız açıldı ve ben onu ben
den mevkice yüksek bir arkad°a:jla 
konuşurken gördüm. Artık büsbiUiln 
soğudum. Fakat kızın bugünlerde ba
na doğrıt meylettiğini sezmekteyim. 
Roman arasında gönderdiğim mektu
ba cevap vermemesinin sebebi ile bu· 
mı nla geçinilip geçinilemiycceği hak
kında fikirlerinizi dilerim. 

Biraz sabırlı olunuz. Ve bilhassa 
biraz daha soğuk kanlı olunuz. Böy
le müphem tanışıklıklar üzerine ha
yatınızı birisile bağlayamazsınız. His 
lerinizi açık olarak izharadn çekin -
meyiniz. Hareketinizden fazla mah -
cup ve çok alıngan olduğunuz görü
lüyor. Belki mahcubiyetiniz, o kızı 
bıktırıyor. Onun için her şeyden ev
vel karakterinizi değiştiriniz ve neti
ceyi bekleyiniz. 

* Anla§ıhnamı§ bir mektup 
Ankara.dan Hacı Bayramdan M. K. 

imzasına: 

Mektubunuzdan hiGbir şey anlama
dık. Derdini~ nedir? Ne demek isti -
yorsunuz. Vazih ve kısa bir §ekilde 
yazınız. 

* 
Seviyorum, söyliyemiyorum 

B<>montiden H. I. B. imzuile: 
"Birkaç aydır gayet güzel ve dil

ber bir kızı seviyorum. Hayatımın 
hemen her köşesine gtren bu kıza 
hislerimi bir türlü anlatamad1m. Ba
zan yammdan geçerken fü8'1ntkıir 
nazarlarla bana bakıyor. Acaba be
nim bu hislerimi anlıyor da açılma
ga mı cesaret edemiyor, yoksa ken
dine mi yediremiyor, Ne yapsam da 
onunla tam§abil3em ve aşkımı döke· 
bilsem ... Bana bir akıl öğretin!" 
Müşterek bir tanıdık vasıtasile 

kendinizi takdim ettirmekten başka 
f;Rre yoktur .. Bakışların manaları 

vardlr amma, insan anlayışında al • 
danabilir. Doğrudan doğruya., tanı

madığınız, ve sizi tanımıyıuı birisine, 
hele kadın olursa, söz ııöylersenbı, 

hislerinizde nekadar aamimt oluna ~ 
ruz olunuz fena kar31lanmak ihtima· 
li çok kuvvetlidir. Dedifimiz glbi, 
evvela kendiaııiyle tanı§mız, sonra va 
ziyete göre hareket edersiniz. 

~ 

Hain bir baba 
Kartaldan R. K. imza.sile: 
Yirmi iki yaşındayım. KüçükktJt1 

llk gün şirket merkezine gittim, 
Bugün i'e başlamak için mukave

leyi imzaladığım ründü. 
Direktör yaşhca bir Belçikalı. Ce· 

neve'ye hareket etmek için benim 
gelmernJ bekliyen Möıyö Decloiaier 
ile pek çabuk anlaştık. Merke,; bU
roım daha ziyade nakil işlerile mef~ 
gul olduğu için ıırf idarecilikten 
ibaret. Mektepte direktörün benim 
için gördilğii münasip ifl bulmakta 
gecikmedim demek. 

Bir muhasebe, bir yam ve bir de 
gümrük bliroaundan ibaret. On dört 
kişilik bir santral. Direktör daha zi· 
yade teknik işlerle ve maden havz:a
ı:;mda çalıştığı için ben burada yal
nız bulunacağım. 

Direktör beni hem ıenç, hem tec
rübesiz görmU, olacak ki bana ben
den çok yaşlı olan memurlar hak ~ 
kında uzun uzadıya, maUimat verdi. 
Şirketin vaziyetini anlattı. 

Beni öğle yemeği lçlrı kaldı'1 ote
le davet eden dlrektörU kırmadım. 
Zaten daha ıörUtecethnlz feyler 
vardı. 

Beni bekliyen Mery'ye t(ılefonla 
vaziyeti anlattım. 

Direktörün ailesi, iki de kızı var
mış. Fakat Helyopolis'te bir villl· 
da oturuyorlarmış. Yann hemen 

ilanı aşk 
annem öldü. Babam ba~ka.Mle mJ 

di. Alt\ aydır babam beni fena fi 
le seviyor. Birkaç defa kendi ağzı 
itiraf etti. Ben sana aşık oldum. Ç 
seviyorum diyor ve beni birkaç 
hırpalamak istedi. Tabii razı ol 
dtm, kaçarım dedimse de bıı. ha 
tekrar tekrar devam etti. Ben de 
hammill edemiyerek yakın akra 
lanmdan birisinin yanıtıa gittim. 
ni "burada da rahatsız ediyor. Her ıı 
kit mektup yaz·ıp eve istiyor, gelm 
isen seni mahkemeye muracaat e 
evldtlıktan reddederim diyor. Ben 
na razı olarak eve gitmek i3temiy 
rum. Çünkü o artık benim babam y 
rinde değil. Kendisinden çok nefr 
ettim. Siz bu fikrime ne der8iniz. B 
le şey olur mu' 

Maalesef hayatta böyle alçak ru 
lu insanlar vardır. Sizin böyle bir 
damın kızı olmanıza bütün kalbi.mi 
le acınz. Kat'iyyen bir daha on 
evine dönmeyiniz. Bu takdirde bir f 
cia olabilir. ÇUnkü o ad~. babanı 
dır. Onu adalete tevdi etmek sizin 
çin, haysiyetiniz için pek güçtür. 
tedbiri yapmakta tereddüt ettiğin 
takdirde ise, aklımıza bile getirme 
istemediğimiz hadiselerle karşılaşa 
bilirsiniz. Bu hususta hiç kemseye 
bir ıe yııöylemeden bir an evvel e 
lenebilmek sizin için kurtuluş yol 
dur. 

• 
Evlenmek istiyorum, nasıl 

söyliyeyim ? 
Boğaziçi A. K. B. O. imzasile = 

Askerliğimi yeni bitirdim. Mahal 
lemizin komşu kızlarından küçükte 
beri görüştüğüm biri var. Fakat b1 
görü.şmem doğrudan doğruya ciddi 
ve .!amimidir. Son zamanlarda o 
karşı bir meyl hissediyorum. Onu 

da bakı~ları çok manalar ifade ed' 
yor. Evde "artık evlenme zamanı 
geldi" dedikU-'Ti zam.an ''hayır, be 
evlenmiyeceğim diye lafı ağızların 
da bırak1yorum. Kıza da fikrimi a

çıkça söyleyemiyorum. 
, Kmn ailesi ile gayet içli dışlı gö

rüşüyoruz. Hatt~ çok zamanlar ail6 
oyunlarıda oynuyoruz. Şimdi ben bu 

k1zla muhakkak görüşmek arzu edi
yorum. Sizden ricam batta ne gibi bir 
usul kullanmam lazım geldiğini bu 

S'lttunla.rda yazmanız ve beni bu "lıu· 

susta tenvir etmenizdir. Halim vak
tim çalışmasam bile yerindedir. 

Bu kadar samimi ve meşru bir dü

şünce ile hareket ettiğinize göre 
mesele kolaydır. ffiç ınkılmadan, kı· 
~tt bir münuip ıamanda.: 

- Beni evlendirmek iltiyorlar, 
aen benim ötedenberi arklMla§ımaın 
ne dersin? 

Tarzında bir sual soraraınız. E
ğe; size karşı bir zaafı varsa herhal 
de bunu gösterir. O zaman ısiz de, 
onunla evlenmek arzunuzu kendisi· 
ne söyler sonra, aileniz vasrtasile 
onu resmen istersiniz. 

