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Grev dün . birdenbire $imal 
eyaletlerine de sirayet etti 

Türk 
köyünün 
kalkınması 

Amelenin zorla yedi fabrikayı 
işgal ettiği bildiriliyor 1 
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bir balon olması 
lhtlmall de varit
tir. MUtemnılm 

haberlere lntl• -
nın t.elgratı ajan- Bir ademltecavUz mleakı .accl4Mleoeklerinden 
~ verdlll] libl bahMClllen Mu.ollnl. Hitler 
aoyayorus: 

Paris, 7 (A..A..) - Maten ıuete-1 ademi tec&vlla mlula akdtu kanr 
ainhı diplomul muhabiri, Romadan vei'mifth'. Bu mllak. aıecr1 tedbirJerbı 
bildiriyor: Iıa!ya, Almanya ile bir (Arbm 10 uncuda] 

Yine futbol ! 

Boqazlar 
toplantısı 

Atin&, 6. (A.A.) - Yunanistanı 
Montreux Boğazlar konferansında 
dıt bakanlık genel direktörlerinden 
Mavnıdia ile Parla elçisi Politia tem
sil edeceklerdir. 

Yeni Polis 
Romanımız 

Kapı 
Arkasında 
bir cinayet ! 

Bugün 5 incide tefrika
ya b~dıjpnız bu me
raklı romanı okuyunuz 

" TOP" bugiinkü sayısında, 
son maCjların -.:AFSiLATINI 

neşrediyor. OKUYUNUZ 1 

ATATORKÜN HUZURUNDA 

Bayan Sabiha Gökçen'in 
muvaffakıyetli bir uçuşu 

Negüs ! 
Yakında lsviçreye gidiyor 

Londra, 7. (A.A.) - NegUs'ün etrafında bulunan zevatm bil
dirdiklerine göre, lm parator Cenevreye gitmiyecek ve Milletler Ce
miyeti nezdinde kendisini temsil etmek üzere bir heyet yollıyacaktJr. 
lmparator, bir iki haftaya kadar lngiltereyi terketmek niyetindedir. 
imparator lsviçrenin daha tespit edilmemif olan bir mahaJHne gide
cek ve orada oturacaktır. 

lstanbul 1 Viyana 1 
lstanbul muhteliti · fena 
için Viyana takımını 

yapıldığı 
yenemedi! 

~----------------------------------~ 
Ankara muhteliti lzmir muhtelitini 2 - 1 vendi 

• 
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Maçlann resimleri ve tafsilitı 7 inci sayfadadu 



2 

GÜNAŞIRI 

H~rp 
Zaferden bekliyeceği bir şey kalmıyan Türkiye, silihma. emniyetle da

yanmış, sulhün verimlerini bekliyor ... Anu,pa kararsızlık içinde ... Dudak
larda mütemadiyen harp sözleri: SilihlanmaJar, hazırlıklar, manevralar, 
asker toplamalar, harp, ha.rp, harp .•• 

Avrupa, sahihten böyle bir çılgınbğa. tekrar sürüklene<--ek mi! Henüz bu 
hasta adam, harp sonu buhra.nlanndan kurtulup nekahat denine bile gir
medi. Vücudünün neresine dokunsanız mutlak bir acısı, bir derdi var: Bir 
yerinde i,.sizlik, bir yerinde açlık, bir yerinde ihtilal, bir yerinde grev ... 

Geçen büyük harptenberi garp medeniyeti ilim, san'at, refah yolunda 
bir adnn ileri gitmedi. Henüz nezlenin mikrobunu bilmiyoruz, henüz kan
serin ~aresi bulunmadı. Fakat öyle zehirli ~azlar bulundu ki, eskisi bunun 
yanmda bir aksırık tozundan ıara.rs rzclır. Oyle yeni .bombalar yapıldı ki, 
eskisi bunun yanında fındık fişeklerinden farksızdır. Geçen harpte yerde 
emekliyen tanklar, şimdi azgın birer canavar gibi dağlara tırmanıyor. 

Tayyareler, sivrisinekken kartal oldu. Harp eskiden bir kıVllcrmch, şimdi 

bir yanardağdır. Yeni harbin dehşeti karşısında ~kisi bir harp o~·unu sa
yılabilir. 

Ht:>.m niçin harp edilecek? Zafer için mi? Bugiinkü siJahlar zaferle hezi
meti birle!;tirdi. MağlUplann neler kaybettikleri gözönünde duruyor, fa
kat galiplerin neler kazandıklanw ta~ine hala imkan yok! 

Avrupa.da harp istiyenleri eski de'\-irlerde olduğu gibi teker t~ker karşı 
kar!;lıya çıkarmalı. Ordulardan evYel bunlar çarpışsinlar. Bakalım kaç ka.h 
raman çıkacak"! 
Artık harp eden bir ~md değil, bütün bir miUettir. Yeni harpte her şey 

karşılıklı çarpışacak; fizik ve kimya 18.borato\'arlanndan ailelerin tasar -
nıf kutularına kadar her şey ... Diş, dişle; çelik, çelikle; motör, rnotörle; du
man, dumanla; ateş, ateşle; zehir, zehirle; iradeler, iradelerle; şehirler 
~ehirlerle ..• 

Böyle bir harp ancak Türkiyenlnki gibi milli bir kurtuluş dava...,ı için 
olıırsa me~nı sa.yılabilir! 

Harbe kim karar verecek! Diplomatlar mı! Hayır, bunu t("k gözlüklü 
diplomatlara değil; tek gözlü, tek bacaklı, tek kollu harp malulüne sor
malı! 

Ankara muhteliti 
First Vienna'yı gfu:el bir oyunla 

4: - 1 yenen İzmir muhtelitinin bu 
galibiyetinin biraz da Viyanalıların 
ağır ve ihmalkar oyunundan ileri 
geldiğini dün bu sütunda yazmıştık. 
Bu teşhisimizde pek yanılmadığımı
zı, dün, Ankara muhtelitinin İzmir 
takımını 2 - 1 yenmesi, biraz meyda
na çıkardı. Ankara muhteliti bu mu
vaffakıyetini ihmalkar ve ağtr olma· 
masma borçludur. İzmir, karşısında
kine ehemmiyet veren ve süratle oy 
nayan bir takım önünde, ilk günkü 
güzel ve muvaffakıyetli oyununu 
gösteremedi. 

lstanbul fufbolcuları 
İstanbul futbolcüleri dtin, hele hü 

cum hattında bir hayli bozuklaşan 
ağır aksak bir oyunla Viyanalılar 

.karşısında hakkedilmemiz bir galibi
yet kaçırdıktan sonra bir beraberlik 
kopardılar. Fakat bu, onlardan ziya
de takımı yapanların hatasıdır. İs
tanbul futbol ajanlığı, iki gün üst 
üste, İstanbul namına ne kadar fena 
t.1 krm çıkarmak kabilse bunu yap
maktan geri kalmadı. Bir hücum hat 
tında üç tane sağaçığı yanyana di
zen ve açıktan başka birşey oynama 
sı imkanı olmayan bir oyuncuyu or
taya koyan Ajanlık, biraz daha iyi 
bir takım yapsaydı, Viyanalı misa -
tirler karşısında, İstanbul da galibi
yetin tadını almış olurdu. 

Orhan SEYFi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Kont Vale\•ski kimdir? 
- Amerikalıların "şimencJüfer 

kralı,, iscmini verdikleri kimdir? . 
- Monna. Vanna kimin eseridir? 
- Bazı mekt~plere \'erilen "Lise,, 

ismi nereden gelir? 
- Tekf'rlekli nakil vasrtalanru yü

rütmek i<:in buhar kuJJanılmasmı ilk 
düşünen kimdir?.., ~ ... ,~ .. , -· •• " 

Dünkü sorıilarm cevaplari 
S - Kendi yaptığt heykele d§1k 

olan kimdir f 
C - Eski Yunan heykeltra.~lann

da.n Kıbnsh Pigmal)·on kendi eseri 
olan Galate heykeline &~ık olmuştu. 

Bir efsaneye göre Venüs bu he:rkeli 
canlandırmış ve Pigmalyon onunla 
evlenmiştir. 

S - "Ehramlar muha.rebesi" ne
dir f 

C - 1798 de Cize ehramları ya -
nmda Napolyon Bonaparhn Murat 
Beye karşı zaf erile neticelenen mu -
hare be. 

S - Bir cinayet tahkikatını hula
sa eden yedi soru rıedir f 

C - Kim? Ne? Nerede? Ne va -
srta ile? Niçiri? Nasıl? Ne vakit? 

S - Rokfor peyniri ticaret saha
srna çıkarılmadan evvel rıerede ve ne 
kadar bekletilir 1 

C - Kayalar içinde BA;r1an n sı
caklığı 4-8 derect-;t1 geçmiyen geniş 
maJızenJerde otuz - kırk gün. 

8 - Transvaal kaç senedenberi 
/rıgilterenindir 1 

T A N 

r 

Haydarpaşa köprüsü 

Tramvay şirketi köprü 
inşasından vazgeçti 
Devlet Demiryolları idaresile, Ka

dıköy - Üsküdar Tramvay Şirketi 
arasında, Haydarpaşa köprüsü in
şaatı münasebetile devam eden mü
zakereler kesilmiş ve Tramvay Şir
keti, köprünün yapılmasından kat'i 
surette vazgeçmiştir. Tramvay Şir
ketinin noktai nazanna göre, bu köp 
rünün inşası tramvay servisi üzerin
de, ilk zamanlarda zannedildiği ka
dar esaslı bir kolaylık vücude getir
miyecektir. Bugün işlemekte olan 
hatlardan Kadıköy - Mısırlıoğlu, Ka
dıköy - Yeldeğirmeni ve Kadıköy -
Ayrıhkçeşmesi seferleri en fazla va
ridat getiren cihetlWi teşkil etmek
tedir. Üsküdar - Kadıköy servisinin 
Haydarpaşa geçidinde kurulacak 
bir köprüden geçtnesi, bu hattın bir 
az kısalmasından mütevellit kazan
ca mukabil, Mısırlıoğlu - Yeldeğirme 

ni - Ayrılıkçeşmesi . hatlarını ikinci 
dereceye düşürecektir. Şirket, bu ci
heti muvafık görmediği için Haydar· 
paşa geçidindeki köprü meselesinden 
kat'i surette vazgeçmiştir. 

Davutpaşa civarında 

10 kadar evi soydular 
On gündenberi, Davutpaşa semt

lerine bir hırsız şebekesi dadanmış
tır. Bu şebeke, bir hafta içinde do
kuz evle bir dükkana girmişlerdir. 
Hırsızlar, henüz yakalanmamıştır. 
Polis, izleri üzerindedir. Şebekenin 
soyduğu evler şunlardır: Davutpaşa
da Şeyhislam mahallesinde Evkaf 
memurlarından Kazımın evi, Tram
vay caddesinde Muhsinin dükkanı. 
Y okuşçeşme sokağında Mehmedin 
kömür deposu ile Çardakhhamam 
sokağında 32 numaralı ev ve Nuri
nin fırını. 

7 ..... ~-'C'~ 1' • - , ,,., .. """ ~ 

. H!rsızlar, Evkaf memuru Raznrnn 
evine g~çen cuma günü, içeride kim
se bulunmadığı bir sırada girmişler
dir. Kazım, hadiseyi bir muharrir~
mize şöyle anlatmıştır: 
"- Cuma günü evde kimse yok

ken hırsızlar maymuncuk ile kapiyJ 
açarak içeri girmişler. Oturduğu
muz odada ne buldularsa almıslar. 
Çalınan eşyalar arasrnda iki alt~ li
ra, müteaddit gümüş mecidiye ve 
c;eyrekler. bir cep ve kol . saati, Uç 
halı, bütün elbise ve çamaşır takını· 
lan vardır. Bulunduğumuz cadde iş
lektir. Görünmeden bu hırsızlığın 
yapılışma hayret ediyorum.,, 

Bu hırsızlıktan iki gün sonra Çar
da.klıhamam sokağındaki 32 numa
ralı Fatmanın evi soyulmuş, 2000 li
ra kıymetinde eşya çalınmıştır. Bu 
sirkatleri müteakıp şebeke yine dur 
mamış, yukarıda sözü geçen evleri, 
dükkan ve fırını da soymuştur. Ust 
üste yapılan bu hırsızlıklara ait he· 
nüz bir ipucu bulunamamış olmakla 
beraber, polis bazı kimseleri sorguya 
çekmiştir. 

__, __ 
Ne dersiniz ? 

Hile ve hiddet 
Esnafın bir kısmı, sattığı malı hile 

ile, bir kısmı da hiddetle satar. Müş
teri, hileden df'!, hiddetten de kızar. 
Alış verişte hiddet, çok defa hileden 
daha zararh olur. Onun için, halk. 
daima hiddetliden, hidcletlinin malım 
almaktan ürker de lıilt>li mal sata : 
mn dükkanına, ağzı yandığı halde, 
tekrar uğrar. 

Esnafın müşt.eri~'e sert muamele -
si, hiddetle kanşık haşin muamelesi, 
ticaret kaidelerini bilmemekten, o
mın icaplarmı kavnyamamaktan 
doğuyor. Maamafih, hiddetin yalnız 
e!'Jnafı izrar ettiği de muhakkaktır. 

Ancak, çekilml~ren esnaf tipi han~i
sidir., bilir misiniz! Hem hiddetli, 
hem hilekar olanı ... 

Hllekarla hiddetliyi biribirinden 
a~'lnnah, hileki.rdan korkmafı, hid -
detllden ürkmemelidir. Bize ~öre, 
hiddetlinln zaran kendisine, fakat 
hilekann zaran karşıımdakinedir. 

Biz böyle düşünUyoruı. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇVK HABERLER 

• Depo sahiplerinin müracaatla -
n - Kuruçeşme kömür depoları sa
hiplerile bazı müştekiler arasındaki 

dava, temyizce nakzedildiğinden, 

mahkeme yeniden başlıyacaktır. De-. 
po sahipleri, belediyeye mürac~at e
derek mahkemeye başlanıncaya ka -
dar icap eden tetkikatın ikmalini is
temişlerdir. 

• A vcrla.r birliğinin toplantısı -
Avcılar birliği heyeti umumiyesi, dün 
saat 17 de birlik merkezinde toplana
rak senelik kongresini yapmıştır. Ev 
veli idare heyeti raporu okunmuş, 
bundan sonra yeni seçime geçilmiş
tir. 

• Şehir haritası alınıyor - Şehir

ofttk mütehassısı Prost ile b~lediye 
a.r.a.smdakLmukavele bugün imzala -
nacaktır. Mütehassıs şimdilik Yalo -
va ve Floryanm imarile meşgul ola
caktır. İstanbulun iman işlerine esas 
olacak şehir haritasının tayyare ile 
alınmasma birkaç güne kadar başla
nacaktır. 

• Yeni kontenjan kararnamesi -
Temmuz başından itibaren mer'iyete 
girecek olan yeni kontenjan kararna
mesi gümrüklere ve alakalı dairele -
re bildirilmiştir. Kararname müdde
ti bu sene sonuna kadardır. İthali 
veki.letin müsaadesine bağlı madde -
ler için 7 liste hazırlanmıştır. 

Ankara yolculuğu 

Temmuzdan itibaren 
11 saate indiriliyor . 
Ankara - İstanbul hattı üzerinde

ki son tecrübelerden sonra Ankara 
ekspresinin daha kısa bir zamanda 
yapılmasına imkan mevcut olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu yolculuk, Tem
muzun ilk haftasından itibaren on 
bir saate indirilecektir. Devlet De
miryolları idaresi, Ankara ekspresi
nin yapacağı bu üç saatlik tasarru
fu şu suretle temin etmiştir: 

1 - Nisbeten az ehemmiyetli 
dört istasyonu kaldırmak, 

2 - Makine değiştirmek, su al
mak gibi zamana mütevakkıf olan 
servisleri daha otomatik bir hale ge
tirmek, 

3 - Hattın muayyen yerlerinde 
eilrati biraz daha f azlalatmak. 

Devlet Demiryollan idaresi, yol
culuğu daha mUkemmel şerait altın
da temin edebilmek için, Ankara ve 
Toros ekspreslerindeki lokanta va
gonlarında esaslı değişiklikler yapıl
masını temin edecektir. Yemekler 
daha ucuz ve mütenevvi olacak, bil
hassa soğuk yemekler bulundunıla
caktır. Büyük istasyonlardaki büfe
lerin de daha istifade edilecek bir 
şekle konulması takarrür etmiştir. 