Size tebriklerimizi şimdiden bildi
rebiliriz. 

hareket edeceği için avdetinde beni 
ailesine tanıtacağını ıöyledi. 

Çok nazik bir adam. 
Evinden, çocuklanndan bahlodor· 

ken gtszlerinln lçl gUlUyor. 
Ta.m bir aile babaın. 
Bana Mısır'daki yerli ve ecnebi 

hayatını anlattı. ı,ıeri kavrıdıktan 
sonra hiç zahmet çekınlyecefimi 
söyledi. 

Bilmem neden, kendimde hiçbir 
Urkeklik görmüyorum. 

Büroyu gezerken ve izahat alır • 
ken adeta kendimi bu işlerin içinde 
yetişmiş gibi yabancı bulmuyorum. 

Direktör tesadüf edeceğim her • 
hangi bir güçlüğü telgrafla bildir • 
memi de söylemeğl unutmadı. 

Yemekten sonra o büroya dön· 
meden evinde biraz dinlenmek için 
HelyopoJis'e rittl. Ben KaırUnnil • 
de bankalar ıırumdakl büroya dön· 
düm. 

Bupnden ba,tıyan itimin mea'u
Uyetinl blliyordum. Artık serbest 
zevk ve eğlence günlerim nihayet 
buldu. Hayatlarını kendileri kuran 
inaanlar gibi ben de bugünden iti • 
baren vam.f e duygularile yaşıyacs.
ğım. 

T Ar'katıt var 1 
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Yazan: MITHAT t,,~ 

u gözlerde Belkisin babasının ~ırsızlığı, 
vatansızlığı, bayraksız lığı vardır 
Meorutiyetten aonra ilinden 

Sacidi, Hidayet de hususi ki
den çıkarmıftı. Sacit 9imdi Ad 

husual ki.tip olmağa gelmişti. 
._..,nru•n, vekilharçlık zilletinden 

in1 kurtaran husus! kitiplıği
tehlik ~ olduğunu görünce fe

; mtırabmı belli etmedi; "Ad· 
beyefendiye arzedeyim,, dedi ; 
· odamı& k()ftu; derin bir yerden 

!Qektup çıkardı: Adnan maliye 
a damat olacağı zaman onun 

inde Buı1ıanm dikte edip Saci
nazıra yudığı klğıt! .. Süleyman 
kağıdın suretini çıkanp maliye 

~m"' konağına brakmış, Sacidin 
)azmiyle olan uhın salda.mştı. 
u Sacide uzattı: 

._ Beyefendiye arzunu zöyledim 
er. Bana yazıhaneeinden bu 
ubu çdtardı, verdi: "Bunu Sacit 
göster! Bu ki.ğıdı yazan zat be
evimde benimle beraber n8Sll 

ısır., dedi. 
.\nıqılan maliye nazın vaktiyle 
·n yazdığın bu kiğıdı Adnan beye 
diye yollamış. 

'unlardan Adnanm haberi yok -
Vekilharç Silleyman, Sacidin bu 

ta hususi katip olmasına mi.
olan bu kağıdı sürgünlerde, hapis

kaldığı halle tesadüf en kaybet
iğine baktı: "Talihi kendinden 
. idi" 

Seviıen lları koca 
bzaktan bakanlar "aevifiyorlar., 

rdu. Fakat Belkia kocası Ad
eve gelen. a.rkadqlarmdan 

~m· pg.· Bir Jradma "hakipayiniz" 
orlar, ayak ayak üstüne atmaktan 

orlardı. Bun1arm köyHı nea -
erinden,taşra kokan terbiyelerin
Belkis rahatsızdır. Bu misafir-

kon11§1D88mt da bilmiyorlar: Bir 
a yapUJıp kalıyorlar; kısa mev· 
üstünde, kimseden, hiçbir şey

bahset:miyerek, lakayt konuşma-
bitaraf Wmdı etmeyi öğrenme
ler. Cümlenin birinden ötekbıe at
ayı. bir kelimeye dudaklannın u-
:la dokunup bırakmayı, bir yanın 

Oivordu. Kocal!lı modadan bah
settifi zaman bül!lbütün hırçm olu
yordu: "Bizde yanlış anlaşılan bir 
şey de modaydı: tüccarın icadından. 
zenginin azametinden, taklitten ~ı
kan moda, ancak orta servetlerin, 
orta zekilann modasıydı. Halbuküi 
insan konuşurken, dururken, dinler
ken, sorarken, bakarken o ayın, o 
haftanın nesli olmalıydı! lstanbulda 
yalnız eldivenin modasını biliyorlar
dı; halbuki rldiven kadar elin de 
moda:ııı vardı!" 

Bu izdivacın iki hücra köşesi var
dı: Biri yatak odasıydı. En heyecan
lı dakikada Belkis hemen başlayıp 
bit n et itaatile Ad.nanın oluyordu; 
BOnra yataktaki erkegi tariımıyan 
bir kadm aynada giyiniyordu. 

İkinci korkunç köşe de akşam ye
mekleriydi. Yemek maaumaa her 
akşam Adnana bir ıstırap mukad
derdi. Bir akşam sofrada beyaz ör
tüye Adnanm çatalından yemek 
damladı. Belki&: 

- Adnan, dedi, biru Sultan Sü
leymanı, biraz Sultan Selimi anlat
san. 

Bu lakırdıda Adnanın tarih hoea
lığt, fıkarahğı "ardı. Adnan, kansı-

na kırmızı gözlerle baktı. Bu gözler
de de Belkisin babasının hırsızlığı, 
vatansızlığı, bayraksızhğı vardı. 

Haftada birkaç kere gözlerile kav
ga ediyorlardı. Kadının uçan tebes
sümü, erkeğin çatılan kaştan, birinin 
alay dolu gözleri, ötekinin somur -
tup sarkan yanaklan en milthiş kav
ga kabramanlannın pazularile çar
pışıyorlardı. Bir akşam yemeğinde 
ikisi de: 

- O halde ayrılalım! 
Dediler. Fakat sabah kahvaltısın

da, yeni takdim olunmuş iki ahba
bm soğuk nezaketlerile yine bera
ber yaşamağa başladılar. 

lıklmek ihtiyacı 

Adnanm konağında yepyeni bir 
(10 Temmuz) var; bir türlü eski
miyor. Halbuki Adnan bu (yeni) yi 
y1pratmak için konağın içine neler 
sokmuyor! 

1908 de yapılan konsolu 17 inci 
asrm eşyası yapmak için kaplaması
nı, cilasını söken mazisiz Amerikalı 
gibi Adnan da bu (10 Temmuz) un 
bumunu, boyasını koparmak istiyor. 

[Arkası var] · kırık dalmda biraz pkıyıp 
yı bilmiyorlar; mevzularına 
gıibiyapışıyorlar;beyitokuyo~ ==============================::===================== 

; tık.ra. an1atıyorıar. Ellerini koya- 1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları 1 
~rler anyorlar, bir müddet ha-

Bugünkü Program 
İstanbul 

12,30 Muhtelif eserler ve Halk musikisi 
(plik), 18,- Dans musilriıi (plak), 18,30 
"Ambaeadcir., ıa:ı:inosundan nakil, Dans ve 
Varyete musılrisi. J!>,45 Haberler. 20,
Muhtelif sololar (plik), 20,30 Stüdyo or
kestralarL 21,- Eminöniı Halkevi ıoıterit 
kolu ve ıon haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanıımm 
gazetelere mahsus havadis ıervisi verile
cektir. 

ı 7 ,30 Cumurbaşkanlrf ı Fılarmonik or
kestrası. 20.r Su ile tedavi haklrmda ko
nu~ma, 20,30 Ajans haberleri, 20,40 Halk 
şarkıları, 21,- Dans musikisi. 

Büknş 

18: Orlreatra: 19.20: Aıkeri bando: 2020 
Konferanı: 20,40: Radulesko sesli kuarte
ti: 21.15: Konferans: 21,30: Zierer'in 
"LANDSTREICHER" adlı opereti. 

18,35: J. Strauss'un "Du Spitzenbuch 
der Köniıin" opereti; 21,05: Bohemya ıar 
kılan (koro, orkestra): 21,30: Skeç (lirik) 
22: Çek fılirmoniııi: 23,45: Orkeıtra. 

Viyana 

20,15: Gitar muıilrisı: 20.30: Hafif mu
siki; 21: Radyo pıyesi; 23: Haberler ; 
23,25: Reportaj (plilr uzerinden nalril); 
24,05: Dans. 

Sf!emalar, Tiyatrolar 

• YILDIZ : (Dana Riıya11) .e (Kırılı 
Mabude) . 

• ŞJK : (Paramount Resmi Geçidi) ve 
(Çıplak Kadm). 

• TÜRK: <Vonder Bar) ve (Son Uc;uş) 
• Saray: (Bo:ı:ambo ve (Bir aık ıecesi) 
• Sumer: (Dfütmanlar pesinde) ve (Ke 

mantar çalarken) 
• Melek: (Altm Zincir) ve (Gonul oyun 

lan). 
• İpek: (Hava Kahramanları) ve (Sevıi 

nin sesi) 
• ALEMDAR : (Hücum Filosu) ve 

(Genclık Arzuların). 

• ÜSKÜDAR HALE : (Kontinantal). 

Hastane telefonlan 

Cerrahpaıa haatanesi 21693 
Gureba hastanesi Venibahc;e 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimi! hastaneıi Üıkudar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoflu Zülrllr haıtaneııi 43341 
Gulhane hasuneııi Gulhane 20510 
Haydarpaıa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Şiıli 42426 
Bakırlroy Akıl haıtanesi 16.60 
Sark Demiryolları Sırkeci 23079 
Devlet Demiryolları Haydarpa~a 42145 

itfaiye Telefonlan 

İstanbul İtfaiyesi 24222 
Kadıkoy itfaiyesi 60020 
Yeeilköy, Bakırkciy, Buyiıkdere, 
Üsküdar itfaiyeaı 50625 
Beyoilu itfaiyesi 44640 
Büyükada. Heybeli, Bıırıaz. Kmalı mm 

takaları için telefon santralındaki memura 
yanım demek kifidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yolları acentesi Telefon 42362 
Alray (Kadıköy lskeleai) 43732 

Çabık sıhhi yardım ~ldlitı 

Bıı nıımaradan imdat otomo 
bıli istenir 44998 

Amcam anlattı: 
- Yirmi beş sene evvel. Bükreşte 

konsolosken, Karpat dağlarında bir 
köyde, oturan bir dostumu ziyarete 
gitmiştim Kramenev i8minde olan 
dostum beni eve davet etmişti. 

Evi, büyük bir orman kenarında 
idi. Bu ormanda birçok av hayvanı 

olduğunu söylüyordu. Bazı km gec<!le 
ri, evin etraftna, ayılar, kurtlar da i
ner ve kannlannın aç olduğunu tılu
ya uluya bağırırlarmış. Dostumun 
evi ayni zamanda bir nevi büyük çift
lik gibiydi ve çiftlikte tavuk, kaz, ör
dek gibi birçok kümes hayvanı vardı. 
Ayılar ve kurtlar için bu hayvanlar 
mükemmel bir ziyafet teşkil edebi -
lirdi. Fa.kat bekçi olarak bulunan iki 
müthiş çoban köpeği, yalnız kurtlan 
değil, ayrları bile önlerine takıp sü -
rürlcrdi. Hele bir tanesi hakikaten 
müthiş ve görülecek bir şeydi. O gü

ne kadar sekiz kurt paralamıştı. Bu
na rağmen, bu köpek, arasıra kümes
ten bir tavuk, bir kaz aşınrdı, ve 
kimse sesini çıkarmamakla beraber, 
buna herkes hayret ederdi. 

Güzel bir sonbahar gecesi, dostu
mun bana tahsis ettiği odama çekil
miş, mektup yazıyordum. Mehtap var 
dı. Ay, ortalığı adeta gündüz gibi ay
dınlatıyordu . Uzaktan orman görilnü
yordu. 

Pencereden. öylece etrafa dalmışt
tnn. Bir ara ormandan bir karaltı çı
kınca kendime geldim. Baktım, bu 
bir kurttu. Ağzında bir et parçası 

'ri.rdi. bir an tıerıedilrten aonra onu 
yere bıraktı ve ulumağa başladı. Fa
kat bu, hafif, sanki tedbirli bir uluma 
idi. 

Bir dakika !Onra çiftlikten o azılı 
çoban köpeği fırladı. Peşinden öt~ki 
takip ediyordu. Bir an, azılı köpP.k 
durdu, havayı kokladı, sonra ilerledi. 

!çimden kurdu nasıl parça.lıyacağl
nı düşilntiyor. böyle bir manzara gö
receğimden se"iniyordum. Çünkü 
kurt da iriyan idi ve köpeğin kendi
sine yaklqmuını lakayt bir eda ile 
seyrediyordu. Her halde kendinden 
çok emindi ve boğurma çok heyecan
lı olacaktı. 

Bu koklaşma faslı bittikten sonra, 
kurt. ağzıyle getirdiği et parçasını 
koyduğu yerden alıp, köpeğin önüne 
bıraktı, köpek,iri pençeleriyle sıkıı;tı 
rarak, oturdu, onu ycdı, sonra yala· 
na yalana kalkıp eve doğru döndü. 
Oteki köpek, bu sahn .. ye sadece seyir 
ci kalmıştı. ve hafif. hafif, sanki bu 
işi ayıplar gıbi, hırlıyordu. 

Bu hadiseyi dfü:;üne düşüne birkaç 
geceyi pE'ncerenin önünde uykusuz, 
geçirdim. Acaba sonu ne olacaktı. 

Şimdi, mehtapta kaybolmağa başla -
mıştı, iki güne kadar tekrar kurtla 
köpek buluşmazlarsa, artık hiç bir 
şey de göremiyccektim.Nihayet beşin 
ci gece, pencerenin önünde uyuklar
ken, ormandan bir hafif uluma duy
dum. Hafif mehtapta, büyük bır dik
katle bakarak, kurdun ormandan çı
kıp geldiğini gördüm.Çok geçmeden, 
bizim çoban köpekleri de e\•den çıkıp 
yanına gittiler. Fakat bu sefer. kur
dun ağzında yiyecek bir şey yoktu. 
Azılı çoban köpeği, onu koklayıp bu
nu gördükten sonra, hemen çiftiğe 

döndü, arkadaşı da arkasını 'bırakmı
yordu. Bir müddet sonra, kümeste 
bir gürilltü duydum, ve aradan iki 
dakika gçmeden, köpek. ağzında bir 
kazla tekrar göründü. öteki köpek 
hırhyor, onun yolunu kesmek ist iyor, 
sanki kurdun başına gitmesine mani 
olmak istiyordu. Fakat azılı kopek. 
aldırmıyor, arkadaşı sokulursa tıze • 
rine atılıyor. onu kaçırıyordu. B yJc
ce, kazı, getirip kurda verdi. Kurd ıle 
bir müddet koklaştılar. sonra kurd, 
kazı aldı, ormana daldı, gitti .. 