Y erlimallar sergisi 
için esash hazırhk 
Taksim Bahçesinde açılacak olan 

8 inci Yerli Mallar Sergisinin pavi
yonlan önümüzdeki hafta içinde ku
rulmaya başlanacaktır. Paviyonlarm 
hepsi ayni modelde olacak ve mamu 
latı ayni olan müessese malları ayni 
sıradaki paviyonlarda teşhir edile
cektir. Maamafih, büyük fabrikalara 
tahsis olunan paviyonların inşa tar
zı, müesseselerin kendi arzularına bı
rakılmıstır. Bu sene şergide Halk O
pereti her gün temsiller verecek, balı 
çenin denize bakan kısmında bir ga
zino kurulacak ve sinema gösöterile
cektir. Sergide akşamları deniz ban
dosu konserler verecektir. 

Tünel Hanı inıaatı 

Galatadaki Tünel hanmm inşaatı
na 1 Temmuzda başlanması kat'i su
rette takarrür etmiştir. İnşaat azami 
sekiz ayda ikmal edilecek ve bu müd 
det zarfında hanrn ön tarafını aç
mak için yapılacak istimlak i.fi de 
bitirilecektir. 

İstanbul limanında islahat 

Topane- Salıpazarı rıhtımı 
ilk olarak inşa edil,cek 

İstanbul muhtelitinin önümüzde 
O.çüncii bir maçı vardır. İzmir muh
telitine karşı oynanacak maç için 
biz Futbol Ajanlığına. bir muhtelit 
tavsiye edeceğiz. İtibara alır almaz 
bizi alakadar etmez: 

Safa. 
Fazıl Yqar 
~~'Bir milyoner, yatı ile 

"'' (Yahut Faruk - Fazıl) 

M. Reşat Lutfi Cevat 
Rebü Haşim Fikret Salih&ttin Nec

det 
Yukarıda yazdığımız gibi bu takım 

itibara alınır alınmaz, bizi alakadar 
etmez. Hatta itibara alınmamam da 
esastır. Çünkü bu takını gayet iyi 
bir netice alacağı için bunun bizden 
çıkmış olmasını kabul edemezler. Fa 
kat ne yapalım ki biz de düşüncemi
ti yazmaktan kendimizi. alamadık. 

f irsf Vienno 
Biraz da Viyana takımından bah· 

sedelim: First Vienna ilk günkünden 
daha canlı ve daha güzel oynamış 
olmasına. rağmen, beklenildiği kadar 
yüksek bir oyun gösteremedi. Hatta 
diyebiliriz ki, bundan evvel gelmiş 
olan Hakoa, bu takımdan daha can
lı. daha sUra.tli ve biribirlerile daha 
iyi anlaşmış oyunculardan mUrek -
kepti. First Vienna'nm bu düşüklü
ğü belki de mevsim sonu olmasından 
dır. içinde Avusturya Milli takımı
na giren bazı oyuncuların da bulun
duğu bu takımı biz biraz daha yük
sek tahayyül ederdik. Eğer First Vl
enna'nm bu hali, mevsim sonu dü
şüklüğünden ileri gelmiyorsa, bu ta 
bmın, Viyana !ikinde hayli tepeye 
ı:rkmrş olmasına biraz şaşmak lazım 
~elir. 

Fikir kö§esi 
131 - Bir kapı ya açık ya kapalı 

olmalı. 
(tki zıt §eyden birini tercih et -

meli) 
132 - Şeytan her zaman fakir bir 

ada.mm kapısında. değildir. 
(Bir in.san her zaman bedbaht de-. 

ğildir) 

133 - eski bir çömlekte iyi çor -
ba yapılır. 

(!htiyar kimseler, eski 'eyler yi
ne işe yara.r) 

134 - Çatlak çömlek uzun zaman 
dayanır. 

(Sakat kimseler, ha.zen çok yaşar
lar) 

135 - Tavuklar gagalarından yu
murtlarlar. 

(Tavuk neka.dar iyibeslenirse o 
kadar yumurta verir) 

136 - lyi bir tilki hiçbir zaman 
kom.şusunun tavuklarını yemez. 

(Fenalık yapmak istiyen usta bir 
adam bunu tanındığı muhitte yap -
maz.) 

137 - Tavu) horozun önUn~ ö
temez. 

(Kadın kocasına itaatle mükellef -
tir) -

138 - Dkbahar yağmuru hiçbir 
zaman fena hava sayılmaz. 

(llkbahar yağmurlan ekine fayda-

şehrimize geliyor 
Kanadanm maruf milyonerlerin 

den Midveld, bu hafta içinde yatiyle 
limanımıza gelecektir. Milyonerin ya 
tında Kanatlanın sanayi filemine men 
sup tanınmış bazı simalar va.rdır. 
Uvidveld, yatiyle Nisanın onunda A
m~erikaya hareket etmiş, !ngiltereye 
ugramış ve Cebelüttanktan geçerek 
Akdenizde on beş gün kadar dolq
mıştır. Milyoner bir spor tenezzlihü 
yapmaktadır. 

Oç ayhklar bugün veriliyo~ 
Bütün Malmi.idürlüklerinde müte 

kait, dul ve yetimlere üç aylık ma
aşlarının verilmesine bugünden iti
baren başlanacaktır. Emlak ve Ey
tam Bankası, ayın ikisindenberi yap 
makta olduğu üç aylık tevziatını bu 
hafta sonunda bitirecektir. 

lıdır ) 
139 - Fen bir anlaşma, iyi bir da. 

vadan iyidir. 
(Ne şekilde olursa olsun uzlaş -

mak dava açmaktan iyidir) . 
140 - Hiç kiıılse memleketinde 

peygamber değildir. 
(lnsan çokluk, kendi memleketin

de başka yerdekinden daha a.ı mu -
vaffak olur) 

· Yeni karar Haziranın on ba~rn~ tatbik edilecektir. 

Istanbul Liman idaresinin yenf tat yerleri hakkında verilen karar, 
teşkilat kadrosu ile bütçesi kat'i o- Haziranın 15 inden itibaren tatbik 
lara.k hazırlanmıştır. İdarenin Mali- edilmeğe başlanacaktır. Hazırlanan 
yeden Iktısat Vekiletine devrini mil talimatnameye nazaran, yakın hat
teakıp, kadronun tatbikına geçile- tara işleyen vapurlar Sirkeci nhtı
cektir. Liman için iktiza eden asri mından ve her postada ayni yerden 
tesisa.tm inşası programlaştırılmış- hareket edecekler ve oraya yanaşa.
tır. Bu inşaatın ehemmiyetlilerl ev- caklardır. Uzun kabotaj hatlarımıza 
vela yapılacak, üç senede tamamla- çalışan vapurlar, Galata rıhtımından 
nacaktır. Kanun çıkınca, ilk olarak hareket edecekler, dış hatlara çalı
Tophane ve Sirkeci rıhtıınlannm ta- ~an gemiler de şimdi olduğu gibi 
mirine başlanacaktır. Diğer taraf- münhasıran yolcu saloniyle Topha
tan, lstanbul limanına gelen ve gi· ne arasındaki kısma yanaşacaklar· 
den vapurların hareket ve muvasa- dır. 

8 - 6 - 936 -.== 

Dış siyasa 
Filistinde isyan 

Harp neticesi bir İngiliz manda
sı haline geldiğindenberi Filistin bir 
isyan memleketi olmu~tur. Her ikİ 
üç senede bir Yahudi ve Arap hal
kın biribirine girdiği ve sokakların 
bir harp me)·danına döndüğü ha.beri 
dünya efkarı umumiyesini heyeca
na ,·ermektedir. 1922 de l'uku bu
lan isyanda nüfusça büyük telefat 
olma'jtu. 1929 da tekrar l.;;yan eden 
Araplan İngiltere ancak Mısırdan 
tayyare ile asker &e\'ketmek sureti
le itaate mecbur e<lebilmi'jti. lşte bu 
son isyan da ancak şiddctn tedbir 
alınmak, yeni lngiliz a..4'keri ku\'ve
ti celbedllmek sayesinde tedricen 
bastınbyor. Fakat bundan sonra 
Filistinin sükun i~inde y~ıyacağııu 
iimit etmek pek doğru olmaz. Çün
kü Araplan hükfıınet aleyhine sev
keden sebepler izale edilmi' değil
dir. Yani açıkça Arapların istekleri 
yerine getirllmemi5tir. Bu istekler 
nedir? Yahudi muhaceretinin dur • 
dunılma.sr ! 
1 Filistin isyanı bugün Filistinli A
rabm Yahudi muhacereti karşısında 
memleketinden edilmek korkusunun 
bir tezahüründen başka bir şey de
ğildir. Sabık lngiliz başbakanlann -
dan Lort Balfoıır Filistini bir "Ya.
hudi vata.nı" yapmağa karar verdiği 
ta.rihtenberi bütün dünya Yahudile
ri bu diyara hicrete ba.'jlamı. lardır. 
Ayni zamanda cıuhacirlerle beraber 
Filistine akan Yahudi sermayesi bu
rada Telaviv gibi modem v~ eski 
Arap "ehJrlerlni gölgede bırakan şe
hirlerin, Yahudi fabrikala.nnın, ll8ri 
Yahudi çiftliklerinin vücut bulma
sına yardım etmiştir. Bilha&tJa Al
manyada Hitlerizmin mevkll iktida.
ra ~elmeslnden !IODr& bu muhaceret 
kat kat artmışbr. Memleket ekono
misinin ya.VM yavaş ellerinden -=*· 
tığmr, Arap arazi s Jıip ve senn.
yeclarlannm mevkilerinin tedricen 
Yahudiler ta.rafından doldurulduğu
na ~ahit olan Arap siya.sileri istik
balde Arap halkmın muhacir Yahu
dilere nisbetle ,ekonomik balmmn -
dan don bir mevkide ka.lacağmdan 
korkmaktadırlar. Ekonomik iktida -
n ellerinden kaçıran Araplar arasm
da hiçbir suretle siya11i iktidara. sa.
bip olamrya.ca.klannı düşünmekte ve 
muha.cel'etin durdurulması için isyan 
etmektedirler . _ 
In~iz Hükfimeti Ara.plann bu ld

dialarmm doğru olduğuna kanaat 
getirmiş değildir. Britanya dış ba -
kanlığı 1.100.000 nüfuslu olan mem
lekette Yahudilerin ancak 100.000 
den ibaret olduğuna işaret etmekte 
ve Arapların büyük bir ekseriyet 
sahibi olmak dola.yulile korkmama • 
lan icap ettiğini bildirmektedir. Eko 
ft()m.ik itirazlara gelince, bunlan 
kat'iyyen tanımamaktadır. Çünktt 
Yahudi muhacereti neticesi yükselen 
fiyatl&rdan en ziyade müstefit olan
larnı Arap arazi sahlplerlle Arap 
müstahsilleri olduğu söylenmekte • 
dfr. 

Maamaflh i8tlkball nazara alan 
Araplar Y&hodi muhacereti durdu -
rul:mAdıkç.a hükfimet~ muanz kal • 
makta m.rar edec.eklerini bildirmek· 
tedirler. 

Bugün lngfllz efl<i.n ummnlyeıd 
bu mMele hakkında şu bnaa.tt bM
Jemektedlr: Avnıpa.da halledUecek 
bltt,ok ıneırteleleri olan lngiltere Fi • 
Ustinde Yahudi mfkta,rmı Arap ntl • 
fuunon yüz.de yetmi" beşi nisbetin
de t.esblt f!dettk bu meseleyi kökün
den haJletmelidir. 

N. M. 

j Kızılay haftasının sonu 
i Kızılay haftasının bitmesi müna.· 
l sebetiyle dUn saat 16 da kurumun i Fatih şube!!linde bir toplantı yapıl
ı mıştır. Toplantıda kurum azalan ve 
i yeni kaydolan üyelerle civar meketp 
i talebeleri bulunmuşlardır. Başkan -
1 -1 ~n sonra idare heyetinden Rüştü 
1 söz almış, Kızılayın on üç senelik 
! faaliyetini hU18.sa ederek bu hafta 
! lstanbul halkının kuruma karşı gös-
1 terdi~ alakadan sitayişle bahsetmiş
' tir. Bundan ı!IOnra mektep talebeleri 

1 
tarafından şiirler ve şarkılar okun
muştur. Kızılay kurumu İstanbul 

' ışubeleri, hafta içinde tatbik ettikle-
ri programlarını rapor halinde hazır 
layarak kurumun Cağaloğlundaki 
mümessilliğine vereceklerdir. 

lstanbul svrları 
Müzeler idaresi, lstanbulun tarih! 

kıymeti haiz surları üzerinde esaslı 
tetkikat yapmaktadır. Surlardan bii
yUk bir kısmı, bugünkü haliyle Çir
kin ve her an yıkılmaya hazır bir ha 
rabe manza!8!J' arzetmektedir. Yapı
lacak tetkiklerden sonra, bu surlar
dan tarihf kıymeti haiz olanlar esas
lı şekilde tamir olunarak muhafa
za edilecek, kıymeti olmayanlar da 
yıkılacaktır. 
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ı B. 
ır Japon 
davamızı 

gazetesi 
tasvip ediyor SilCihsızlanma 

Bu mesele müsait bir 
zamanda görüsülecek 
lngiliı Hariciye Vekil 

bütün dünyanın 

sil6hlandığını söylüyor 
Londra. 7 (A.A.) - Eden, flmdi· 

ki ahval ve ,eraithı gayri mtıaait gö 
tUnmekte olmuma rağmen aillhl&· 
rm tahdidi ve azaltılmut lçln mUsa· 
it bir fınat çıkar çıkmaz bu fırsat· 
tan hemen i!tlfade edilmesi mtlta· 
leasmda bulunmaktadır. Şimdiki hal 
ö.e dünyanın her tarafmd& yeniden 
mlablanm& cereyanı alıp yürürken 
lngUterenin aW "bir halde d~ 
kendisi için meş'um neticeler venr. 
Nazır, bu zılıniyet dairesinde efk'lrı 
tmıumiyeye ve patronlara. hitap ede 
rek delikanlılarm kara ordusunda 
sahilleri tayyarelere k&rfl müdafaa 
için yapacaklan antrenemanlan her 
euretle teelıil etmelerini lstemiftlr. 
Parldmenfo müzakereleri 

Londra. 1 CA.A.) - Parllmento 
1'l{lzakerelerlnln başlamut zamanı 

r 

Türkiye - Mısır 
dostluğu 

Nahas Pş. mDhim 
beyanatta bulundu 

Kahire, "I (AA.) - Be.fVekD 
Nahaa Pata Anadolu Ajansmm 
Kahire muhabirini kabul ederek 
~ beyanatta bulunmut • 
tur: 

"Kardet Tttrldye vekayllnl 
pek yakından takip ederim. Bir 
aralık adeta haritadan slllmnit 
Drm onu yalnız askeri değil, her 
Milada kurtaran ve yükselten 
Atattlrkttn dehumm takdlrkt.
nynn. lkl kard~ mlDetf blrlbl
rlne daha ada bir surette bağlı
yacak olan bir muahede~i ade
ta bir Mısır meselesi addediy~ 
ııon. 

lnglllz • Mısır muahedeshıhı 

Londrada f ev kalede komiser t&
rafmdaa yapılan temMlarla iyi 
bir netleeye n.racajmı tim.it ~ 
derim. Ve eminim ki, Mısmn ls-

ttldi.Unden f'D ziyade memnun) 
o1aeak Ttlrkl~rdlr. 

\. 

Yunanistanda 

Memur tesekkülleri 
bir emirle lağvediliyor 
SelSnik grevine ittlrak 

eden yirmi dört 

amele tehçir edffiyor 
Atin&, 7 (Tan) - I~ ve Adliye 

Bakanlarmm tstlhzaratmdan sonra 
dUn bütUn Müddeiumumllire memle
kette mevcut bUtUn memur t~ek· 
küllerinin Jlğvedilme8i emri verilmiş 
tir. HükCimet memurlan 15endikalan 
birliği dUn toplanmııJ, bir tebliğ neş
rederek bu liı.ğv teşebbüsü hakkında 
kendilerine müzaheret vaded~n muh 
telif amele birliklerine k•"'1 beyanı 
memnuniyet edilmesine karar ver -
miştir. Diğer taraftan, Kondilis ile 
teşrlki mesai etmi~ ve onun zam& • 
ntnda kabinede Maarif Vekilliği yap
mış olan Turkovasilis yeni bir "Mil
Ucller Partisi" kurmaya karar ver
mi,tir. SelA.nlk grevlerinde kanlı 
çarpışmalara sebebiyet veren yirmi 
dört komünist amelenin Eğe denizin 
deki kUc;ilk adalara. tahciri kararla,. 
tırılmı,tır. 