Sabah olunca aşağıya indim. tki 
köpek avltıda yatıyorlardı. Fakat 
kurda kazı götüren.öteki arkadaşma. 
bakıp bakıp bir şeyler hırlıyor. ara
sıra kalk1p etrafında sıçnyor, şak
labanlıklar yapıyordu. öteki, aldtrı~ 
etmiyor, somurtuyor, ondan mümkün 
olduğu kadar uzaklara gidiyordu. 
'Düşündüm. Demek dargın köpek. 

arkadaşının kendilerine tevdi edilmi§ 
hayvanları, aç da olsa, bir dostmıa 
götürüp teslim edişini affetmek iste
miyordu. 

Amcam ilave C'tti : 

tutup dizlerine indirerek, BODra Tahmin edilen bedeli 862 lira olan 12500 kilo muhte- ı klerinde mktlgan büklümlerle cep-
. e yerleştiriyorlar. lif yaş sebze 30 Haziran 936 tarihine rastlayan Salı gü-
Beıkis bir aJqa.m yemeğinde, istih- nü saat 15 de açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
m riyası olan latif eye bürünerek: Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 

Kuzum Adnan, dedi, onlar elle- İsteklilerin 64 lira 65 kuruşdan ibaret olan muvakkat 

OTEL, GAZiNO ve 
Büyük Bahçe 
SAHl1PLERINE : 

Fakat aldantyonnuf}um. Kurt ile 
köpek ,,imdı biribrlerini kokluyorlar
dı, oynaşıyorlardı. 

Şark Demir yolları 
Türk Anonim 

Şirketi 

- Gel de şimdi, hayvanların insan
lardan farkı vardır, hisleri ve dt1 -
şüncclcri yoktur de! 

. bafkalarmdan çaln11' gibi niçin 
arak ceplerine sokuyorlar! teminatlarını İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine yatı-
anamm yanmda Adnan da ken- rarak mukabilinde alacakları makbuz veya Banka temi-

·ni beğenmiyordu. Belkil!l'in du- nat mektubu ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada 
Iarmdan kelimesiz bir franaızca · 5 ) 
halinde uçar, .erpilirken Adna- bulunan koinısyonumuza müracaatları. ( 328 
ağzından Vizental'in l(ıgat kitabı 
kıp açılıyordu. Belkis dudaklart- Cinsi Mıktan Tahmin Bel.Muvakkat Eksiltme gün ve 
Adnan avurtlarile lronUfU)'OrdU. 

tek bir inun olduklan, bi· 
?ierinde kaybolduktan anda bile Kilo 

dan Boğaziçi harit.asmm ma- Süt 10000 

teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

saati 

ıooo oo 75 oo 30 Haziran 936 11 
çizgil!li geçiyordu: Biri Asyada, Yoğurt 10000 ) 

Avtupada t1d kJY1 jcfi. Yemek ) 3700 00 277 50 30 Haziran 936 14 
en ikisi de dimdik otunıyordu, 

at biri heykel gibi, biri duvar gi- Süt 20000) 
dimdik!- Çorba içerken ikisinin Deniz Talebe ve eratı için yukarda yazılı Üç kalem gı
dudaklan llM8izdi; fakat birinin da maddesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık ek

daklan gtlmU,Un ucunu öpüyor, siltme suretiyle alınacaktır. 
kininkiler madeni yalıyordu. Ge-
ziyaf eUeri veriyorlardı. Bu •ü- Şartnameleri, her gün komisyondan parasız verilir. 

erde Adnan 11mokinini giydiği İsteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını İstanbul 
an aynada Rum gtiveylerine ben Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde ala

ordu. Belkia gece elbiseeile salo- cakları makbuz veya banka teminat mektuplan ile ve 
gi,rerken ipeklerinde ve elmula • 

bir Avrupa ll&l'ayınıD tavanla- belli gün ve saatlerde bulunan komisyonumuza müra-
e aviseleıile ciriyordu. caatlan. ( 3284) 

Uda, kOCMmm kıyafetJne her ---------------------------

Tmerson 
Radyoları 

Gür ve tabii seelerilc büyük 

ikinci davetname 
- ik inci Hi n • 

rağbet kazanmıştır. 30 Maym 1936 tarihinde fevkalide 
Meydan oparlörleri, mikrofon olarak toplanmaya davet edilen He-

ve her türlü radyo tesisatı 
M ı K A R A D Y O yeti Umumiye için Ticaret Kanunu-

nun 386 ncı maddeainde gösterilen 
Voyvoda caddeei, Nazlı Han ekseriyet hisıl olmadığından Meclisı 

--·G- al.ata_ , •T•el.ef•o•n•: •4902-•1•.,. idare, Şark Demiryolları Tilrk Ano- AS'ıPı'N KENAN 
nim Şirketi hissedarlarını 3 temmuz 

DOKTOR 

Kemal N . im re 
CiLT VE ztJHRlCVt 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adnıs: Beyoğlu letlldil ....._. 

RumeU Ban No. 18 

Hergiln öğleden sonra baatala
rmı kabuJ eder. 

Telefon: 401M 

1936 tarihinde .lstanbul'da Slrkeci'de
ki Müdüriyet binasında öğleden evvel 
saat ıı de aşağıda tafsilatı gösteri
len aynı rumamentn müzakeresine 
tekrar davet eder. 

Halis ve hakiki tabletleri sıhhati
nizi soğuktan ve bütün ağrılardan 
korur. 

lSMINE DIKKAT 

Romamei müzakent: mur sokağında 48 numarada Sosyete 
imtiyaz mukavelenamesinin mUd- Jeneral dö Beljik şubesine (eski 

detinden evvel feshine mütedair hU- Outremer Bankası) . 
d aki ol tebl"- ' 

kümet tarafın . 8:11 v an ıg FRANSA'da :-Paris'te Bulvar de-
hakkında Mecliaı idare raporu. zitalyen 16 numarada Bank Naayonal 

Ticaret Kanununun 385 ncl madde- ı· · K Le dilstr· · · bUA hı...--..ıı 1 pur o omers e n ı; 
si mAucı~m~ unµım. ~ar ~r, HOLLANDA'da: - AlilBterdam'da 
hatta bır h1811eye malik olanlar bile ·~ıxEtRA d" M ~~ ... -" bır' ad ... •le 
•...ı. "--+•-·· •~•-ı. edeb:'--kl .a.ı:. o &IAAID - · r 

an BiDirleniyor: Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tah- .. _________ _ 
Şık ~ctiiin için flk olmu • min edilen bedeli S 115 lira olan' 46000 kilo Ekmek 30 

'li1"'u ·~~ ~- ~ er ve nezdind 
adede bakılmaksızın malik olduğu e; 
hisse senedi adedince rey istiıbal ede- ISy:tÇRE'de:- BAL'de Bank Ko-

"yordu. Sonra dUfiintıyordu, Haziran 936 tarihine rastlayan Sah sünü saat 16 da ka
anm kendi de esvaplan kadar palı zarf suretiyle alınacaktır. 
·r di: "Ceket, içinde kimtıe yok Şartnamesi her. gün Komisyonda parasız verilir. i duru;vordu!., 

~uı. latihwnnm acılıimı ualt· Muvakkat teminat 388 lira 13 kuruştur. 
için llMinl dalgın yaparak: İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
Adnan, diyordu, bizde uşaklar teklifi muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 

erden daha iyi giyiniyorlar, de- • 
mt ! Hiç obn•va elblaetertnı be- evvel Kasımpaşada bulunan Komısyon başkanlığına 

eğl biliyorlar. vermeleri. ( 3 2 8 7) 

Dr. Hafız Cemal 
'>AHIUYE MUTEHASSISI 

Puardan bqka gtlnlerde (2.30 
dan 6) va lıtanbuJ Dlvanyolu (104) 
venJ numaralı bususf kabinesinde baı 
talara bakar. Sah. CumartesJ sabah 
(9,30 - 12) uatlert hakiki fıbraya 
mahsustur. Herknln haline cBre mu· 
amele olunur. Muayenehane •e e9 te
lefonu 22398. Kıshlr telefon 21044. 

bileceklerdir. meraıyal dö Bal, 
işbu fevkallde umumi içtfmaa 11- Genev, Sal, St • Gal ve Zurih'te: 

tira.k edecek hiuedarlarm nihayet 25 Kredi Suia. 
haziran 1936 tarihine kadar hissele- 30 Mayıs 1936 tarihinde içtima& 
rini tevdi etmeleri lizmıdtr: davet edilen fevkalade Heyeti Umu-

TURKIYE'de: - htanbulda Sir- miye için yatmımıg olan hiue .enet 
kecide Şirketin merkezine; leri depolan ve verilen Balihiyt,tna-

A VUSTURYA'da: - Viyana'da meler işbu içtima için de muteberdir. 
Oesterreicbische Credi - Anstalt - Wi- ŞARK DEMIRYOLLARI TURK 
ner Bankverein; ANONiM ŞlRKETt 

BELCIKA 'da : - Bnıxelles'de Na-· Meclisi idaresi 
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KREM BALSAM.N 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafük 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce ve 
Buruşuklukları kamilen giderir. 

4 Şekilde takdim edilir 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli. 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 

MECCANEN NüMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş
luk posta pu1ile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

1NGİLİZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

. ,, 
. . 

Sevgili zevcim ve iki 
çocuğumun babası Nihad, 
bir müddettenberi benden 
soğumağa ve geceleri dışarıda ge
çirmeğe başladı. Evde kaldığı gece
ler bile, bana karşı bigane ve adeta 
dargın gibi duruyor. Nihayet, bir 
akşam, diğer bir zevcesi olduğundan 
bahsedince kalbim büsbütün kırıla

cak sandım. Ertesi sabah liemşirem 
bana ziyarete geldi ve ona bütün 
o nı, ~ektiğim ıstırablan anlattım. 

O, bana pek muhik bir nasihatte 
buJundu: " Annelik hayatı ve ev iş
leri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiçbir er
kek, evde yorgun ve buruşuk yüzlü 
bir kadın görmek sevmez. Sakın ce
saretini kırın.ayasın, çünkü ben, yü
zündeki buruşuklukları seri ve emin 
bir surette izale ve taze, yumuşak 

ve gençleşmiş bir cild temin edecek 
bir usul bilirim, dedi ve her akşam 
ya trnazdan evvel pembe rengindeki 
Tokalon kremini kullanmamı tavsi
ye etti,,. Hemen tecrübe ettim. Der
hal cildimin üzerindeki müsmir te
sire şaştım. Birkaç hafta zarfında 
bütün buruşukluklarmı zail oldu. Ve 
bir genç kız yüzünün manzarasını 

aldım. Şimdi, zevcim, beni evvel
kinden daha fazla seviyor ve artık 

evden çıkmıyor. Şimdi cildin unsu
ru pembe rengindeki Tokalon kre
minde Biocel tabir edilen cildi bes
liyen ve gençleştiren kıymettar bir 
cevher .vardır. Heı: 'beşer"8de..lluluna.n 
bu Biocel cevheiL.ka.yl:lolduğu vakit 
ciltte buruşukluklar zuhur eder. Fa
kat tekrar verilince buruşukluklar 
zail olur. Genç hayvanlardan istih
sal edilen bu Biocel cevheri Viyana 
üniversitesi profesörü Doktor K. 
Stejskal usulü dairesinde pembe ren
gindeki Tokalon kreminin terkibin-

ta az zaman zar
fında bütün buru- ·~ 

şukluklardan kur
tulur. Solmuş, ihti
yarlamış bir cildi 
gençleştirir. Ve laa- ( }· 
kal 10, 20 yaş daha 
küçük gösterir. 

jlstanbul Komutanlığı Satın alma Komisyonu ilônlorı 

TAN 

lstanbul Liseler Satlnalma Komisyonundan: 
Erzakın cinsi 

Tere yağı 

Kase yoğurdu 

Süt 

Beyaz peynir 

Yumurta 

Odun 

Miktar Muhammen 
Kilo Bedel 

2100 

Adet 
5800 

Kilo 
35000 

16100 

Adet 
295000 

Çeki 
2100 

2100 

4490 

4025 

3687.50 

5460 

İlk Eksiltme 
teminat şekli 

157.50 Pazarlık 

336. 7 5 

301.88 

• 

0

276.56 

409.50 

Eksiltme Saat 
günü 

17.6.936 14 
Çarşamba 

ı /.6.936 14.30 
Çarşamba 

17.6.936 15 
Çarşamba 

17.6.936 15.30 
Çarşamba 

17.6.936 16 
Çarşamba 

Yukarda cins, miktar, tahmin bedellerile teminatları yazılı yatlı okulların yiye
cek ve yakacaklarının yapıla n kapalı zarf eksiltmelerind e Odun, Süt ve kase yoğur
duna verilen fiatlar yüksek görüldüğünden, diğerlerine istekli çıkmadığından yan
larında gösterilen gün ve sa atlarda pazarlıkla ihaleleri İstanbul Liseler muhasebe
ciliğinde toplanan komisyon da yapılacaktır. İstekliler b u işe ait şartnameyi komis
yon sekreterliğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatları komisyon başkanlığın
dan alacakları irsaliye ile pazarlık gün ve saatından evvel Liseler Muhasebe vezne
sine yatırmaları ilan olunur. (3299) 

istanbul Gayrimübadil:er Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahalle Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 

609 Büyükada Karanfil E. Paskal 10 Ahşap evin 83/ 126 220 Açık 
Y. Şahbal His. arttırma 

1111 Tarabya E. Ziso E. 3 31 metre arsa. 40 ,. 
Y. Mestan oğlu "i. 7 

mahallen 5 
1158 Büyükada Karanfil E. Timyana Bağçeli ahşap Ev 360 .. 

Y. Temenna 1 

1180 Büyükada Karanfil E. Zeytinlik 17/ 1 38,50 metre arsanın 50 ,, 
Y. Ebe 3/ 8 His. 

1897 Kasımpaşa Gazi Ha- Mescid E. 22-22Mü. Kagir hanenin 380 " sanp~a Y. 34-36 1/ 2 His. 
2827 Samatya Koca Musta- Hacı Kadın E. 40-42-44- Ahşap dUkkin 915 .. 

fa paşa 14: Mü. Y. 62 depo ve arsa. 
5716 Kasımp~a Camii Kebir E. Tersane E. 27 ~şap baraka. ve 310 .. ... Y. Sıra Y. 57 

Bel-betler mahallen 43 
6385 Ortaköy Leylak E. 10 Ahşap hanenin 170 

" Y. 18 2/ 5 His. 
6652 Büyükada Cami Doğramacı E. 8 90 metre arsa 75 ,, 

Y. 20 

7977 Edirnekapı Kasımağa E. Camii Şerif ve E. 3 kerre21 Kagir Uç hanenin 1070 Kapalı 
Sena yokuşu Y. Ka- mükerrer 1/ 4 His. zarf 
sım odaları ve Sena Y.21-23-34 
sokak 

8110 Galata Yeni cami Voyvoda Cad. E. 59-61 • U stünde odaları 8760 ., 
Y. 45 olan kagir dükkanın 

47/ 120 His. 