J'l.kl&f!lllfbr. Şimdi efkln umumi • 
yenin dikkat nazan Avam Kamara· 
smda "btltçe ifşaatı" meaeleal hak
lmıda tahkikat yapmış olan m.ahke
menln kararlan ile bu meseleye mtl· 
tealllk vesikalan t.etldk eden hukuk 
şlnasla.nn vasıl olduklan neticeler 
tizerinde yapılacak müzakerelere ma 
tuf bulunmaktadır. Kanunşinularm 
verecekleri karar her ne oluna. ol
eun parlAmento ekseriyetinin Tho • 
mM ile Sir A1f Butt'un mtif ala.rmı 
müttefikan i!teyecekleri tahmin o • 
lunma.ktadır. Ancak Thomas'm Der
by mUntehiplerlnin kendi hakkında
ki teveccühlerine güvenerek yalan· 
da yapılacak kısmi intihabatta nam· 
zetliğini koyması ihtimali yok değil· 
dir. 

Fransız meclisinde sağlar 
sollarla çarpışıyorlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gürültüden dolayı Heryo celseyi tatil etti ... . ....•........•................................. 

. 
Hafyaı1 Kralı 9eglf 
resminde bulundu 

Roma, 7 (A.A.) - It&lya Kralı, 
beraberinde Maref&l Badoglio oldu· 
ğu halde Roma garnizonuna geçit 
resmt yaptınnı~. Bu geçit resmi 
ltalya krallığmm tefekkülüntlıı yıl
dönUmü münasebetile yaptlmıt ve bü 
yük bir kalabalık haıır bulunııtuttur. 

FiUstinde sükOn bir 

Paria, 7 (A.A.) - Kabine beyan
namesinin okunması, Mecliste birta
kım hadiseler vukuuna sebebiyet ver 
mi~tir. Sağ cenah müme.cısili Femand 
Laurent, ttalyaya karşı zecri tedbir
ler tatbik edilmesini şiddetle protes
to etmiştir. Muhtedillerden Paul 
Raynaud, frank kıymetinin indiril
ınem tezi hakkmda izaha.t vermiştir. 
Komünistler, 6 Şubat 1934 tarihinde 
pollıı müdürlüğünde bulunmuş olan 
Chiappe'ı yuhaya tutmuşlardır. Sağ 
cenahdan Xaviler Vallet, Blum& "Ya 
hudi!" diyerek bir gUrUltü çıkması
na eebep olmu,tur. Meclis reisi Her
riot, lilkbu iade etmekten aciz ka
larak celseyi tatil etmek yolunu ih
tiyar eylemiştir. Celse tekrar açıldı
ğı saman Blum, Vallet'e cevap ver
mek istemi9, fakat meclis reisi: 

HJiu hldieeyi ben bizzat halledece
ğim., diyerek kendisine söz verme-

fürlü İade eclilemfyor mf,tır. Bunun. ilzerine Herriot ile 
Valle arumda fiddetll bir mtlnaka· 

Kudüs, 7 (A.A.) - Maverayl,eria p olmu,tur. Birkaç sual ve cevap
emiri Abdullahm, Filistin An.plan tan sonra Blum, kabinenin beyanna
lle Filistin hükfımeti arasmda. bir mesini okumak üzere kürsüye çıkmış 
anlqma temini için aarfetmi§ oldu- trr. · 

Fransız Parllmentosu Reisi Hırriot 

bilbuea kaydetmektedirler. 1 

Echo de pa.ıia, diyor ki: 
"Blum'un yangına körükle gitme

ğe çalıamış olduğunu söylemek hak
sızlık olur. Anca.k ameleye hitap e -
derken onlann ihtimal anla.yabile -
cekleri a7imk!rane ve açık lisa.n.ı kul 
lanmtgtrr.,, 

·································~················ 
Boğaılar mukavelesile Türkiye adeta kapısını ka
patmaktan menedilmiş ve bu yüzden hep bu açık 
kapını belki de kanun düşmanları indinde bir da· 
vct mahiyeti alabileceği korkusu içinde yaşamıştır. 
····-·······,····································· nk alma.ııa hd>erlerle evvela öğ

renilen, eonra. tekzip edilen havadis
lerin söylediği veçhile, Türk or.iulan 
gayri askeri bölgeye lııur bilfiil gir. 
mif, latenıe girmemi.f olsun. Ttlrki
yenin Çanakkale geçttini yeni<len l\S

kertle,tirmff olması muhakkak gibi 
götiinmektedir. 

Türkiye bu m~eleyi mutat diplo
matik kanallardan mevzuubahis et
tiği zaman buna pek itiru olunma
mış ve a.ralarmda. Japonya hUk<tmeti 
de bulunduğu halde ba.ıı tı.l\kllmetle
rin bu t.e§ebbUsil tuvip t:tmelerl u
mulm~tur. 

Bu ~ en fazla kaybeden belki 
de tnuslar Kurumudur ki. bu kayıp, 
da.ha ıiyade •'Presf;tge,. bakımından
dır. Zirı, ortadıJ.ld dava, mesell 1923 
tenberi Çana.kkale deniz yolunu a~ık 
ve müdafaasız btrakmıf ohm bir ar
sıulu88l andlaşma gibi mukavelenin 
değişmesi yolundan statükonun t.:ı· 
dilini önlemekteki Cenevrenin aczini 
bir kere daha isbat etmiş olacakt.tr. 

Çanakkale ve Boğaıiçinin yüksek 
stratejik kıyıneti, tarihin daha ilk 
ıama.nlardanberi takdir edilmiştir. 
Zira Çanakkale ve Boğul&r. Şarlan 
anahtan addedilmektedir. lşte bir 
umi&n ziyade var ki, A vnıpa dev
letleri bu sahaya hakim olmak için 
aralaıınd& rakip kesilmiş bulwıuyor· 
tar; bununla beraber Ege <!eni~ ile 
Ka.radenizi binöirine bağla.yan dar 
ve uzun g~it. onlardan ziyade asıl 
Türkiye ic:in hayatt bir ehemmiyeti 
haizdir. Zira. Asyanm bu a.nahta.rmı 
elinde bulunduracak bir Türkiye, ar# 
tık arınulur;al ehemmiyeti haiz bir 
devlet olmaktan geri dura.mar .. 

Mütefekkirlerin, Boğa.zlarm annu
lusall~tmlmalan hwıusunda ileri 
sürdükleri sebeplerde, arsrulusal l:a
nunun hiçbir na.zari milllhazut yer 
almamıştır. Dikkate almacak yegane 
pratik cihet şünhemz ki, seyr{lsefer 
$erbestlsinin bilfiil mlnMmm. bU
yilk bir deniz kuvvetine malik olan 
bir devletin her istediği a.nda Boğaz
lan. hakim olabilee~in demekti. Bu 
sut"etle ve lüzumu takdirinde lngil
tere veya Fransa. bu müdafaMIZ ge
cite ham S{emileri sevkedip ya tstan· 
bulu uhdit, yıthut ta K~radenfze CT

km Rus limanla.nna hücum edebile
ceklerdi. Tilrk tahkimat ve silahlan. 
harp gemilerinin geçmelerine engel 
tqkil ediyor ve Çanakble ~ecitlerl
de - mUttefiklerln de -pek i:vf bildi~ • 
"ibi mllkemmelen lrorunııbmyor. lırte 
bu yolda bir mUllhııza gilt.
mekle, Çanakkale civarmm muayyen 
bir sahumm kimilen ~ayri uıkeri· 
lett,irilmesini tayin eden andla.c;ma 
npıldr. 
Şmdi acaba barış za.ma.nmda ea

nakkalentn bu bitiraf ktlmmı, olan 
bölge statüsünü tekeffül eden kim-

dir diye sorulacak olurea hiç eUphe
siz ki, bu kefil, Uluslar Kurumun
dan gayri kimse değildir. NitekinJ u. 
luslar Kunımu, l!tanbulda bir JıJ.pon 
bahriye zabit.inin de dahil bulunduğu 
bir Boğazlan kontrol komitesi bulun
duruyor kl, bu komitenin vazifesi, 
geçitin bitaranığını murakabe et
mektir. Bununla beraber bu komite
nin hiçbir askerl kuvveeti olmadığına 
göre, Kurum da, mUrakabe husmmtı
dakt otoritesi reddedildiği takdirde 
harekete geçmekten lciz kalır. 

Türkiye, Boğazlar andlaşması ka
yitlerine - kayitlerln belki de çok can 
eııkıcı olınalarma rağmen - riayet et
miştir. 

Arınulusal kanunun blltrile her
haııgi bir aııda karşılatmak lhtinıati 
önünde bulunan Türkiye, f.deta ön 
kaprsmı kapatmaktan menedilmlııı ve 
bu yüzden hf'p ba ~k kapmm belki 
de kanun düşmanlan indinde bir da~ 
vet, mahiyetini alabilt"alt korlmıııu i
çinde yaşamıştır. 

Bununla beraber, Avrupanm eski 
"hasta adamı., sabır ve sebatı& sağ
lığına kavuşmuş olduğu için şimdi bir 
taraftan Boğa.zlarm statüsünü kon
trolü ile ismen mükellef bulunan bir 
kurumun filen ilrtldarsızlığma ,ahit 
olurken, diğer taraftan artık Boğaz. 
lar gibi haya.ti bir stratejik ehemmi
yeti haiz olan bir noktanın mUda
faa_cqz kalmasına tahammül edemi
yor. 

Bu itibarla Türkiye, bizzat Boğu.
larm kendilerinin seyril!'lefere açık 
k&lmalan lUzumunu tasdik ederken 
buna mukabil de Boğaılar bölgesini 
ıuııkerUeştirm,.k keyfiyetinin muhak
ka.k surette zaruri olduğunu da ı~rar 
ediyor. 

Tilrk talebi makuldür ; Japonya 
hükumetinin de bu talebe zahir ol
m~ Jcarar verdiği söylenmektedir. 
Sovyet bUk\ımeti de kat'f ısutttte u
kerlle§tirmenin lehinde olup Dı~le
ri Bakanı Ma.xim Stavinov da 
Webin muhik olduğunu beyan et
miştir. Fransanın da talebi tasvip e
deceği umulmaktadır. Yunanistan. 
Çanakkalenin dış ağzında bulunan 
~amothracıe ve Lemnos gibi iki Yu
nan adMmı tahkim ttmek istemesine 
rnğ:men. Türkiyenin talebi is'at edil
diği ta.kdirde itiraz etmiyeceğini bil
dirm~ir. tngltereye gelince, o da 
henUz sarih bir ifadede bulunmal\)lş 
olmakla beraber, TUrk Webini tetkik 
yolunda bUmıUnfyet götrtereceğini i
;,aretliyen bir ta.vır ta.kmmıştrr. Or
tada.ki yegane kat'I muhale!et. İtal
ya tara!mdan gösterilmiştir ki, mı. 
nun da sebebi, her halde ltalyanm 
KUçUk Atıya üzerinde bNlediği emel
lenfeo olsa gf'relrtir. 

Rnllsa görtllttyor 1d Türkiye, ken· 
dl noktal namrmda ~lp ~eletek ve 

iu gayretler~ gitmiftir. Arap llurn'a 384 reyle itimat 
murahhular, Emlrin teklltlerint Parla, T (A.A.) - l3lum'un talebi 
bt't surette reddettllderlnden hJç Uaerine )ıfecliı, "Hıllkçrl&r Cephesi" 
bir netice elde edemeden Ammandan 11~ menıup fırkalar tarafından tevdi 
aanmn~erdir. Bu sebepten dolayı edilmif olan itimat taktirini 210 re-
grev, devam edecektir. ye k&l'fl 38• rey ile kabul etmiştir .• 

TAN objektifi 
• ı L- - Meclis, "Halkçılar cephesi" progra-

0 safer de b r "opruye mmd& münderiç rcformlan Acilen ta 
ltombcr lcoydular hakkuk ettirmem için hUkQmete iti· 

Kudüs, 7.(A.A.)-Çok elıemmjyet. m8:t beyan etmiş ve bilhassa Başve: 
!i olmamakla beraber Arapların fid· kilin patronlarla amele a.ıuındakı 
detll hareketleri devam etmektedir. lhWUm .Uratle halledileceğine dair 
50 günden beri devmı eden vaziyete olan beyanatını tasvip eylemiştir. 
~ela bir nihayet verileceği tiınidi Celse, saat 22,50 de kapanmıştır. 
ı,yoktur. Bi'Wti! Arap grev komitesi, Fra•ın gaıef•l•rl yeni 
=~e:~~~~:i~!f':.ı:~~ ~hlneyl nasıl görüyorlar 
mek için bUtUn kuvvetJyle ça.Jıemü- Paris, 7 (A.A.) - BUtUn gaute
tadtr. Her gl1n atılan bomba. ve ~ı- ter, ~nl kabinenin meclbı huzuruna 
lan kul'§Un ate§lerine dUn yeni bir çrkmurna ~ eutünJar tahsis et • 
U?Ulllr da.ha 11&.ve edHm!q ve Ltdda Ue mekte ve 'he.flBı de hUkt\metin il~ cel
Ha.yfa araBinda bir ~imendttfer köp- lede beklenilen genft ekserlyetı ka
riJsünibı berhava edilmeeine te§ebbül sanmıt olduğunu kaydeyleımektedlr
olunmu§tur. Yalnu trenin makini!ltl ter. 
ellpheye dUıtüğibıden bu tetebbüa PopulaJre ~tesi, yazıyor: 
önlenebilmi§tlr. '1Cabtnenin beyaıma.meei 12 fU -

bat 1934 ta.rihinden eon intiha.bata 
kadar "halkc;rlu eepheef,, nin orljt • 
nalitesini ve kuvvetini teşkil etmiş 
olan ayni yenilikleri, ayni itimadı ve 
ayni umi göstermiştir.,, 

iNKILAP 
DERSLERi 

\nkara ve latanbal Vnlvenlt.ele
rlnde B. Peker'ln ftl'dlll lalali.p 
lerslerbtde tutulan talebe llOtlan 
~özden geelrlldlktM ....,._ VLU8 
lumurrtnde kitap halbtde bMfJ
llletn'. ıu •11• tutu .... ,.ı
·uz buma murafl llartıbll ola
rak her yenle ON KUBlJ3A -. 

Humanite, grevcilerin başlıca me
tallbatmı tatmine matuf kanun il -
yilıala.rmm acilen parlamentoya tev
dUnln vadedilmit olmaamdan dolayı 
menmupiyet izhar etmekte ve bq llU 
retıe halihazırdaki ihtillfl&rm halli. 
ne ınilsait bir vilcude getirU~i 
k&~yt.m~ ... 

En fena çalgı nedir ? 
Doğnısu pek iyi batınında aeği.J; 

eski muzlka mualllml GuateUI pa
~ya mı yolma müteve.ffa Bege !le
ye mi sormuşlar: 

- En fena çalgı -ıecllr! Dişe.. O da 
oenp venni": 

- FlUtttir. 
- Daha fena ı '! 
-Dd Flüt. 
- Ondan da fenası r 
- Ve Oüt.. 1>emJt. 
Cumartesi günü mnhtelit takım· 

tar lsnU altmda blrlblrlerlle Ç&l'plltl· 
nJan futbolcUJerin maçlarmı 1eyret. 
tim. Bu ~tan sonra ban sorsa i· 
diler: 

- En fena futbol takımı hanıf5i-
dir! 

- Muhtelit talam, dtrdim • 
- Daha fenası! 
- Od muhtellt takım. 
Ne o~uneolara, ne de bu muhte • 

litleri tertip edenlere karp hiçbir ta
riz mülAhazuı gütmeden kemali sa
mimiyetle ~ylerlm ki; böyle muht.e
lit yani (~ık) ismi altm~ ~ 
idi eanen takımlarda ne pstkoloji be
raberli~ ne de uı:tı11 müddet blrlfkte 
oynamakta elde edllt>.n oyun beraberli 
ği olmadığından bunlann oyun.lan, 
zevkslı., manasız ve maksat.sız olu • 
yor. iyi oyuncular blle bu muhwtt • 
terde bir tim için ne de:reeeye kadar 
nan olablleceklerlnl gÖ8tennek fn'· 
sahm bulamıyorlar ve ge~ekten fut. 
bolden ba§ka bir ~y oynuyorlar. Da
ha fenası u ki, blriblrlerine k&Tll da.
ha faik oyniya.rak olimpiyat takımı
na eerllmek endl~lle o dereee eert 
oynuyorlar ki, lçlerfndtı olfmplyatJa
ra seçUmesl muhttmel olanlardan b11 
ka.çm~m bu sert ,.e lnııılcaımı:r: oyan -
la.rda sakatlanıp lskal"taya çıkmalan 
da ihtimal dahilindedir. 

Ba hallle C muhtelit takım) 1ara en 
fena fntbol takırnr demek ha.katı mt· 
dır! Curnartt"SI günü benimle bf'ra • 
her buJunan binlerce l<l!<>iden blT ta • 
nesi bUe şu yazdıklanmdan ba.~ka 

düt1tinmese g~rektir. 

S. FEl.EK 

Maksim Gorkinin 11hhati 
Moskova, 1. (A.A.) - Dün gece 

Gorki'nin slhhatl hakkındA tıe§redi· 
len tebliğe göre. kalpte bütiln gün 
c;ok bUyük bir z!f görülmU§, nabız; 
baıı dakikalarda 120 ye kadar çık· 
mt§, gayri muntazam ve bir çok de
f& gayri mahsfis bir hale gelmiştir. 
Ciğer iltihabında. ilerleyiş yoktur. 