8193 Büyilkada Maden Acem köşkU E. 27 12140 metre tarla 610 Açık 
ve incirlik 1/ 2 His. arttırma 

8198 Fatih Altımermer Se- E. Küçük hamam 48 133 metre arsa. 135 ,, 
yit Omer Y. Emrullah 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müdaetıe satışa çrkartlm ıştır. !haleleri 1-7-936 tarihine te
ıadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrim übadil bonosiladır. 

14-6-936 ~ 

Komisyonla çalışacak, aa.ğ· 
lam referans ve noter garanti· 
si verebilecek, evlerde elektrik 
aleti satmak üzere bir şirket 
tarafından 

MEMUR 
Aranıyor 

posta kutusu No 2248, satış ser 
visine müracaat edilmesi. 

bunun için vQcudu· 
nuzun gOnııfe maruz 
kıılıın aksamına 
BARONIA 

gOzelllk yaOı sürOnOz. 
Bu suretle dOz ve 
esmer b!r cilde 
malik olacak· 
aınız. 

Banyolar ..,. 

sporlar lçFll.' 

elzemdir 

lstanhul levazım Amirliği 
Sotınolma Komisyonu 

ilanları 

Davutpaşa askrei fur.un i· 
çin 30 bin kilo furun odunıl 
15 Haziran 9 3 6 pazartesi 
günü saat 14 de Topanede 
Satınalma Komisyonund~ 
pazarlıkla alınacakdır. İha· 
le günü teslim şartile alına' 
cak olan odun için isteklile' 
rin belli saatta Komisyon~ 
gelmeleri. ( 13 ) ( 3 2 4 5 ) 

4370 

* * * . 
Zeytinburnu hastanesi l' • 

İstanbul Komutanlığına ri_lir. Ko~isyon~uzda her- ~~~~~~~~~~~• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Saç dökülmesi ve kepeklerden 
bağlı kıt'atın senelik ihtiya- gün öğleden evvel görülebi- kurtulmak için en müessir uac Bursa Tecim ve Endüstri odasından: 

çin 50 bin Rilo tutuşturnı~ 
odunu 15 Haziran 9 3 6 pa' 
tesi günü saat 14 de Top3' 
nede Satınalma Komisyo' 
nunda pazarlıkla ahnacalc' 
dır. İhale günü teslim şarti'j 
le alınacak olan odun için is• 
teklilrein belli saatta Komis· 
yona gelmeleri. ( 14) 

cı olan 201, 700 kilo Sığır lir. İsteklilerin ilk teminat 
eti kapalı zarf usuliyle makbuz veya mektuplarile 
24-6-936 çarşamba günü 2490 No. lu kanunun 2, 3 
saat 15,30 da alınacaktır. üncü maddelerindeki vesaik
Muhammen tutan 70,595 li- le beraber ihaleden en az bir 
radır. İlk teminatı 4780 lira- saat evveline kadar teklif 
dır. Şartnamesi 250 kuruş mektuplarını Fındıklıdaki 
mukabilinde verilir. Komis- Komutanlık satınalma ko
yanumuzda hergün öğleden misyonuna vermeleri. 
evvel görülebilir. İsteklile- {3076) 

rin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 No. lu 
kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki yazılı vesaikle bera-
ber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıdaki komu 
tanlık satınalma Komisyonu 
na vermeleri. ( 3 O 7 5 ) 

4185 
* • • 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı krt'at ile Gümüş suyu 
Hastanesinin senelik ihtiyacı 
olan 5 7 ,000 kilo Koyun eti 
kapalı zarf usuliyle 24-6-936 
Çarşamba günü saat 15 de 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 25650 liradır. !Ik temi
natı 1924 liradır. Şartname
şi 250 kuruş mukabilinde ve 

4186 
* * • 

Çatalca Müstahkem Mev
ki Komu tanhğr Era tının se
nelik ihtiyacı olan Elli Bin 
50,000 kilo sığır etine veril
miş olan fiat makamca pa
halı görüldüğünden 24 Ha
ziran 936 Çarşamba gunu 
saat 16,30 kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
n 11. 990 liradır İlk teminatı 
899 lira 25 kuruştur. Şart
namesi hergün öğleden ev
vel Komisyonumuzda gö
rülebilir. İsteklilerin İlk te
minat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 No. lu ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaikle beraber ihale
den en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını 

4199 

lstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: 

Bir müflise ait olup Istanbul Güm 
rüklerinde bulunan yedi sandık si
cim mevcut nümunesi veçhile ve a
çık artırma suretile transit olarak 
satılacaktır. Taliplerin 19 haziran 
936 cuma günü saat 10 da adliyede 
ikinci iflas dairesinde masa memur 
!uğuna müracaat eylemeleri illn o
lunur. {23736) 

Fındıklıdaki Komutanlık 
arttırma eksiltme komisyo 
nuna vermeleri. ( 3161 ) 

4285 

Odamız istihbarat müdürlüğüne ayda (100) lira ücretle aşağıda 
yazılı evsafta 22 Haziran pazartesi günü saat 14 te Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odasında yapılacak imtihanla bir memur alınacaktır. 

İsteklilerin yazılı gün ve saatte ellerindeki vesaikle beraber Bur
saya gelmeleri rica olunur. 

1 - Fransızcadan Türkçeye, Türkçeden Fransızcaya her nevi 
tercemeleri yapabilmek. Fransızcadan maada Almanca veya İngi
lizce bilmesi sebebi tercihtir. 

2 - Ticaret ve sanayi işlerine ait muntazam istatistikler gra
likler yapabilecek iktidarda olmak. 

3 - Türk olmak, cezayi müstelzim bir fiil ile mahkfun olmamış 
olmak, vazifesini muntazaman ifaya mani olacak hastalıkla malftl 
olmamak. 

4 - Lise tahsilini ve askerliğin i bitirmiş olmak, yaşı elliden yu
karı olmamak. 

(3246) 437l 

!stanbul Asliye altıncı hukuk m~ 
kemesinden: 

Nuri Eğeli tarafından Fatihte Çi' 
nili hamam kurbunde odalar soka. ' 
ğmda 6 No. lu hanede iken ikamet' 
gahı belli olmıyan karısr Müyesse! 
aleyhine açılan boşanma davasınd~ 
müddeaaleyhin ikametgahmm meÇ' 

lstanbul Lı man işleri Müdürlü- huliyeti hasebile dava arzuhalinin oıı 
gün zarfında cevap vermek üzere otl 

gv U .. n den : beş gün müddetle ilanen tebJiğiJl6 
karar verilmiş ve arzuhalin bir nUS' 

1 - Hükumet tarafından satın alınmış olan İstanbul hası da mahkeme divanhanesi' 
ne t a 1 i k k ı 1 ı n m ı ş old\l' 

Rıhtım Dok ve Antrepo Şirketinin 1906 senesinde teda- ğundan 36/ 556 dosyasına il~ıı 
vüle çıkarmış olduğu yüzde 4 faizli istikraz tahvillerin- tarihinin ferdasmdan itibaren oıı 
den Mayıs 93 6 keşidesinde kur'ası çıkan tahvilat resül- gün zarfında cevap verilmesi ıuıu' 
mallan ile 60 No. lu faiz kupon bedellerinin 20 Hazi- mu tebliğ yerinde olmak üzere il~ 

olunur. ran 936 tarihinden itibaren İdaremiz namına İş Bankası ___ _ ______ __, 
İstanbul Şubesi tarafından ödenileceği. 