Türk lstJhklmlan da Boğaz Jayıla
nnda yeniden yttk~eccktlr. Bunun 
da sebebi, TUrkiyenln andJa.şm.aya 

~ heri silı'düğU lmdlJd ttlrazJ. 
nn eskl8inden daha muhik olduklan 
için değil, belkJ A wupadald arsmhı

sal münasebetlerin, Lauanne ıama.. 
nmdaldnden bamba.5ka blr mahiyet 
kesbetm~ ve bugttnktt statttkonun 
da on 8Me evvel te&kU ettiği &fllma'ı 
bir set haUndf"n amk ka~ olmasl 
cihetidir. 

ılmaktactrr. 
Ma~ J.ounıfl ve Eçlıo de Patj8 

guM.elert. Btuın'un tra.ngm mtıd&fa 
ası !erinde vaziyet alım4 oldulmıa 

Dost Yugoatav Nazırı Şewl Bıhmın'ln Ankaraya ıittllfnl yazmıftık. Yu- ı ıntibaı t .. bit ıtmıktedfr, Atafıda ealdalcl fotofraf, QOzel San'atlar 9ir· 
arıkl r11fmler. mleafirlmizln Ankaradakl t.,,uıarından ll9 muht.flf liği tarafından huırı ...... rHIM serciılnln açılı11ndan bir intıba. 
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işin buz 
Ziya $AKtr 

üzerine yazlldıijını Bu 
bir türlü anlamak istemiyordu 
Celalettin Arif Bey, -ihtimalki j Beyin sarsılmaz bir iman ile söyledi

mesleği dolayısiyle olacak- biraz faz. ği büyük sözlerin tahakkuk ettiğini 

laca (kanunperest) ti. Kanuna hür- görememiş .. Istiklal ugrunda canla
met ve itaatin her insan için zaruri rım feda edenlerin kazandıkları bü
ve mecburi olmasını bir (şartı mut- yük muvaffakıyete karşı: 
lak) ola rak telakki ettiği için ;bizzat - A~kolı::un. size ... 
padişahı.sadrazamı.bütün erkanı hü- Diyemernisti. .. Ancak şu var ki. o 
klımeti tarafından daha evvel ayak· aksam kıraathanede bulunup ta Ah
lar altında çiğnenen kanunun, artık dülvehap Efendinin o Rözlerini işi
bu?. üstüne yazrlmıs bir yazıdan iba- tenler: Düzcenin haYasında gizlenen 
ret kaldıgmı bir türlü havsalasına bir kanlı fırtın·rnm df'hşctini hisset
srkdıramama kta idi. mişl<>r: d~rin bir korku ile ti tremiş· 

Bunun içindir ki , miralay Bekir lerdi. 
Sami Beyin, kanun haricine çıkan is- Abdülvehap Efendi. cahildi. Ruh 
yankar fikir ve mütalealarımn altın ve muh:;ıkemc itibarile 7.ayıftı. Şim
da sersemlemiş ; bu (fevkalade ah- di, cahil olnııy~n. ruh ve muhakeme 
vall karşısında ne yapılmak icap et- itihariyle Abdi.ilvehap Bfcndidf'n C'ok 
tiğini, henüz kestirememişti. Buna daha kuvvetli olduğuna . .:;üphf' bu· 
binaen de şimdı Düzcede, derin derin lunmıyan di~er bir misa l ar7.edclim : 
dii..c:ıiinmekte idi. CelalPt un Arif Bey Adapazartndfı 

Nitekim, akşam karanlığı çöker- makine ba~ında -Bun;arJa bulun~n. 
ken -Ankarada bulunan- Mustafa 56 ıncı fırka kumand·ını- miralay 
Kemal Pafla tarafından makine ba· Bekir Sami B y ile muhabeı·e eder
şma davet edildiği zaman -evvelce ken: bu muhab<'reden daha garip bit 
aynen naklettiğimiz veçhile- yine hadise cereyan ctmiqLi... Bandırma
kanundan ve nazariyattan bahset- da bulunan 11! r.ncü kolordu kuman
miş; J ·• dolunun vaziyeti hakkında d:ını Yusuf Iz7et Pa~a. o cival'daki 
zihninin henUz lüzumu kadar inkişaf askeri kıtaatııın hitab <>n şu mealde 
edemediğini gö!-'ltermişti. bir emirMme tamim eylem isti : 

Celalettin Arif Beyin bıı mütered- (!stanbulun i!=:gali. mütareke şera-
dit vaziyPtine mukabil; fikren, his "ti icabatmrlandır. BuM b:naen. 1s
sen ve ruhen kararlarım \-ermiş olan tanbul ile ala im ve irtiba tın kesilmc
miralay ismet Bey ile Ismail Fazıl si doğrı.ı değildir. 
Paşa aksam yemeğinden ı::onra ote- <Harbiye Nezaretince: Ann.d.,lu 
lin kıraathanesine inmişler: orada ordusunu bu maksada toplamağa me 
toplanan halkı ikaz ve irşat için u- mıır edildim. 
tnumi vaziyet hakkında miihim ma- (Ba iradei sf'niye naRbedilmiş, en 
liımat ve izahat vermişlerdi. kıdemli kumaııuan sıfatile; ya, emri-

Ismet Bevin na klcttii!i hazin ha- me itaati veyahut vazifeden çekilme 
d . tı b·ıh ··t · a·· yı· emrediyorum.) ısa .. ve ı assa: mu .ecavız uş-

manlara karşı silahla mücadele- Fırka ve hatta kolordulara gönde
den baf'.\ka çare bulunmadı<!-ına dair rilcn bu tamime, her taraftan ne 
müessir bir şekilde verdiği izahatı cevap verildi ~ini bilmiyoruz. Fakat 
Di.ızcenin bütiin miinevveıl <'ri derin o tarihte ,bi ?.ır.:ıt karıştığımız hadi -
bir alfıka ile dinlemic:lf' ,..: T:<>mı>t Be- sat arasında ; Burı:-ada buhırnın o;c 
yin sözlerine alkışla mukabele gös- mcı Fırka Kumrındanı Mi ·alay Be 
te.rmişlerdi. kir Sami Bevin aynen şöyle bir ce 

Bu sırada . halk arasında bir se~ vap verdi<;ini hııtırlıyoruz: 
yükselmişti. B:::.ndırmad::ı. Yusuf Izzet 

- Yahu! .. Si7., Ittihatçılar.. On Paşaya 
senedir bu memleketin felaket ine se- (Vaz· fe ba~mda kalmak ve ayrıl · 
bep oldunuz. .Milletin kuvvetlerini mıik, şıklarından birinin tayinine : 
israf ettiniz ... Almanya, Avusturya- ~ahran sald.h i• ·ettar de..Yilim. 
Macaristan, Bulgaristan gibi devlet- Topl::ınmaı-ta clnn nccli::ıin karar
ler müttefikiniz iken itilaf devletle- larına kadn r . vazifri hazıramıza de
rine bir şey yapamadınız da, şimdi 

Anadoluda başınıza toplıyacağınız 

derme çatma. adamlardan mürekkep 
bir kuvvet ile mi bunlarla başa çıka
caksınız? .. Ordunuz, nerede? ... Topu 
nuz. nerede? .. 'l'ufcğini7. nerede ... Pa
ranız nerede,.. Kime güveniyorsu
nuz? .. Hangi kuvvete dayanıyorsu

ııuz ? .... 

Yükselen sesin, ve bu sözlerin sa
hibi: CHüriyet ve Itilaf Fırkası, Düz 
ce heyeti merkeziyesi azasından: 
Abdülvehap Efendi idi. 

Kıyafetini tebdil etmiş; ve başına 
biiyük gelen bir asker kabalağı giy
miş olan miralay fsmet Bey bu söz
lere karşı sakin bir tebessümle gü
lümsemiş : 

- Efendi!.. Anlaşılıyor ki siz, 
Türk tarihi okumamışsınız. Türk 
milleti: dünyanın en yaratıcı bir mil
letidir. Şimdiye kadar, ne badireler 
geçirmhıtir. Ve hepsinde de istiklal 
ve şerefini muhafaza ederek kendi 
hayat ve bakasını kendisi temin et
miştir ... Top, tüfek. para .. evet bun
lar. lazım olan şeylerdir. Fakat bun
lardan daha lazım olan bir şey var
$\a ; o da iman ve azimdir. Iman ve a
zim ise, Türk milletinin ruhunda, 
bitmez ve tükenmez bir hazinedir ... 
Efendi!.. Müsterih ol... Top, tüfek. 
ordu .. biz, bunların hepsini yarataca
ğız. Ve en büyük şerefim.iz olan, is
tiklal ile yaşatacağız. 

Diye cevap ''ermitşi. 
Bu cevap, Düzcenin münevverleri 

tarafından koparılan sürekli bir al
kış tufanı ile nihayetlenmişti... Ab
diilvehap Efendi ise, sessizce kıraat
haneyi terketmişti. 

Fakaaaaat terkederken başını ö
nüne eğmiş; sıkılan dişleri arasın
dan: 

- Eğer biz sağ iken siz de bunla
rı yapabilirseniz... aşkolsun, size ... 
-Demişti. 

Abdülvehap Efendinin bu sözleri; 
yalnız milletine karşı beslediği meç
hul bir kin ve gayzin .. yalnız fırka
cıhğın doğurduğu menfaat ve ihtira
sın değil; bilhassa kör bir cehaletin 
en beliğ ve en sarih bir ifadesi idi. .. 
Acıyarak söylemek lazım gelir ki: 
Abdülvehap Efendi: pek kısa bir za
man sonra; -birçok emsali gibi- da
ragacında can vermek suretile; kin
k-rinin, hırslannın ve cehaletinin ce
~Rını c:ekmişti. Ve; miralay ismet 

vam edeceJ iz. 
Vazife er.ı i rl C'ri i<'in merci: Heyeti 

J.'emsiliy" Reir i. Mustafa Kemal Pa
ı::adır.- Bıı hıısustakj nnkt.:\i nazarı . 
nızın o makama arzmtla isabet bu · 
lurum. 

56 ın cı Fn !ta Kıımanrlanı 
Miralay Bekir Sami 

Fırka erkanından bir z::ıtin o ta 
rihteki hatımtma ait olup elimizde 
bulunan bazı mühim notlar arasın . 
da bulunan tPl~raf Rtırcti de. aynen 
bu mer kezdedir. 

Vazife dolayısi!c hıldiı:;atı takip 
eden o zatın notlarına nazaran: Yu
suf lzzet Pasanm bıı tı:ımimi - ma
alegef - b:ızı mn\rnmatnı zihnini bu
landırrnı~tı. Hattiı. Anadohımm vah 
deti arasmda bir fitret 7.uhuruna da 
ramak kalmJ"tı. F'akat Mm;ıtafa Ke
mal Paşanın muce7elcr varatan 
birkç sö7\i : lı "h·l e bir felakeÜn, der
hal önünü alını~tı. 

Yusuf fazPt Pafjaya : hamiyPt s; .. lik 
atfetmek. hiç l'"Üphesiz ki büyük bir 
cinayettir. Fakat sunu da l·-:ı.bul et
mek lazımdır ki: di.iriist. snf ,.,. tc
mb. bir asker olan bu zat; cid..lf'n 
büyük bir sıı.fderunluk göstermiş : 
Istanbulun bin bır renge giren c;eh
resinin te..c:ıiri altına giııivermiştir. 
Nitekim, bu tamimi ne~retmesinden 
birkaç gün sonra bir bahane ile Bur
saya getirtilerek Çekirgede bir hane
de birkaç gün misafir edildiği zaman 
bu hatasınr şimdi idrak ettiğini iti
raf ylemiş: ondan sonra da büyük 
Turklük davasına. kalbinin bütün 
samimiyetile iştirak ederek. büyük 
vatanperverlerin hariminde can ver
mistir. 
Açıkça söylenmesi lazımgelen bir 

_ .kikat varsa, o da şudur ki: Yusuf 
ızzet Paşa kolordu kumandanlığı gi
bi yüksek bir makama irtika etmiş 
olmakla beraber, umumi siyaset iş
lerinde ve görüslerinde büvük hir 
ihata ve muhakeme sahibi ·değildi. 

•. temiz, düpedüz bir askerdi. 
1 Arkaı:ıı 

Bir kaçakçdık 
Balıkesir, (Tan) - Dimize bağb 

Ergama köyünden Dereli oğlu Meh
medin evinde yapılan araştırmada 
on kilo yaprak tütün ile yirmi gram 
kıyılmış tütün ve dört yaprak siga
ra bulunmuştur. 

l A N 

KUŞBAKIŞI 

Parazite dair 
Radyonun henüz gramofonlaşnıa -

dığt günlerdi. Anadoluya yalnız Al
ma nyadaki ye§il pancorlu evini ge
tiremiyen mlihendisin bizi bir akşam 
evine ~a~ıracağl tuttu. Onu evimle 
bir lokantanın yemek obası kadar 
büyük bir rad~·o cihazı önünde kas
katı dikkat kesilmiş radyosunun lm
laklanm bükerken bulduk. Bize çol\ 
mi.ihim bir işle meşgul olduğunu yü
ziyle anlatan miihendis bir parça 
sonra iyice h;ine dalmış, misafirleri
ni ımut.nu:.-tu. Nf> yaptığının farkm
da dc~lldik. Ru sıkmhlı bekleyi~i 
ara sıra bir miteral)·öz kadar pahrtı 
yapan parazitler kur':'una dızi;ror, ve 
bazan ~a;ret berrak bir!.:tt: nota mü
hendis"n Lir C iirfü akordeılemediği 

bu garip musiki fıletinden odaya 
da:nlayııcak ohı.ror. Fal;at yine kor
kwıç bir lml:ık çmlama.."iı oJa_yı dol
duruyordu. Bu arama ne kadar siir
dü hilmİ:\ orum. Nı>yse, niha)·et rad
~·o ilk defa olarak AnaJolunun bu 
ufak l\a~aba.'ı iistüne Almanyanm 
bilmem hangi ':'elırindek. pa~a du
daklı eaı.handın iiflediıi;i ~ümüş pullu 
ses balıklarını kıskıv:rak yakaiadı. 

MEMLEKET MANZA RALARINDAN Samsun 

MEMLEKETTE 

8. 6 - 936 

l 

Parkı ve Atatürk anıtı 

":rAN 
" 

~liihendis hf'm alnında honcuJda
nan terleri siliyor, hem de bin bir 
nf'sne) i biribirinP karıştırarak niha
yet :rnınan bir ik..,ir elde eden bir 
kim~·ager edasile: 

~ ......... .--Qllllmlll--elWa.-...... 1• ....... ,.._...- ............ ,.aı...---.,.....-~u---·--··-··---·-· ... ·--·--·----------

- Nihayet, buldum!. diyordu. 
O &ko;aın bu ufak kasabada bize 

bir zlirafe, hir gergedan, bir zümrüdü 
anka kuşu kadar akıllara hayret ve
rici ~elt>n radyoya birka<,. sene ~eç
me<lt>n kedilt•ı imize alı!;ltı~z ka
dar alı~tık. Hat1a parazitlPriıw hile 
kNlilerinüzin tınrn~tları l<ada.r ıl'!n

dık. 

- Dikensiz giil, parazitsiz radyo 
olmaz, <liyecek olduk. Iı'akat biz he
nüz radyoyu üzerinde koca kafalı 
dün~·:ı.ya g~inde birka<: nöbet ders 
veren bir kürsii olarak kabul ede
me<lik Onu sadece "Bir musiki ku
tu. ... u" olarak S"V<liğimiz i('m olacak 
nu:l~·o etl-afma clizilt>n kuhıklanmızı 
delik de.~ik l'dcrı bir sf>se rastladı-

,., zrnan: - - Aman, geç diplru:r.. Par.tzit de-
ğil bu mitera~~·öz. 

Fakat bu .;eşit para7.itlerin dilin
den an1ay:rn hir dostumuz: 

- Amma da :raptmız ha!.. di~·or. 

Bu ne parazit ne de mit.eralyöz. Fa
s'.h lıir Almanc:t. cii,ror. Fa1mt l) z 
düry~laki lftiin dilini an!anıa 1-;.a 

mcc· t•r o'· ·· :::ı. •h'~?mız •rin 1 u c,ır>si de 
para;;:~tleı torhasırın. at·:•o'"uz. 

S~dri R IJHMİ 

Sıva!i b~kdh·Psinhı ven~ 
kcucr~crı 

Sıı·af. 1 Tan) S'VP..8 bekdi ·ı> si. 

şehrirı temi?.IVii için ha7.r ye:1i ka
ra rlar vermiştir Tayin edilen yer · 
IPrden başka yerlere çöp dökenl er · 
den birer lira, !oka talaıda kalay -
srz kap kullananlardan iki lira. ha
marnlan pis bulunduranlardan iki 
lira. bclr diyedcn müsaadesi olmadan 
Lağım veya su yolları açmak istiycn
lerdPn de b~~ lira para C'"Zası alına
caktır. 

Yüzünüzü ve cildinizi 
tecrübe 1ahtasına çe· 
virmeyiniz. Yazıktır! 

Terkipleri meçhul krem, pudra ve 
tuvalet eşyalarının mübalagalı ve 
halkı aldatan reklamlarına aldanma 
yınız. Bu gibi tuvalet eşyası tedrici 
surette cildinizi bozar, buruşturur 

ve bir kaç sene sonra sizi tanınmı
yacak surette çirkinleştirir. En de
ğerli Türk, Alınan ve Fransız kim
ya ve cildiye mütehassıslarının son 
keşif ve formüllerine göre yapılan 

ve VENUS markasını taşıyan krem, 
pudra, ruj, allık rimel, sürme, tır

nak cilası ve briyantin, emniyet ve 
itimada şayan en yüksek ve temiz 
tuvalet eşyasıdır. 

Be yoğlunda: Tanınmış Karıman 

N. Tarika, Şark Merkez Itriyat ve 
Tuhafiye mağazalarında satılır. 

Deposu : Evliya Zade Nurettin 
Eren, İstanbul. Bahçekapı. 

Küçük bir çocuk bir atın 
tekmesi altında can verdi 

!?.mit. (Tan) - lzmitin Ağa köyünden Mustafa karısı Şükriye Azıklı 
köyiinc gitmek üzere bir yaşındaki çocuğu Salahattini alarak yola çıkmış
tır. Şükriye yolda ayni köyden Aliye rastgelmiş ve iki köylü konuşmak 
için bir ağacın altına oturmuşlardır. Arkasında taşıdığı yavrusu Salahat
tini yprr bırakan Şükriiye Ali ile konuşurken, Alinin atı ürkmüş ve attığı 
çifteler küçük yRvruyu cansız bırakmıştır. Zabıta bu vak'ayı incelemekte
dir. 

Eğrıdirde ekimi başladı • 
pırrnç 

Eğridir. (Tan) - Bu yıl Eğridirin Tepeli köyü civarındaki araziye ilk 
defa pirinç ekilmiştir. 2.700 d~nümlük arazide yapılan bu deneme şimdi
den çok iyi neticeler vermiştir.Bu sene iyi mahsul alındığı takdirde E
ekim sahası gelecek yıl daha gr'nişlctilecektir. Yılanlı köyü civarındaki 
bataklığa da pirinç ekilmi'ltir. Gelecek sene birçok köylüler bu işe giriı::ı-
mek için ı;:imdiden hazırlığa girişmişlerdir. ' 

Sıvasla bü~~ük bir mezbaha inşa 
ea.•_l uor. esklsi yıktırılacak 

iSıvas, (Tanı - sıvas Uraymm 1 mek1lnlı, zemını, peton oıacaKt.ır. Bt. 
elinde bulunan mezbahanın ihtiyaca günkü kasaphnnenin tadil edilerek 
kafi gelmediği anlaşılmış, yeni sene büyük bir müze salonu yapılması 
bütçesinden tahsisat ayrılmıştır. Bu kararlaşmıştır. Belediy~ karşısında 
tahsisatla Malatya - Kangal şosesi inşa edilen Uray Park, şehre güzel 
üzerinde bil.yük bir mezbaha kurula- bir çehre vermektedir. Kızılay kuru-
caktır. Eskı m('zbahanın yıktırılma- .. .. ~ _ 
si takarrür etmiştir. Belediyenin, ka mu~ Koyluye beş _to~ bugda~ dagıt-
sap dükkanları hakkında hazırladığı maga karar vermıştır.Bu bugdaylar, 
talimatnamenin tatbikrna başlanmış Sivas ve çevresinde buğda.ya fazla 
tır. Buna göre, her kasap dükkanın- ihtiyaç gösterenlere tevzi edilecek -
da temiz su bulunacak. cephesi ca- tir. 

İpekçi Kardeşler şirketinin en eski müessisi ve müdürlerinden 
CEVDET, 14'AHİR, İHSAN lPEKÇl'nin Babası, Kani, Rifat, Avni 
Ipekc;i'nin Ağabeyisi, Hamarat Zade Mehmet Nedim, Vahit !pek
ci'nin Kaympederi 52 sene evvel Selanik'te FEYZlYE (Şimdiki 

IŞIK I .ısesi) ni tesis edenlerden ve bu mektebin yaşamasına ve 
taaiisine cansiparane çalışıp memlekete binlerce münevver yetiş
tiren, Feyziye mektepleri cemiyeti idare hey'eti reisi memleketi
mizin en eski ve maruf tüccarlarından 

iPEKÇi iSMAiL 
vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 12 de Nişanta.şında Vali Ifonağı caddesinde 
Kuyumcu İrfan sokağında 8 numaralı evinden kaldırılacak ve 
Teşvikiye Camiinde namazı kılınarak aile kabristanına defn edi
lecektir. 

IŞIK Lısesı D.rekıörlüğünden: 
Lisemizin 52 yıllık hayatını temin eden, yaşama ve ilerlemesi için ça· 

lışan, Müessis İPEKÇİ 1SMAİL vefat etmiştir. 
Bugün saat 12 de kaldırılacak olan cenazesine i§tirak için Lisemiz ta

lebe ve mezunlarının mektepte bulunmalarını dilerim. 

FEYZıYE Mektepleri Çemiyelinden: 
Cemiyetimizin müessis ve reisi İPEKÇİ tSMAlL vefat etmiştir. Ken· 

disine karşı olan son borcumuzu yapmak için bütün azayı bugün saat 
12 de Vali konağı caddesine Kt•yumcu İrfan sokağındaki evinüen kal
ıiırılacak olan cenazeye iştirake davet ederiz. 

iki çocuk nehirde 

yüzerken boğuldular 
İzmit, (Tan) - Geyvenin Akhi • 

sar nahiyesinin Teşvikiye köyünde 
acıklı bir vak'a olmuş ve iki çocuk 
Sakarya nehrinde boğularak ölmüş
tür. 12 yaşında Hakkı oğlu Mehmet 
ile 8 yaşında Davut oğlu Hüsamet· 
tin sıcakların tesiri ile nehire gir .. 
mişler, fakat yüzmek bilmediklerin· 
den suyun cereyanına kapılarak bo
ğulm uşlardır. 

Hava Kurumuna yardım 
İzmit, (Tan) - Dün vali Hamit 

Oskayın başkanlığında Halkevinde 
l::ütün köy muhtarları ve Hava Ku
rumu üyeleri ile Ticaret ve Ziraat 
odaları mümessillerinin iştirakile bü 
yük bir toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda tzmitin yurdsever köylüleri 
istihsal edecekleri mahsulden yüzde 
2 sini Hava Kurumuna vermeği. ta
ahhüt etmişlerdir. 

Köylüye buğday 
Bartın, (Tan) - llbaylıkça fakir 

köylülere dağıtılmak üzere ilçemize 
30 ton tohumluk mısır gelmiş ve da· 

[ ğrtılmağa başlanmıştır. 

Ağaç altında ölüm 
İzmit, (Tan) - Adapazarmın Sö

ğütlü köyünden Mehmet oğlu Şev • 
ket ve kardeşi Bekir ormandan odun 
keserlerken bir ağaç devrilmiştir. 
Bekir, ağacın altında kalmış ve ezi· 

! lerek feci bir şe~lde ölmüştür 

ilkbahar at koiuları 
Balıkesir, (Tan) - 21 Haziranda 

at koşulan yapılacaktır. lkramiye 
tutarı 1585 liradır. Kayıtlara başlan 
mıştır. Civar il ve ilçelerden yan
şa girecek hayvanlar ilimize gelmi' 
ve muntazaman koşu mahallinde eg
zersiz yapmağa başlamışlardır. 

1 Küçük Haberler 1 ·---• Balıkesir, (Tan) - ilimize bağ
lı Yakup köyünden Ramazan oğlu 
Abdullah ,kendi köylerinden Recep 
kızı Emineyi tarladan zorla kaçır • 
mıştır. Hakkında tahkikat yapd .. 
maktadır. 

• Karaman, (Tan) - Idman Yur
dunda güzel san'atler cemiyeti te • 
şekkül etmiştir. Haftada dört ak· 
şam muntazam dersler verilmekte • 
dir. Kızılay namına ayrıca bir sine
ma vücuda getirilmiş, sıhhi filmler 
gösterilmesine başlanmıstır. 

TAN 
O.BONE VE iLAN ŞARTLAR! 

ı aylık 

3 .. 
6 " 
' nllık 

Sigortalı Normal 

Türkiye tçın 
Lira K.. l.lr-a it. 

1 50 1 S5 
4 50 4 -
8 50 7 50 

t'Z 00 14 -

Dışarı ı~ır 
Lira k 

8 -
14 -
28 -

Ulu ıçın lHincılı.lı Sirketlerine mu 
acaat edilmelidir. ' 

Kllçillı Ulular dotnıdan dofnıy,. 
daremızce alınabilir. 

Klh;ük ıllnlarm 5 aatrrhtJ bir defa 
ıık 30 kuruştur 5 ıatrrdan fazlası ıc;ıı 
,aur başma 5 lruru~ almır Bir defa 
ian fazla ic;lıı vekQndaı:ı % 10 lroru• 
ndirilir. 