2 - İşbu tahvilattan tedavülde kalanlara 61-8 O N o. 
lu 20 adet kuponu havi faiz kupon tablosu tevzi edilece· 
ğinden tahvilat esbabının 20 Haziran 936 tarihinden 
itibaren ellerindeki tahvillerle İş Bankasına müracaatla
rı. (3297) 

SERVOİN 

ADEMi. iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLİGİNE.~ii 
t:esirli - blr ilaçtır 



14 - 6 - 936 

iktisat Vekaleti 
Maadin Genel Direktörlüğünden: 
Aydın Vilayetinin Nazilli kazasına bağlı Ortakçı nahi

yesinde kain olup şimalen, Demir tepeden başhyarak Ka
ra Kaya tepesine doğru hat, Sarkan Kara Kaya tepesin
den başhyarak Geriz tepeden bil'murur çeşme sabit nok
tasına kırık hat, cenuben ve garben çeşme sabit nokta
sından hudut başlangıcı olan demir tepeye doğru hat ile 
tahdit olunan 49,131 hektar saha dahilindeki mekşufen 
hükumete aid bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 

1 - İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itiba
ren bir sene zarfında (25.000) lira sermaye ile bir Türk 
Şirketi teşkil edilerek imtiyaz hukuku bu Şirkete devre-
dilmek, , 

2 - Hamam sularının kirlenmeğe maruz kalmamak 
üzere tedabir ittihazı 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değişmesi imkanlarının 
temini, 

4 - Mevcut tesisattan şif ai maksatlar için istifade edi
len havuzlar ile diğer her türlü temizlik için kullanıla
cak havuzlan ayırmak, 

5 - Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına 
uygun bir şekilde yeniden yapmak, 

6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılan in
şaat malzemesinin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmi
yecek malzemeden intihap edilmesi, 

7- Şirketin teşekkül tarihinden itibaren bir sene zar
lında vücude getirilecek tesisatın "birinci maddedeki iza
hata göre,, ve yapılacak ameliyatın plan ve projeleri İk
tisat Vekaletine verilmek, 

8 - ~kinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıyme
tinde muntazam banyo daireleri yaptırmak 

9 - Bu teahhütlerin ifasını teminen Milli Bankalar
dan birinin ( 18 7 5) liralık teminat mektubu verilmek, 

1 O - Her sene hükumet hissesi olarak 600 lira veril
mek, 

Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek ta
liplerin 6-8-936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
on beşe kadar kapalı zarf usulile Ankarada İktisat Veka
leti Maadin Umum Müdürlüğüne müracaat eylemelerı 
ilan olunur. (2650) 4057 

lzmir Cümhuriyet Müddei
umumiliğinden: . 
İzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 

936 yılı sonuna kadar Yirmi iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan İkinci nev'i ekmek ihti· 
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

1 - Eksiltme 25-6-936 Perşembe günü saat 15 de 
İzmir Ceza evi Müdüriyeti makamında yapılacaktır. 

2 - Talipler ayın 2 5 inci günü saat 15 şe kadar yüz
de yedi buçuk muvakkat teminat akçeleriyle birlikte 
teklif mektuplarını hazır bulunduracaklar. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuyabilirler. (3240) 

4374 

Afyon ilbaylığından: 
l - Muhammen bedeli 7000 lira olan 70000 kilo 

motorinin bedeli layık hadde görülmediğinden yeniden 
kapalı zarf usuliylc 26 Haziran 936 Cuma günü saat 
!!ört buçukta kat'i ihalesi yapılmak üzere tehir edilmiş
tir. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler 5 2 5 lira muvak
kat teminat verecekler ve teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı gün ve saate kadar Vilayet Encümen Reisliğine 
vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe ait sartname Elektrik müessesinden üc-
r~tsiz verilir. ( 31 7 3) •a13 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankara'da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçelı 
Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni ıartnamc ve lahikatan ve tafsilat resimlerine 
göre beı tip ilzerine 150 bahçeli evin götürü olarak in-
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ye konmuştur. Beyoğlu 3 cU Sulh hukuk hakimli 
1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An- ğinden: 

kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. Mahkemenin 936/692 sayılı dos -
2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat yasile ziraat bankası tarafından Te-

40 bin lira olub para. Milli Bankalar teminat mektubu, pebaşında Ş~ir tiyatrosunda bilet 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek toplama memuru Rasim ve ' Ihsan 
kıymette bir &ayn menkul olabilir. aleyhlerine açılan 179 lira alacak da 

3 - İş: alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin V88I için dava edilenlerden Rasime 
• gönderilen davetiyesi mezkur ma -ci maddedeki teminatı iki misHne iblağa mecburdur 
· halden çıkarak halen nerede bulun-

Müteahhit istene banka teminatının ihale bedelinin yüz- dufU bWnmedifinden tebliğat icra 
de 1 O na ibliğı i~in ıtüasyonlardan tevkif at yapılmasını edilememiş ve davacı vekili avukat 
kabul eder. Asım& illnen tebllğat lcraıma ka -

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi- nr verilerek muha1'emesi 13-7-936 
na inşaatını muvaffakiyetle başarmış olduklannı ve ıaat ona bırakılmı9 olduğundan iş
bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidan haiz bu- bu gün mahkemeye gelmediği ve ta 
lunduklannı gösterir vesikalan 13-6-1936 tarihine mü- rafından bir vekil göndermediği tak 
8adif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu dirde rıyabında muhakemeye devam 
eksiltmeye iştlrAk için Emlak Bankasından hususi vesi- olunacağı davetiye mtkamına kaim 
ka almaları lazımn"" 4268 olmak Uzere ilin olunur. (23727) 

ıı--
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~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları i abone teklifnameai kuponu ' 

Askeri lise ve orta mek- ~ No T-arih : 14. 6. 1936 j 
teplere öiretmen ve Kınk- ! 
kale san'at lisesine tedrisat 1 
müdürü aranıyor: :: 

1 - İstanbul ve Bursada i 
ki Askeri liseler le, Kırıkkale ~ 
deki askeri san'at lisesine ay ' 
lı~ ücretle tarih, riyaziye, fi- i 
zık. = 

Erzincan, Konya, Anka- 1 
radaki orta mekteplere Ta- : 
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al İ 
manca, Fransızca, İngilizce E 
öğretmeni ve san'at lisesine ! 
tedrisat müdürü alınacaktır. 1 

2 - Lise öğretmenliği i- :: 
çin: Lise öğretmeni ehliye- i 
ti, orta mektep için orta mek § 
tep öğretmenlik ehliyeti ge - 1 
rektir. = 

3 - İstekli olanların dilek ! 
kağıtlarını a§ağıda sıralan - 1 
mış evrakla Ankarada Milli :: 

" -
~baba adı 
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Adreld 
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Mat(ılıyetı var 

1 mıdır. var lae ne-
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1 Nekadar zaaıan 
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.saşlangıcı : 
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Sonu: 
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1 Müdafaa Vekaleti Askeri Li- i 
seier Müfettişliğine gönder - ~ 8u ıropoaa dcr\:tdılecu JUdaı ca1ct okunaklı vazılnul olmalıdır. 
meleri lazımdır. 1 1 latanbulda Tan gazeletİ aiıorta aerviaine. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş i ı 
b) Yüksek tahsil şahadet- = Gueteniztn ıs Nisan 1986 aleha · :: 

namesi veya tasdikli benzeri. 1 unda y-.za1ı fl'l'llar datrMlnde U.Z. ı~ ' 
c) Üniversitede imtihan § Y• lcartı 1000 ·~ahi& ••~ortab abone kuruı;ıı uı- = 

yazılmaJı istiyorum. Abonemaa bed~ pul ve I 
vererek ehliyetname almışsa 1 u gönderllmittlr. Siıorta muamel• lmza. _ 
e?liyetname tasdikli benze - i ntn yapdınuıru dUerim. i 
rı. :ı•ıııı•ıııı•••ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

d) Nüfus tezkeresi tasdik ==-=;::::::;:~=-;;:-ı==---------:--..,.,..-~0---.....,,......,...--=-======.,...........,= 
li benzeri 

4 - Durumu uygun gö
rülenlerden aşağıda yazılı 
evrak sonra istenecektir. 

a) Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam teşkilatlı askeri 

hastaneden alınmış sağlık ra 
poru. 

c) Teahhüt senedi (noter 
likten) 

5 - U cretler. 
İstanbuldaki aıkeri lise -

ler riyaziye, fizik, derslerine 
108: 126 tarih dersine 98: • 
1 O 8 liraya kadar. 

Bursa lisesi ve Kırıkkale 
san'at lisesi riyaziye fizik 
derslerine 1 O 8 : 12 6 tarih der 
sine 98: 108 liraya kadar. 
Ortamektepder~erine 108 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

6 - Kırıkkale san' at lise
sine alınacak tedrisat müdü -
rü için lise öğretmenlik şart
larını taşımak ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak &e 
rektir. Ütreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 Eylul 
936 gününe kadar müraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. (9) (3073) 

4162 
• • • 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu ilanları 

700 Ton Mazot 
Tahmin edilen bedeli (38500) lira olan yukarıda mik

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 26 Haziran 936 
tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname (bir) lira (93) kuruş mukabilin
de Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (2887) lira (50) kuruıu havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat 14 e kadar K'lmisyona vermeleri 

1 - 936-937 ders senesi ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 mad
Kuleli, Maltepe, ve Bursa delerindeki vesaikle mezkür gün ve saatta Komisyona 
liselcrile Kırıkkalede ki As- müracaatları. ( 31 ı 9) 4303 

keri San'at lisesine ve Kon- ----------------..-.-----
ya Erzincan AS. Orta mek .. 
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul ıartları A.S.Li 
seve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askert mekteblerde ve as. 
kerlik oubelerinde cörWebi .. 
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 
yazılı hususları da göz önün 
de bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da ba~lar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha· 
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bub~n· 
<;Iuklan yerler haricindeki 
mevkilerde oturan iıteklile
rin 10 Haziran 936 dan 31 
Tenunuz 936 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et· 
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekliler evrakını ta-

ISTANBUL MiLLi EMLAK MUDORLOCUNDEN : 
Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Yeni Çarşı caddesinde 

Galatasaray Mektebi arkasında Dört katta Dokuz odası ve her 
katta birer matbah .ve helası bulunan eski 64 yeni 66 No. lı 
kagir ev, parası peşin ve sırf nakit verilmek ••rtiyle Altı Bin lira 
üzerinden 29-6-93~pazarteıi günü ıaat on ik buçukta kapah zarf 
usuliyle satılacaktır.İsteklilerin 450 liralık teminat mektuplariyle 
teklifnamelerini o ıiin aaat On Bir Buçuğa ~dar Komisyon Baş-
k"anlığına vermeleri. R. (3290) 

mamlattırıhb askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı
na cirmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar &itmek vo im· 
tihanı kazanmayınca reri 
dönmek için yapacaktan 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmeai'lbmıcbr. 

E - İıtekli mektebe ka
bul edilmediği takdirde hiç 

bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 -- Mektebler leyli ve 
meccanidir. Talebenin iaşe
sinden baıka ciydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduiu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maa3 da 
verilir. 

S - Askeri litieleri mu
vaff akiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanına girerek ka.ıandıkla 
rı takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile cönderi
lir. (18) (3244) 
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1936 modeli D. K. W pedalh 

otomatik kapısı ile mücehhezdir. 

Yeni rotatif D. K. W. Super - six 

makinesile mücehhezdir . 

0 /o 70 cereyan tasarruf edilir. 

... 

Müessesesi, Ticarethane ve evler ic;in bu senenin yeni 
gelen buz dolaplarını takdim eder. 1936 modeli muhtelif 
büyük lükte dolaplar ve ViTRiftLER ile OondurmaŞerbet 
ve su makinaları gelmiştir • 

• 
ZI r 

Beyoğlu, istiklal Caddesi, rto. 28 • Telefo n: 43849 Telgraf : istanbul DEKAWE 
IZMIR : SATIŞ Y.ERİ PENNETTI VE PARENTI 2307 
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Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

Fakat yalnız bir FLiT 

Şifa kaynağıdır 
Asabi ağrılar belki geçici :ıey. 

lerdir, lakin, insana dünyayı zin· 
dan ettiği gibi işinden, gücün
den de alıkoyar ve hayatını 

zehir eder. Halbuki bir kaşe 

GRiPiN 
Harbiye'de BEL V O Bahçesinde 

Her akşam muhteşem saz heveti ' l ı6m - OPERATÖRLERE 
Bütföı ağrıları en ktsa tamand4 
gülerir ve i.stirahatinizi, haya
tinızın intizamını temin eder. 

EFTALYA - BiMEN - SADi 
ARAP REVÜSÜ 

MELiKE CEMAL 
Muganniye SABRiYI; 
Büyük muvaffakiyetle devam ediyor. ---

~ TA-CETTIN GÜRTAN 
il BüYüK HOBiLYA HAGAZAS~ 

Bir 
defa 
gelip 
görü
nüz. 

J053 

HAST AHANELERlN NAZARI DlKKA TİNE : 
Emrazı viladiyede kullanılacak umum tefcrruatile yeni röntgen G R •ı p •ı N 
diyatermi tesisatı ve büyük bir cerrahi servisine elverişli alat ve 

edevat, ameliyat masaları ve dolaplar satılıktır. 

Beyoğlu Baker mağazasında Mobilya dairesine ı Çi
7
in 

-m-ür-ac-aat_. -· ------4-36-l ' ~- için en lüzumlu hayat yoldaşıdır 
Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi 

A Ç I LDI 
Memleketimizin en yüksek ve maruf artist ve sanatkarlarını 

dinliycceksiniz. Telefon : 41065 

BAYAN ~ /AF Ü v ~ 
SAZ HEYETi ARTiSTLER 
Keman: Cevdet Bayan Muzaffer 
Kemençe: Satiri ,, Dürdane 
Piyano: Feyzi, ,, Süzan 
Udi: Mısırlı lbrahim Afitab 

" Klarnet: Şeref .. Fahriye 

Okuyucular : 
Bay Yaşar 
Ilay Hamid 
Solist Mustafa 

Sevimli san'atkar Bestekar Tanburi Selahad~I 
~WWW:WWWWiWilW!S9JIJllU 

SA L ACAK 

KIZ KULE Bahçe ve Plajı 
Bugün afiıhyor 

Yeni idare : Bay T. KOSTANT11\1DlS 

Her akşam 17 • 24 de Cazband Pazar 
günleri 11 • 13 de matine 

Soğuk bira duble 20 krş. İsteyenler mezelerini dışarıdan getirebilir
ler. Kızkule plajı, Boğazm en temiz ve en yakın sıhhi banyo yeridir. 

Salacak plajına banyo için gidip geleceklerden banyo ücreti de daryil 

Pazardan mada her gün gidip gelme birinci mevki 35, ikinci mevki 
30 krş. alınması hususunda Şirketi llayriycce mutabık ltalmıştır. 

Sahıoı: ~ükru ,M.ELW - Umumi Neşnyau ldare eden: ıs. ISALllh 
Gazetecilik ve Matbnacıhk T. A. Ş. - Basıldığı ver: TAN Mat l"ı ıı ı:ı sı 