Memleket haneme •l•ortah ahon• 
._.,,lmaz 



8-6- 938 TAN 5 

u~ DV 
~~~...-..~_,,...~~~ ............ _._ 

Ses kaçakçdığının Mühim ·kısa dalga postalarının çahşma saatleri . . 
Önüne geçilmelidir 

Gümrükten ipekli ku~, çakm&k 
taşı, konyak, veyahut kürk kaçır -
b:ıak nasıl ki bir suç teşkil eder ve 
Suçlular ihtisas mahkemesine sevke
diliyorlarsa, evlerinde resmini ver
b:ıecJ.en radyo dinliyenler de be suç
ları işliyenler gibi mahkemeye veri· 
lerek cezalandırılmalıdırlar. 

Radyo sosyetesine verilen imtiyaz 
b:ıüddeti eyliilün sekizinci pazartesi 
giinU bitmektedir. Dokuz eylülden 
itibaren radyomuzun işletme imti -
:Yazının kime verileceği henüz ma-
lUnı değildir. ı 

Her İ§te isa.betli olan Bayındırlık 
nakanlığıınız radyoyu belki kendi 
işletecek, belki yine bu sosyeteye ve
tecek, belki de başka bir sosyeteye 
terecektir. 

Bu cihet bizi alakadar etmez. Biz
te arzu edilen bir şey vana, radyo
lnuzu bütün Avrupa radyolarının üa
tiınde görmektir. Bunun için her 
teyden evvel radyoyu konun.ak ge
rektir. 

Radyo işletme hakkı kime verilir
le verilsin ıurası düşünülmek li.
tımdır ki, bugün radyo yalnız mu
!i.ki dinlemek için kullanılan bir a-

' letten ibaret kalmamaktadır. 
Radyo bir memleketin kültürünü 
~ kalkınmasını dünyaya yayan va
artalarm en ~mda gelenidir. Mem
leket için bu kadar büyük yararlığı 
olan radyoyu korumak için hüku -
nıetimizin himayesine ve ha.lk.ni yar
dımına ihtiyaç vardır. 

.Memleketimizde radyonun himaye 
Bi için en başta bir radyo kanunua 
ihtiyaç vardır. Bu kanun radyo din
liyen her aboneden 11cmelik ücretin 
alınmasını temin etmelidir. 

Radyo tüccarlarmm cetvelleri 
nıemleketimizxie nekadar radyo ma
kinesinin atıldığını göstermektedir. 
Halbuki radyo aoeyeteainin defterin
de yazılı olan abonelerin eayıaı bir 
türlü artmamakta olduğu teeesüfle 
görülmektedir. 

BasJka memleketlerde abone ol
madan radyo dinliyen kimseler güm
rük kaçakçıları gibi para ve hapis 
cezalarına çarpılırlar ve birçok 
memleketlerde bunları ihbar eden -
lere de ikramiyeler verilir. 

Memleketimizde radyonun iler le -
mesi evvelemirde aea kaçakçılığının 
önüne geçilmekle mümkün olacağı 
ka.ııaatindeyiz. 

T. M. BLEDA 

Amerika N. 8. C. radyo postalarında 
kadın progra.ınını yayan Bayan Joe 

Onümüz yazdır.Orta ve uzun dal
galar üzerinden neşriyat yapan Rad
yo istasyonları bu sıcak mevsimde iyi 

işitilmediğini hepimiz biliriz. Yaz ay
larında uzun ve orta dalgalı postala
rın ancak en kuvvetıilerile mesaf ece 
çok uzak olmıyanla.rı bir dereceye 
kadar dinlene bilir. 

19.82 m. Londra GSF 10-12; 13-15 
45, 16 - 17,30 

20.55 m. Nakasi (Japon) - Tec -
rübeye. 

22 m. Varşova SPV 18,30 - 19,30 
124,52 Rekjavik (!alanda) TFJ Bayar 
j 20.40 - 21 
1 25 m. Moskova PV 59 Pazar 5-6, 
17 -18 

1 25,23 m. Paris EYA 11 - 12; 18,15 
124 

25,27 Pistburg (Amerika) V8K 

1
24-4. 

25,29 Londra GSE 16-19 

1

1 
25,36 m. Lisbon CTIAA salt, per

şembe, cumartesi 23,30 - 2; 
25,40 m. Roma 2 RO 15,15 - 16; 

16.15 - 18; 19,20 - 20; 20,45 • 24,15 
25.49 m. Berlin DJD 19 - 23,30 
25.53 m. Londra GSD 19.15 - 23 
25,57 m. Huisen PHI 15.30 - 18,30 

(Salı ve çarşambadan maada). 
25.60 m. Paris FY A 1,15 - 4; 6 - 8 
27.93 m. Tokyo JVM Salı, cumar

tesi 21, - 22 
28.01 m. Tokyo JVN tecrübede. 
29.04 m. Ruysselede (Belçika) OR 

K 20,30 - 22 
30,43 m. Madrid EAO Cumartesi 

20 - 22. 
31,09 m. Lisbon (CT!AA Salı, per

şembe 24 - 2. 
31,13 m. Roma 2 Ro 1 - 1,15 
31,27 m. Uluslar kurumu H. BL 

Cumartesi 12,30 - 13,15. 
31,32 m. Londra GSC 1-3; 5-6 

31,36, Bombay VUB Pazar 19,30 -
20.30; 

Girdiğimiz mevsimde aza.mi suret- Perşembe ve cumartesi 18,30 - 19. 
te kısa dalgalardan istifade edeceği- 30 
miz için bu dalgalarda çalışan istas- 31.38 m. Berlin DJA 7,30 • 9,15. 
yanların, dalga uzunluklarını ve ça- 15 _ 18 30 
lı§ma zamanlarını aşağıya yazıyoruz. 31,45

1 

Berlin DJN 10,45 - 14,15; 
15,93 metre Bandoeng (Cav~ P L 22,5 _ 5.30 

E) - Salı, PerŞembe, Cumartes1. 31,48 m. Skenektedi V2 AF 23 - 7· 
saat 17 ile 18,30 arasında. Pazarları 23,15 ten 7 ye kadar. ' 

16,86 m. Londra GSG- 13- 15,45. 31,55 m. Londra GSB 10 - 12; 17. 
16,86 m. Baund - Brook V3XAL- 30 - 19; 19 - 19,15; 15 - 0,45; 1-3. 
16 - 24, 31,58 m. Rio dö Janeyro PRF5 6.30 

16,88 m. Huisen (Holanda) -Tec- 1. 
rUbede. 32,88 Budapeşte HATY Pazar 1-2 

16,89 • m. Berlin DJE 15 - 18,30 38,48 m. Uluslar kurumu HBP cu-
19,52 m. Budapeşte HAS 3 Pazar martesi 0,30 - 1,15 

lan 16-17 39,95 m. Tokyo JVB salı ve cuma 
19,56 m. V2x A D Skenektadi 21-7 21-22 
19,63 m. Bcrlin DJK 6.30 - 8 (sa- 48,40 Portekiz CT 160 Pazar 18,30 

lı). 20; 2,30 - 3,30. 
19,66 m. Londra GSI 19 , 15-21,30 48,86 Pistburg V8K 4 - 8. 
19,68 m. Paris FYA 13,55 - 18 49.10 Londra GSL. 21.30 - 24.45; 5-6 
19,71 m. Eindhoven PCJ salı 10 - 49,18 Belgrad (Ayrıca bildirilmiş-

13, 13, Çaro 14 - 18, pazar 15,30 - 18 tir). 
30. 49,18 Bound Brook VRgAL Pa -

19,72 Pitisburg V8 x K 16 - 2 zartesi, 
19, H m. Berlin DJB 15 1. 18,30; Çarşamba, cumartesi ı - 8. 

19,30 - 9 49,35 m. Berlin DJM tecrübede. 

PHI i?&retli kısa dalıalı Holanda postası n ın kontrol ve makine dairesi 

. { TAN) m PoU. Romanı: 1 

Kapı arlkasinda 
lblrr cinayet! 

1 inci K111m 
On altmcı belediye dairem komi

eeri Mösyö Mart.et bir baskından 
dönüyordu. 

Y azihaneaine oturmuş, ayaklarını 
masa.smm üzerine diıc.ım., zabita.i 
alı18..kiye müfettişlerinden birisi ne
teli neşeli konuşuyordu. 

Mösyö Martet §İkemperver, hat 
sohbet bir baba.candı. Büyük bir ço
cuk halini andırır yüzünde ebedt bir 
teıbessüm görünürdü. Uçlan kıvrık 
bir bıyığı vardı... Gözlerinde, müte
ınadi bir sevinç parıltısı yanardı. 

Mösyö Martet bitmez t ükenmez 
memnuniyetini gösteren bir hare • 
ketle ~erini biribirine sürtüyordu. 
O, da.iına ınemnundu, hadieelerin 
yürüyüşünden, maiyetindeki memur
lardan ve bilhusa kendinden mem
nundu. 

Haddi zat.iade bu sevimli adam, 

Michel Herbert - Eugene Wyl 

Fra.nstz cümhuriyetinin bir komise
rinden ziyade, bir ınağa!ada, ipek
li kumaşlar ve kurdelalar dairesin -
de bir satıcıya benziyordu. 

Komiser ayağa kal'ktı. Gidip, ha
kettiği bir yemeği yemek üzere ha.· 
zırlanırken, bitişik odadan sesler 
duydu, ve ara kapı birdenbire açı -
!ar ak, içeriye, bir polisin girmesine 
mini olrnağa çalıştığı bir adam, et
rafındakileri ite, kaka, daldı, nefes 
nefese kekeledi: 

- Çabuk ... Geliniz! ... Bizim efen 
diye... Ranelagh sokağında... Müt -
hi.§ .•• 

Mösyö Martet içeri gireni bir süz
dü. Bu, tüysüz sanşm bir delikanlı 
idi. Vilcudü zaif idi. üzerinde kur
şuni, bol bir pardesü vardı. Parde
sünün arasından yaka.sız bir gömlek. 
ve iyi bağlanmamış siyah lüstrin 
ayakkaplarınm üzerine düşen siyah 

bir pantalon görünüyordu. 
Komiser: 
- Ne var? Dedi, ne istiyorsunuz? 

Siz kimsiniz? 
- Ben Louis Toureau'yum. Mös

yö Vignon-Marcelle'in evinde ket
hüdaymı... Beni hasta bakıcı gön -
derdi.. Sizi çağırmamı söyledi. 

Mösyö Martet şa.şırmıştı: 
- Hasta bakıcı mı, dedi, beni ne 

diye istiyor? Niçin? 
- Bilmiyorum... Hadise efendi -

nin odasında oldu. Bir .cinayet ... Mtit 
hiş bir cinayet! 

Cinayet kelimesi üzerine komiser 
kendini topladı: 

- Ha, dedi, demek b·ir katil. Ne 
diye çabucak söylemedin yavrum. 
Haydi, yürü, gidelim. 

Ve kapıdaki polise dönerek ilave 
etti: 

- Prete?Te, git Marmontel'e ha.
her ver, benimle beraber geleceksi· 
n iz. 

Ve komiser yanma iki polis ala -
rak, Ranelagh sokağına gitti. 

Bu sakin yolun ortalarında, • iki 
katlı, cephesi elektrikle aydm.latd
nuş bir hususi ikametgah önünde 
durdular. Ev dar bir bahçenin için
de idi. Louis elile, birinci katta. açık 
bir pencereyi göstererek: 

N. 8 . C. Amerikan radyolarında neşriyatını din lediğimiz orijinal bir bando. 
................................................................................ 

G=DaiftaOok 
.................................................................................. 

Poıarfesi, 8.6.936 120: Tiırkçe film ve operet musikisi (plik) ; j ANKARA 
20,30: Stiıdyo orkestraları : 21.30: ~on ha- 12,30 Plak yayımr ve Ajans haberleri, 

Saat 22 den sonra A?adolu .A:ıansl!lm 19 30 Edebi at saati 19 50 H ff .. · 1ı lSTANBUL gazetelere mahsus havadıs servısı verıle- • • Y : • a 1 m~z! • 
18: Hafif musiki (plak) ; 19: Haberler : cektir. 20,30 Aıans haberlerı, 20,40 Karışık muzık. 

19,15: Muhtelif plaklar; 19,30: Hava Ku- ANKARA BUKREŞ 
rumu namına konferans: Tayyareci Nuri 
Kızılkanat tarafından; 20: Halk musikisi l2,30 Plak yayımı ve Ajans haberleri. 18: Radyo salon orkestrası; 19,20: Kon
(plak); 20,30: Stüdyo orkestralarr; 21 ,30 : 19,30 Hafif müzik, 19,50 Tayyareci konu- serin devamı; 20,20: Plil::; 21,10: Verdiniı:ı 
Son haberler. şuyor, 20,10 Karışık müzik, 20,40 Operet "FALSTAF" operası. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm plak yayımı. 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

12,30 Plak yayımı ve Ajans haberleri. 
19,30 Çocuklara öiütler, 19,50 Hafif mü
zik, 20,30 Ajans haberleri, 20,40 Karışık 
müzik. 

BUKREŞ 
18: Romen musikisi; 19,15: Konserin 

devamı: 20.ZO: Romen şarkılarr: Zl.20 : As
keri bando: 22,45: Koro musikiııi; 23,20: 
Konser nakli. 

BUDAPESTE 
19,45: Orkestra konseri ; 20: Piyano re

fakatile şarkılar; 20,30: Talebe piyesini na
kil; 22,20: Haberler; 2Z.40: Opera orkes
trası; 24: Uluslar Kurumunun edebi ve 
artistik emisyonlarının plak üzerinde neş
ri. 

PRAG 
18,40: Piyano konseri , muhtelif ; 20.30: 

Askeri bando · 21.15 : Aktüalite; 21,30: Sar
kılt konser; 21.55: Mizah; 22,15: l slanda 
musikisi; 23,35 : ı>•~k. 

I ViYANA 
21,10 : Senfonik orkestra; Z3: Haberler; 

23,10: Şarkılar ve hafif havalar ; 24,40: 
Dans musikisi. 

Salı, 9.6.936 
lSTANBUL 

18: Sahne musikisi (plak) ; 19 : Haber
ler; 19,15: Muhtelif plaklar veya retrans
misyon; 20: Keman solo: Stüdyo san'at -
karları tarafından; 20.30: Stüdyo orkestra. 
ları; 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
gazetelere mahsus havadis şervisi verile
cektir. 

ANKARA 
12,30 Plik yaynnı ve A ians haberleri, 

19.30 Oda musikisi, 19,50 Dr. konuşuyor. 
10,10 Karışık müzik, 20,30 Ajans haberleri. 
20,40 Dans musikisi. 

BU KREŞ 
18: Hafif musiki; 19,20: Konserin de

vamı; 20,20 : Sarkılar: 20,40: Plak; 21 ,30: 
Senfonik kon1er; Z3,20: Plik. 

BUDAPEŞTE 
20.30: Verdi'nin "MASKELI BALO" 

operasını nakil: 23.40: Çingene musikisi; 
24: Edebi ve artsitik neşriyat. 

PRAG 
18,20: Halk şarkıları, muhtelif: 20,30 : 

Operadan nakil : Verdi'nin "RlGOLET -
TO" operası (4 perde). 

Vl YANA 
21 ; Holzer'ni idaresinde Viyana musiki

si; 22,35: Haftalık haber icmali; 23: Ha • 
herler; 23,10: Polonya oda musikisi. 

Çar§ambo, 10.6.936 
l STANBUL 

18: Hafif musiki (pli.k): 19: Haberler ; 
19,15: Muhtelif orkestra eserleri (plAk); 

lşte, dedi, orada! 
Mösyö Martet o tarafa doğru yak 

laşırkcn, gölgeden birisi çıktı ve ko
miser sıçradı. Aydınlığa çıkınca, bu 
ilerliyen adamın, çiçek bozuğu, kı
zıl saçlı, iri bir genç olduğu görül . 
dü. Çıplak ayaklarına yumuşak bir 
terlik geçirmişti, üzerinde, siyah 
ve yeşil çizgili bir yelek vardı ve bu
nu alelacele bir gecelik üzerine ge
çirmişti. 

Komiser: 
-Dur! 

diye emir verdi. Polislerle' komi
seri görmesine rağmen henüz ken
dini toparlayamamış olan adam, 

- ·Ben, diye kekeledi, Celestin'iın ! 
Komiser sordu: 
- Ne Celestin'i hangi Celcstin? 
- Celest in Cochinel, oda hizmet -

çisi. 
Bunu söyliyerek, adam yutkundu 

ve izahat verdi : 
- Bana. burada, durup doktorla 

polisleri beklememi Matmazel Blum 
tenbih etti. 

- Hangi Matmazel Blum? 
- Hasta bakıcı! 
Komiser, dirseğile hizmetçiyi ite

rek ayaklarmm Ucunda. açık pence
reye yaklaştı ve içeriye baktı. Lou
is kulağına: 

BU KREŞ 
18: Hafif musiki; 19,15: Konserin deva

mı ; 20: Konferans; 20,20: Şarkılar; 20,40 : 
Yeni plaklar; 21,30: Oda musikisi; 22,05: 
Şarkılar : 22,45: Salon musikisi; 24: Kon
ser nakli. 

BUDAPEŞTE 
20,30: Radyo salon orkestrası: 21,10: 

Muhtelif; 22,Z5: Viyolonsel, piyano konse
ri ; 23,05 : Cazbant ; 24: Çingene musikisi. 

PRAG 

BUDA PEŞTE 
19,25: Macar şarkıları; 20,40: Operada 

verilecek Ernest Dohnanyi'nin ldare5inde
ki filarmonik konseri nakil (Becthoven, 
Brahms, List); 23,20: Pli.k; 24,20: Caz • 
bant. 

PRAG 
20.20: Halk konseri; 21,05: Çocuk koro

su; 21.30: Edebiyat· 22: Prag rad)'o ork~ •
trası; 23,15: Plik; ;3,45: Rusça haberler. 

vn·ANA 
20.20: Tarihi skeç; 22: Radyo orkestra- 20,30: Eğlenceli musiki; 22,05: Senfo•ilı: 

st ; 23,15: Plak; 23,45; Franm:ra haberler. konser; 23: Haberler; 23.10: Dans musi • 
kiıi; 23,50: Esperantoca; 24: Dansın de· 

Vll.ANA vamı; 1: Yeni senfonik pllklar. 
21 ,20: Eski Viyana musikisi; 22: Osvald 

Kabastanm idaresinde senfonik konser; 
24,05: Ştraus - Lanner kuarteti; 24,05: 
Dans. 

Per§embe, 11 .6.936 
ISTANBUL 

18: Dans musikisi (plak); 19: Haberler; 
19,15: Mu'. !elif pl5.klar; 20: Sıhhi konfe
rans; 20,30: Stıidyo orkestraları; 21,30 : 
Son haberler . 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

ANKARA 
12,30 Plak yaynnı ve Ajans haberleri, 

19,30 Yara tedavisi hakkında kon~ma, 
19,50 Karışık müzik. 20,30 Ajans haberle· 
ri, 20,40 Dans musikisi, 

BUKREŞ 

ıs: Plak: 19.15: Plak; 20 : KonferaM; 
20,20 : Oda musikisi; 20,55: Şarkılar : 21 ,15: 
Senfonik konser (1875 M.); 21.15 (364 
M.): Dans: 22,45: Mandolin orkestrası; 
23,20 : Plak. 

BUDAPEŞTE 

20,30: Piyano musikisi; Zl: Piyes: 22,50 : 
Haberler; 23,15: Salon musikisi ve caz; 
23,50 : Uçuş neşriyatı (plak); 24,25: Çinge
ne musikisi 

PRAG 
18,35: Çeykovıı.kinin "A~km hasret ve 

net'esi" adlı eseri (almanca); 20,05: Po -
ptiler konser; 21: "Dolrutuncu" adlı üç 
perdelik piyes; 23,30: Srammel musikisi. 

ViYANA 
20,10: Banyo ve kür yerlerine dair ıöz

ler: 20,25 : Operadan nakil: Verdinin "0-
1:HELLO" operası; 24,20 : Dans musiki
sı. 

Cuma, 12.6.936 
ISTANBUL 

18: Oda musikisi (plik); 19: Haberler : 
19,15: Muhtelif plaklar veya rctransmiı
yon; 20: Halk musikisi: 20,30: Stüdyo or· 
ktstraları; 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmın 
ga.:etelere mahsus havadis servisi verile
cektir . 

- Mösyö Vignon-Marcellct'in ça
lışma odası. 

Diye mınldandr. Komiser, takdir
kar bir sesle: 

- Doğrusu, diye mırıldanıyordu, 
iyi iş görmüşler, hakikaten mükem
mel bir iş. 

Sonra polislerden 'Qirine döndü: 
- Marmontel, dedi, bana omuz 

ver. 
Polis eğildi, komiser onun sırtına 

basarak yükseldi ve pencerenin de
mirini tutarak odadan içeri girdi. 

Celestin aptal aptal baka kalmış
tı. Birdenbire, büyük bir korku ile 
haykırdı: 

- Dikkat ediniz .. Katil daha ora 
da... Bir köşeye saklanmış.. Sizi de 
öldürür. Dikkat ediniz.. Dikkat edi
niz. 

Polisler hizmetçiyi güçbeli. sustu
rabildiler. Bununla beraber, hizmet
çinin korkusu boşuna idi. Komiser, 
büyük bir zevkle döşenmiş bir ça
lışma odasına girmişti. 

Alçak bir divan Uzerinde, karma 
karışık örtüler arasında, bir adam 
kıvrılmış yatıyordu. Bir küçük ma
sa yere devrilmişti ve halılar üzerin· 
de bardak kırıklan parlıyordu. 

Komiser, bir bakışta, odada, bir 
insan için saklanabilecek bir yer ol-

Cumartesi, 13.6.936 
l STA..1\JBUL 

18: Dans musikisi (plil::); 19l Haberler; 
ati; hikiyeler; 20: Çocuk musikisi (pltk); 
ı9. 15: Muhtelif pliklar; 19,30: Çocuk , .. 
20.30: Stüdyo orkestraları; 21,30: loa h• 
beri er. 

Saat 2Z den sonra Anadolu Afansmm. 
razetelere mahsus havadis servisi •eril .. 
cektir. 

tS.30 Ham plak yaynnı ve Ajanı ha· 
berleri, 19.30 Miizik hakkmda konuşma, 
19,50 Karışık müzik, 20,30 Ajans haberle
ri, 20,40 Dans musikisi. 

BUKREŞ 
18: Plik; 19.15: Radyo orke11traııı; 21.20 

Caıbant : 22,45: Konı;er nakli: 23.45 : Eıi
lenceli dillerde haberler; 24 : Konser nak
li. 

BUDA PEŞTE 
19,45: Radyo salon orkestrasr: 20,45: 

Skec;; 22,10: Budapeste ıAlon orkestra~r; 
23,45: Çinıene muı;ikisi; 24,30: Dans plak
tan. 

• PRAG 
18,55: Piyano parçaları (sözlü): 19,ZO: 

Siirler: 19,45: Almanca haberler; %0.30: 
Leo Fall'in "Brüderlein fein" adh stildyo 
opereti; 23,30: Sarkıtı hafta sonu konseri. 

\1YANA 
20: Haberler; 20,10: Günün ıe11i {mi .. 

zah); 20,25: Franz Lehar'm eıerlerınden 
bir seri: 22,40: Film bahsi; 23 : Haberler; 
23,10: Keman konseri: 24: Caz musikisi; 
24,30: Eilenceli konser. · 

l'RANKFL"RT. 
21.10: "Haziran Böceği" adlı skec;; 23: 

Haberler: 23,30: Karısık musiki; 24: Haf
ta sonu neıriyatı; 1 den 3 çe kadar danı 
musikisi. 

HOLA...lt\DA KISA DALGASI ,... 
16.88 M, saat 14,40: Plik konl!eri; 14,0: 

Haberler; 15: Konuşmalar: 15,20: Haroni 
hemşi~eler (The Harony Siısterı); 15,55: 
Haronı hemşirelerin devamı: 16,10: Gazete 
haberleri. 

madığını anlamıştı. Yalnız dip taraf 
ta bir ocak vardı. Burası, bir adam 
gizlenemiyecck kadar küçük olması
na rağmen, gitti, ocağın kapağını a
çıp küllere baktı, ve tekrar kapağı 
kapattı. Odayı gezdi, koridorda açı
lan kapının içerden kapalı olduğunu 
gördü. 

Sol tarafta, kadife bir perdenin 
örttüğü bir başka kapı '91.rdı. Komi
ser bu kapının önünde bir an dur -
du. Dönüp, divanda yatan cesede 
baktı. Bir saniye düşündükten sonra 
ilk kapıya gitti, eldivenli elinin uci
le ve muhtemel izlen silmemek için 
küçük darbalarla, kapının kilidini 
açtı. Pencereye dönerek dı§an sark· 
tı. 

Onu gören hizmetçi Celestin mü-
tereddit bir sesle sordu: 

- Ey .. Katil ne oldu? 
- Ne katili? 
- Odada görmediniz mi? 
- Hayır .. Beni beklemesini nedi· 

ye tenbih etmediniz? 
Ve komiser polislere şu emirleri 

verdi: 
- Gelip, koridordan geçerek be

ni burada bulunuz, kapmm kilidini 
açtım. Kilitli idi. 

Polisler derhal emre itaat IY..tiler. 
1 Arkası var l 
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Müstemleke meselesi ve Almanya SAGDI( ----
inğ"iiterei1ii1""SiJ"8i"ie·rıne·Ai"iTiii'i1Ya - ooonERI 
b • • 1 d Güneı banyosunu ugun er e cevabını verecek ni9• yaparlar 1 

Dall7 ~'dan:' Bundan bir mflddet eYW1 Ingilte-
reniıı llOl'duiu llU&llere saWılyettar 
malıafllin aldJlı haberlere göre Al
man htudllneti yeni Fransız kabine
si kurulur kurulmaz cevap verecek
tir. Yani haziran ballangıcmda. 

Bu auretle bu cevaplar ınuaıar 
Kurumunun 16 Bazlran tarihine mil 
1&dif ilk toplantJamda biliniyor ~ 
lacaktır. 

Suallerin Alman RWdllnetiııe tev
di edlldiil tarihtenberi Almanyumı 
durumu bazı guıete Defriyab ve na
zi önderlerinin mıtuklan 1&yeainde 
tavazzuh etmit bulunuyor. Muhte -
lif hususi beyanatta nazara alınacak 
olura. Berlinin BUallere ne gibi ve 
ne mealde cevaplar vereceği şimdi
den belli sayılabilir. 

Almanyamn "haJdld muahedeler" 
yapmağa hazır olup olmadığına da
ir aonılan ilk suale Almanyanm 
mtlspet cevap vereceği zannedilmek
tedir. 
Sömirge meıeleıl cfilmektedir. Almanya Fransa ve hali tasavvur etmektedir. Bunlar 

müttefiklerinin, yani Rusya ve Çe- Profesör Sbrik, Herr Gla.ise - Hors-
Silmilrge !!NWelMinde pek ileri gi- koslovakyanm kuvvetlerine müsavi tenau, ve Herr Martnlicherdir. 

4ilmi)leeeği tahmin edilmemektedir. bir tayyare kuvveti inşa etmekte - Bu dedikodultarm en şayanı dik-
lıfaUilndur Jd Almanya "hale millla- dir. kat tarafı Mussolininin Avusturya 
Yatmm,. ancak aümUrgelerin iade- meselesinde Hitlerle anla,ma arzu -
Binden llOlll'a tamaınlanacağmı iddia Starhemberg de sunda olduğu söylenmesidir. 
etmektedir. Bitler cevabmda bu id- Viyanadaki ltalyan sefiri Sinyor 
diayı tekrar etmiyecekt1r. Şuınig de Almanya ile Preziasinin Şuşnige Mussoliniden 

Esasen 7 Martta Reichstag9t:a bir mektup getirdiği beyan edilmek-
ftl"diği nutukta Alman devlet reisi anlacmak istiyorlar tedir. 
bu mese1er!fn mtııuıkı§aamı tehir et- :r Bu mektubunda Mussolinıi Avus-
tf~ bDdfrmiftlr. • _ ''Dally Herald"dan: turya ba,bakanmdan Nazilerle olan ..::= i!'i*;zı~ ~bbe~ Avusturya dı!J bakanı Şuşnig münaseba.tmı kesmiyerek bilakis 
DUtakt& uahecJeıerin verdiği bı~ tehlikeli surette istikrarsız olan hU - takviye etmesini rica etmekteymiş. 
ectn~ f,ktiza nasıl te~ki kfimeti için gerek Nasyonal sosya - Ayni zamanda işçileri kazanmak 
mıı:ıa Göbbebl ~ ~ildlrdi. Bu listlerin, gerekse işçilerin taraftarlı- için Şuşnig ''Milliyetperver cephe" 

_ ~ Kuahedeel. ğmı kazanme.k için uğraşmaktadır. dahilinde bir "İşçiler cephesi" te§ki-
n! bir=~ vtlcada gel=~u- Ekseriyetle iyi malfunat sahibi o- tini düştlnmektedr. Bu münasebetle 
oldufmm iddia · ~ lan Viyana mahfellerinde son gün - Viyana müddeiumumisinin Mart a -
yoırlar Jd AJm ~ = edi • ler zarfında dola.şan haber bu idi. ymda mahkeme edilen sosyalistler 
kOJIDlll)ardır •;.:.t Alman imza Heimverler lehine Prens Starhem- aleyhindeki talebini geri alması IJ&· 
amm mrJa ~--'- imza - bergin de Almanlarla münasebette- yanı dikkattir. Bu bir uzla,ma te -

v3u1&&uuuUf olduğunu sis etmeye teşebbüs ettiği halde mu- şebbUsU addedilmektedir. =::m-m~~ muahedeyi vaffak olamadığı ilive ediliyordu. Starhembergin Nazilere mtlracaa
mtlraeaat etti: ,,.--. bir bnuna Söylendiğine göre ŞUfllİg Nazileri tı Viyanadaki Alman sefiri Von Pa....--~ ~ _:.ı:ı ya- kendi tarafına kazanmak için Tem- pen vasıtasiyle yapılm19. Fakat, Von 

ııu.ı..wnın nabbDl tsbamm~! ::.:r-d bblmyeü mil~tç~yi •t Paüpenak bu mtesel~yıred· Ştard h~mberg ile 
lan maddelerini yok ettik. avranan ç ye ı ı - m n aşa e meyı etmlf. 

Bu muahedeler, eusen, iki mme-

tln m11av1 haklar içinde yanyana Paliste 
ldlr IJd mfDet &fbi yapmaamı im - ---
Jrlma kıhJordu. Böyle ezici "mad
de,. ler bir ha.lkm yapmak hakkı
m bale etmep muktedir değildir. 
BrreG ortadan bldmhrlar. 

BJrgot m0f8]ıitler bu ll&ler tl7.erl
De Jmarknl•nmMtldırlar. CUnldl mt
ler limd1 AJmanyaam • "haJdJd mua
hedeler" •llt.et.meie hazır olduğunu 
~yleae bile Derde bu muahedelerin 
Almın halbnm yapmatr hakkmı 

pspettili iddiam boı:nJmasmctan 
brlmJmattadır. Bir müıaJ de V&l'l

dır. Nui AJmanyamnm Papalık ile 
1&Pbtı Dk nmabedeY.i bozuverdiği 
ma16mdur. 

~Y•lf•rya Ye Daazlı 
IJdııcl llU&l AJmanyanm Versay 

llubedeeinln hali tatbikte olan di
... maddelerini nuı1 tel• kJd ettiği
lliıal llOl'ID&ttadır. Almanya. aUmürge 
Jere AVUılturya, Damig ve M'.emel 
mmeleJed bttı ı*"ıki durumunu 
WbtaJa imtina edemlJecek ftlllyet
t.edfr. 

0uete Dfllri:ratı VenıaY, Kuahede
ahabı bu m•eleler De aJAbdar olan 
maddelerine dtlt Almanya tara
fmd•n itibar edllmedifinl açıkça 
tebarilı: ettirmektedir. 

O'çiindl BU&l Almanyuun Avru
ped•Jd hd ham lllDD'larma riayet 
etınep l'UI olup olmadılnu IOl'

makta w bu murlarm anlıtma ve 
mn•hedelerle detllebilecefiııe il& _ 
ret etmektedii'. Bu meaele hakkm
d& nuUerln A.vuaturya itlerinin 
N9hn1 Berr l'rauenfeld tayam 
ditbt 6ler 116yJemiltir. Berlin 
tbıhenlteaindet nutkunda bu sat 
Berr mtlerln blt8n Almanıarm ön
deri o1dutıma lleri 8lrmill 'V9 bu 
önderlittn mlDt llllllliar dıgmda I&· 
mil balundutuna ilaret etmlftir. 

Bu iddiama 1la1l baı:ır A. 'VJ'Upa 
mmrlarm& rlaJet;Je JaUJI uzl•ltm· 
labllecefl bir tOrlll Mhıplımımat. 
tadır. Bu 1a.deD ,.,._ ecwabmm 
limdlld mur1aım Derde mnabede • 
..... clellltlribwla1 11.ıt iql•p 
MDl'*"1mfftellr. 

Almanyama bir Jaa-.. Uh1F•• 
,......,. l'UI Glup olm.,,. mali-
• de menfi cevap vereceli anne-

Kürek ve kanca He 

yaraladılar 
Balıkpazarmda sandalcılık yapan 

Raalm, 1mnall ve Halil, aandallarma 
mU,teri almak yUzUnden aralarında 
kavgaya tutu,muşlardır. Bu sırada 
lamaDle Halil bir olarak Rasimi kü
rek ve kancalarla ağırca yaralamış
lardır. Suçlular yakalanmıştır. 

Dikit makinesinin altında .. 
Hamallık yapan Süleyman adında 

biri, mrtmda bir dikit makinesile GU 
milpuyu yokuşunu inerken ayağı 
kaYJİllf ve yuvarlamm9tır. Bu yuvar 
lanmada makine hamalm llzerine 
devrildiğinden onu muhtelif yerlerin 
den yaralamış ve parça parça olmuş 
tur. Süleyman hastaneye kaldınlmış 

tır. 

llr otomobil kazası 
Mecidiye ktsyUnde oturan on iki 

YBf)armdakl SallhaddJn bisikletle 
yol üzerinde dolqırken arkumdan 
gelen bir otomobilin ladmeeine ma
rus kalmıştır. Çocuk yaralandığın .. 
dan hastaneye kaldmlmıftır. 

Yılan 111rclı, öldü 
Beykozun ÇaVUf'bafı çiftliğinde 

oturan lamall adında biri evvelki 
giln Anadoluhisarmdald Sağ aoka
ğmduı geçerken büyUcek bir yılan 
ta.rafmdan ısınlmıf, yarası tehlikeli 
olduğundan Haydarpaşa hastanesine 
kaldınlmlfbr. Yaralı, bütün tedavi
lere rağmen kurtulamıyarak dün öl
mu,tUr. 

lmaca camlan kırmıı 
Ortaköyde oturan ve Sirkecide 

bir matbaada mtlrettipllk yapan Ya
ni adında blrl bnm ile k&Vp ..... 
llu arada evinin cmnlarmı Jmmata 
Nl1•mrp:tr. Palrat bu mrada bileli 
JUllclılmd&n çok kan sayl et.mit ve 
banm bir halde Jıutahaneye kalctı
nlmıftır. Rldl8e etrafmda tahkikat 
yapılmaktadır. 

Hava yüzünden dün 

tayyare postası 

gelmecl 
Son gilnlerde devamlı ve 9iddetli 

sıcaklardan sonra evvelki gece, ha
va birden bire bozmut ve dün sabah 
tehre bol yağmur yağmıfbr. Dere
cei hararet, e'nelki gtlnlere nazaran 
düşmemif ise de hava, akşama ka
dar kısmen kapalı geçmif, ayni sıcak 
lığını muhafaza etmiftir. Yağmur sı 
rasmda birdenbire kendini gösteren 
sert rüzgar, hava postalannm sefer 
lerine m1nl olmUf ve dilıı Ankara
dan yolcu tayyaresi gelmemiştir. An 
cak öğleden sonra, fırtına kesildiği 
için, Y e,ilköyde tenezzüh uçuştan 
yapılabilmiştir. Uçuşlar, fasıla ile 
akşama kadar devam etmiş, birçok 
htanbullular, ilk defa tayyareye 
binmek iınklnmı bulmuşlardır. 

Soyach ahmyanlar 

acele etmeRclirler ! 
Soyadı seçmek ve kUtUğe yazdır

mak için konan mUddet, 2 Temmuz 
1936 tarihinde bitecektir. O tarihe 
kadar soyadı alıp kütüğe yazdırma
yanlar 5 liradan 1'5 liraya kadar pa
ra cezuma çarptırılacağı gibi bun
larm soyadlan doğrudan doğruya va 
11 veya kaymakamlar tarafmdan ko
nulacaktır. Halkımızın o tarihten ön 
ce soyadlannı eçip ntlfua idareleri· 
ne bildinneleri llzmıdır. 

Tii•elle Harbiye ara11nda 
t9ilt yerleri · 

Tünelden Harbiyeye kadar olan 
mesafe dahilinde, caddenin bir tara
fından öbllr taratma geçilecek yer
ler teeblt edilmlftir. Buralara ya
landa renkli parkeler döfenecektlr. 
Hallan, mthıhuıran bu yerlerden 
pçmMI lça kat'! htıktımler Jr.ona -
cak ve akalne hareket edenlerden 
cesa almacaktır. Bu kararın, birçok 
Jrı••arnı &ıtbıtı alacalı Umit edil -
melrtedir. Ttınelle Harbiye araamda 
on dat ceçlt yeri kabol edilmietlr. 

Deniz hamamı mevsiminde plijlar
dan birine gittiğiniz vakit, kumla
rm Uzerinde sıra sıra uzanmı!J genç 

1 
kızlar ve kadınlar, delikanlılar bu 
güneş banyosunu niçin yaparlar? 

! Şüphesiz, kararmak için, bu, bir 

1 

moda; fakat, doğrusunu isterseniz, 
pek iyi, sağlığa pek faydalı bir m~ 

1 da. Güneşte kararmak modasmı 

: hangi moda hikimi çıkardıysa çok 
'ı akıllı, hem de insanlar için iyilik dil-

i 
şünUr adamını§. Vakıa beyaz deri 
dahaince, daha yumuşak olur, bazı
larmm zevkine göre esmer deriden 

l daha güzeldir. Fakat esmer deri da
ha ziyade sağlık alimetidir. Yaz ge

j lince, gençler sanşm dA olsalar, es
i mer de olsalar güneşte kararmalıdır. 

1 

Sanşm olanlar sağlamlık kannmak 
için, zaten esmer olanlar da daha zi

. yade sağlam olmak için. 
Yalnız, sarışın olanlar güneş ban

yosu yapmak için uzandıktan vakit 
narin derilerini ince bir tuııe örtme
ği unutmamalıdır. Çlinkü güneş sa
rl§ln deri Ur.erine doğrudan doğnıya 
gelince sahibini hırpalar, sanşm o
lan güneş vurmasma daha çabuk tu
tulur. 

Deriye esmer rengi veren pigman
lar, yemeklerimizdeki vitaminlere 
benzerler. yahut insanın -keadi vita
minleri demektir. Vakıa oQlarm a
ğırlığı hiç yok gibidir. Kapkara bir 
zencinin derisindeki pigmanlann 
hepsini toplasanız ağırlrklan bir 
gramı, evet, bir tek gramı geçmez. 
Fakat bu kadar hafifliğe karşı o 
pigmanlar bütün vücude büyük kuv
vet verirler. 
Güneşin kararttığı deride o pig

manlar kaldıkça, vücudumuzdaki 
kan onlan yavaş yavaş çeker ve vü
cudun her tarafına yayarak onlarla 
mikroplu hastalıklara, hastalıklarm 
verdikleri zehirlere karşı mukave
metimizi temin eder. Yazın deriyi 
yakarak arasında pigman toplamak 
uzunca bir zaman için ihtiyat kuv
vet saklamak demektir. 

Esmer derinin beyaz deriden daha 
canlı olduğu tecrilbeyle sabittir: Es
mer bir deriJıin.... bir tarafı kesilerek 
onun üzerine beyaz bir deri dikildiği 
vakit tutmaz. Halbuki beyaz bir de
ri üzerine esmer bir deri dikilince 
hemen filiz verir, genişler ve gittik
çe yayılır ... 

insan güneş banyosu yapmağa 
başlayınca deri de kararmağa baş
lar. Ilk günlerinde biraz kirlenmiş 
gibi bir renk alır. Sonra kızartı gelir 
ve gittikçe artar, daha sonra bakır 
rengini alır. En sonra esmerleeir. 
Bu kadar kararmada kalmalıdır .Ba
zılan habef gibi oluncıya kadar yan
makta devam ederler. O kadan faz
la olur. En uygun renk derinin koyu 
bal rengi almasıdır. 

Bu uygun dereceye kadar karar -
mait için lUzuıq}u olacak gl1net be.D
yolarmm sayım derinin asıl rengine 
göre, iki haftadan flört haftaya ka
dar değitir. Fakat hergUn iki defa 
güneş banyoeu yapmalı ve lJd defası 
birden yani gUnde tıç saat aünneli
dir. 

Zaten esmer olanlar daha çabuk 
kararırlar. Sanşm olanlarm karar
ması daha uzunca sürer. insan gU
neşte ne kadar çabuk karannıa oka.
dar aağlam sayılır. Fakat bu kaide 
yalnız çocuklarla hasta olmıyan 
gençler için doğrudur. 

ihtiyarlarla zayıf olanlar, uzun bir 
lıaatalıktan yeni kallmıl§ olanlar ça
buk karanrlarsa bu hal onlar için 
sağlamlık allmeti sayılmaı:, gllnee 
banyosunu bırakmak lUzumunu gös
terir. 

Maalllmlerln terfllerf 
Orta muallim ve sanat okullan 

mualllmlerinln terfi muameleleri her 
sene 15 Ağuatoaa kadar bitirilmif o
lacaktır. Her muallimin girdiği dere
cenin kıdemi, 30 Ağustos Zafer bay
ramı gününden itibaren batlayacak
tır. Her seae terfi eden mu-1Umle
rin kıdem cetvellerhıln Resmi Gaze
te ile llln edllmeei kararlaftınhmt
tır. 

Dü• ıelH ıeyya•lar 
Alman bandıralı Zellern vapuru 

Hmannnıza dört yUı: aeyyaJı getlr
miftir. Bu •yyablar Almuı, Eaton
yalı, Jabndtna.,,.ıı ve ı>antmarka
hlip'dau mtltefüJdldir. Seyyahlar
dan bir kafile a)rpm ftpul'lle Yalo
vaya gltmtflerdlr. Bu glln Hmam
DlDldan ayrdacak olan gemi Akclenl
lbı Cenup ve Şark aahillerinde bir -
kac limana daha ufrayacaJrtır. 

MEMLEKET MEKTUPLARI 

Amasra - Bartın yolu en 
kısa ~amanda yapılmaiıl 

Bartının istikbali ne kerestede, ne yumurtadadır ••• 

Asıl servet kömür menb;tıanndan i1'Yllac~ 

Bartlnda hDkOmet caddesr 

Zonguldak - Devrek yolunu birkaç Yirmi sekiz ve yirmi dokuz aenele • 
saat içinde otobilsle hatmettikten rinde, iki§el' milyon liralık kereste 
sonra, yirmi kilometre> mtıtemacllyen ihraç edebilen bu iskele, aon iki se
çıktığmıız mor Avu çiçeklerUe atla - ne zarfmda dört, beş bin metro mi
lenmiş yemyeşil bir dağ, bunlarm a- kip bile 1&tı!J yapaınamış ve~ 
rasmdan geçen Kaymak deresinin de gördUğtlııUz bütün varhk, o lleJJl
!Jiriltılan ve daha yukanlarda bir lerin hatıram olarak kalmı§br. Ye
metro ilerisini görmediğimiz kuvvet- nl sene Adapazarı Bankam yirmi 
ll bir sis bizi, Bolu deresinin kena - bin metro mikip ve ince Alemda.r
rmdaki ye!Jillik içine gömWU Devrek zade Faik Be)' de beş bin metro ml· 
kasabasına ulaştırdı. Şehre girer- klp kereste ihracına hazırlanıyor· 
ken bir sıra kavaklar ve birçok a- mq, şimdi halk ve motörcWer bu
ğaçlarm dertop oldufu Millet Bah - günü bekliyorlar. Adapazan Ban • 
çesi bizi daha Devreğin etefinden kumm işleteceği (Eğriceova) çam 
karşılıyordu. Bu ziyaret fazla sür - ormanı kereateleri piyasammda her 
medi, Bartma gitmek için ertesi gll- kel'Mte ile rekabet edebilecek mezi
nü ayni yolu teJtrar teperek Zongul- yetleri olduğunu bu işten anlıyan ber 
dağa döndük. kea birkaç 1&tır~ anlatıverdi. 

Bartma vapur, haftacJa iki defa 
uğrarmış, bu zamanı beklemek bi -
zim gibi yolcular için hiç te doğru 
olamıyacağmdan, havanm gllzelli
ğinden istifade ederek bir motöre 
atladık ve denize açıldık. Motör gU
ul havalarda, mazot kokusuna ya
kınlık göstermek prtile, hiç te fe
na değil. Yolcular arasında Zongul
dakta kömür bekliyen eski bir va
purun yaşlı kaptam, devri Hamidt 
memurlarından ukala bir tip, Saf
ranooluda vazifesine giden genç bir 
mtıhenclla ve eü'15 )'Olau1,._.,... 

Uç misli kadm kalabahfl mevcrit. 
Motör Zonguldak dalgalaranmı Juv
nlmca ukall memur, 78 lik kaptan
la motörUn bir buçuk metro mlk&bı 
içinde karar kılan kamaratmıda mu
havereye bqladrlar: 

- Kaptan bey, ili Bartmm atzı
nı bir tUrlU açamadılar, fena hava
larda bir kaza olacağı muhakkak. 

- ~tarakla bu derenin önll te- B da A··"' d Şad 
mizlenirae, binlerce aenedir devam artın .,...ı Ç&l'fl a ırvma 
eden vaziyet yine kunılmq olur ve Belice Bartınm istikbali ne kerea-
böylece bir o kadar daha gider. ....- w ne de yammtumda kal-

Bu mada bu kamaraJ& .,. ,... .... Amt lel'ftt .Amuradaki kö
nm metroluk Jrapmm 6nlacte bulu - m1lr ocaklarmdan bu !Je1ıre yayı. 
nan motörfln •kallı kaptanı yaygın Jacaktır. Çl1nJd1 buglln gayrimunta-
bir ıive ile Wtmbya k&nlJYor: anı bir eekllde ifliyen Dökük oca-

- o atız açılmaz ki. .jmda gUııde em ton kömllr çıkabil-
Kaptan cevap veriyor· mektedir, bu ocak ufak bir gayretle 

- ~asıl açılmaz ~- Şlmdikt C. ~ıı:!:S~ı= ~ 
medemyet, dağlan dellyer da, bir mlyenlerden bu yeldUıu Uç Y.Dze ka-
ufacık lerenin apmı apmas mı? 4ar yülmelebilecekt. · 

- ApmH JL Amasra, Bartma ~ k&ntır ta-
- Nami açamu Clllilll? rafmdın değil, lhraeatl w yolculan 
- itte böylece a.çamr• illa de en mlnaalp bir 18te1e olabi-
MUnakqa liddetlenl:yor. llot&il- Ur. ÇUnld1 muhtelif kbmle1erden din-

mUz de bunınu lavlrdıktan IOllra --'---Erelli tlrketinin tamirlwıeli, Do • lecUtlm tiki~ de ınWım ki 
muzili ve Kilimli k&nUr havzalan,1 Baıtmm bndl dere aPI yalmz mo
Çatalağzı ve nih&yet Fllyoea dolra törcWere lir getiriyor, buna muka
yollamyor. Biribirinl takip eden bil ahali ful& mJrmtl çekiyor. Hele 
dağlann içinde ve dı§mda, pek ya- .. ..rtmaıı havalarda ta sabahtan yat
klnda Zonguldağa bağlanacak tren mur ve 80ğu1tta derenin bir aaatlik 
yolunun hayali görünüyor. Filyoe • yolunu motörlerde geçirdikten llO!l

tan sonra havada blru dellllk1lk n, atın'• saatlerin dakikalar kadar 
başladı ve bunun tesiri de kadmlu ehemmiyeti olmuyor ve bazan bir 
üzerinde hemen görUldtL Bu Y&lll19t giln hile belıJendikten sonra, vapu • 
hiç bozulmadan Bartmm mefbur ele- nm dtıdtığU bir selim çakarak ı.
re ağzından içeri girebildik. Bartı - keleyi tutamadığından ur.aklaııp gt. 
nm dereel sekiz mllHk bir yolculuk- diyor ve zavallı yolcular da ayni de
tan sonra !Jehrin kenarmda iklye reyi karanlıkta tekrar ederek aeya
aynhyor ve her ikisi de tehrl bab· hatlerinl ve daha d~ i§kence
çeleri içerlai.ne alarak devam edip lerinl bqka bir güne bıratayorı.r. 
gidiyor. HaJbuJd Amaaradan Bartm, qağı 

Bartm ook gbel bir kalaba, bu- yukan kendi iskelesinden daha u
nun tek bir fena tarafı var, 0 da zak değildir, belki arada bir iki kl
motörden çıkbğımz ı:a.mankl pla lometro oymyabDir ve bu da mun
manzara ... Ealdden bu iskelede gök- taam otobUB aervlalerile örtUlebilir. 
lere kadar ytlkselınlt kereete yıjm- Bu 18kllde her saman da vapura 
lan görUIUrmO,, fakat tfmcll bu ka- tehlikesizce girmek imklnı hAsıl o
dar yUkaelderl bıra.Jnnm, yer o.ttln- labllir. Yahm blltUn bU teınennller 
de tekine bile rutplmezalnlz. Ça- Amasra - Bartın YC>lmlun lnpımı -
muru kunımq bu meydanlıktan ,. dan llOllra kabil olülllecelrtit. Bu 
bire girdifiniz zaman flkrints he • )'Ol da kendilerine llel"fet ve rabat
men değieir, kartıma temiz genif 1* verecek Bartmlılaa., f(>k görW
caddeler ve her caddede raatladJiı· memelldlr. 
ms devamlı bir ~ h()IUJlusa gi- lımlt18rial l1eriki ... eı1-re bafla
der. Kuabada. muntazam evler, te- DUi bu kualmım bir fiııtMl de, ken· 
miz bir otel, ~ gbel bir lolran- dl hudad11 dahilinde w fabllika ba
ta ve nihayet letirahat edeblJ.eceti- c nm ttltebllmeeidlr. ""1 ıteldlde a
niz gllzel bir kahve mevcuttur. Btl- alabilecek bir temel. IJartnmı ildn
tun bu mevcudiyet aramda balk. el kunlhıla kadar blı fehlr llaJJanı 
eül kuvvetini kaybeden Bartma,.. eevincllrebilecektir. 
ni bir hayat membaı 



1 akımın fena teşkııi yüzünden 

İstanbul muhteliti dünkü maçta First 
Vienna ile 1 -1 berabere kaldı 

Ankara muhteliti lzmir muhtelif ini 2 · 1 yendi 
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lstanbul - First Vienna maçından güzel bir enstantane 

cek vaziyetleri bugün harikulade ler onlar kadar müessir olmuyordu. Iik maçlarına devam edilerek Ana . • 
bir enerji ile çalışan ve mükemmel Yalnız 39 uncu dakikada, Necret, dolu hisar - Doğanspora hükmen ve 
oynayan Yaşar tarafından bertaraf sağ taraftan müsait vaziyette yaka- Kasım.paşa Ortaköyde 8-0 galip gel-

Milli takım namzetlerini seçmek 
lnaksadile tertip edilen turnuva maç 
!arına dün Taksim stadında büyük 
bir kalabalık önünde devam edildi. 
lık müsabakaya, kuvvetli Viyana ta
kımına karşı su götürmez bir galibi
yet kazanan Izmir muhteliti ile An
kara muhteliti arasında, saat 15,30 
da başlandı. Hakem Ahmet Adem
di. Oyuna süratle başlayan Ankara
War, sağdım Izmir kalesine inerek 
bir korner kazandılar. Çekilen kor
her Merkez Muhaciminin kafasile 
avuta kaçtı. Soldan mukabil hücu -
nıa geçen Izmir, Ankara kalesini zi
yarette gecikmedi. Uç ortanın biribi 
rile çok güzel anlaşması, akınların 
kola.ylıkla yapılmasını temin ediyor
du. Ankaralılar, tehlikeli dakikalar 
geçirmeğe başladılar. Buna rağmen 
Ankaralılar da İzmirlilerin nisbeten 
teknik oyununu canla başla çalışa-
1'8.k bozmağa uğraşıyorlardı. Her iki 
t.araf oyun üzerinde bariz bir faiki
yet temin etmekten uzak vaziyette 
!;a.lıftılar. Yalnız Ankara daha ener 
jile g<Srünüyordu. Ve bu enerjisi sa
yesindedir ki arada sırada nisbi fai
ldyetler temin ediyordu. Bu sırada 
müdafaanın uzun bir pasını yakala
yan Vehap, müsait vaziyette gördü
ğü Saide topu geçirdi ve iki kişiyi 
kolaylıkla atlatan Sait Ankara kale
sine geldiği zaman nefis bir şiltle sol 
köşeden birinci lzmir golünü yapı
ve:'di. 

I ediliyordu. Bu sırada birkaç mühim ladığı topu, kaleciyi de geçmesine mişlerdit. 
kurtarış yapan Safayı da zikretmek rağmen, yavaş ve isabetsiz bir vu - K 
lazımgelir. Bu genç için, tereddüt- ruşla direğe çarptırarak yüzde yüz aragümrüfr stadında 

lzmlr 1 :Ankara O 
Golden aonra canla.ııa.n Ankaralı -

lar, oymı ilzerinde hi.kfm vaziyet a
larak üst üste lzmir kalesini tehli
key•-eo~ğa .Jıııif)edılar...F.akat to
pu aya.klarmda 6tdı · beldetmeleri 
ve fırsat kaçırmakta sanki blribirle
rile yarış etmeleri, kendilerini yor
maktan başka bir netice almalarına 
imkln bırakmıyordu. Ankaranm ba 
riz Uırtünlilğe rağmen, gol yapama
dıklarından cesaretlenen İzmirliler, 
nihayet çemberi yarmağa muvaffak 
olarak hücuma geçtiler. Bilhassa sol 
dan yaptıkları akınlar cidden tehli
keli göriinüyordu. Bu sırada Veha
bm çok müsait bir vaziyette bir pa
amı alan Fuadin sıkı bir şütil direği 
yalayarak avuta kaçtı. Şimdi oyun 
lizerinde Izmirin daha ağır bastığı 
gör:ilmeğe başladı. Ankara müda
faası bu tehlikeli hücumları durdur 
makta müşkülat sekiyordu. Bu sıra 
da kalecileri Cihat çok muvaffakı. 
)'etli kurtarışlar yaparak takımlan
m muhakkak bir mağliıbiyete uğra
maktan kurtarıyordu. llk devre, bu 
nziyette Izmirin teknik, Ankaranm 
enerjik oyunlan arasında 1-0 niha· 
l)'etlendi. 

lkinci devreye, lzmir, takımında u
fak bir tadilat yaparak çıktık Sol 
haf Cemilin yerini Nurullah, Ibrahi
min yerini de Ismail aldı.Oyuna baı
Jayan lzmirliler seri bir akışla sark· 
'bklan Ankara kalesine müthiş lllt
ler yağdırmağa başladılar.Fakat ka
leci Cihat,şanslı bir gUnünde idi.BU
tnn topları yakalıyor ve sanki mık
aatm gibi çeken göğsünde eritiyordu. 

Bundan sonra Ankaralılarm,yavaş 
yavaş lzmirin tazyikmdan kurtula
rak hücuma geçtiğini görüyoruz. 
bkaralı gençlerin canla başla ça
"f'nala.rı, nihayet oyun üzerindeki 
durumu değiştirdi. Şimdi., sahada 
yalnız Ankaralıları göriiyoruz. Sağ
da Ankaralı, solda Ankaralı, ortada 
Ankaralı, velhasıl top nerede ise ye. 
fil formalarile yalnız onlar gözükü
yordu. Akınları da tehlikeli bir şe
kil alarak Izmirlilere endifeli daki
kalar yaşatmağa başladı. Nihayet 
kale önünde yapılan bir favlden isti· 
fade 'eden lskender, boş yeri iyi gö· 
rerek topu kalecinin elleri arasın -
dan 12 inci dakikada Izmir ağlarına 
taktı. 

lzmir 1 Ankara 1 
Beraberlik golünden sonra oyun 

battan başa heyecanla geçmeğe ve 
her iki taraf galibiyeti kendi tarafı
na çevirmek için son kudretile çalış
mağa başladı. Izmirlilerin hesaplı 
paslarla kale önüne inişleri ne ka
dar kolaylıkla oluyorsa, muhacimle· 
rlnbı fQt ~eleri de o kadar zor 

Ankara - lzmir maçında Vehap Ankara kalesine şU. çekiyor 

oluyordu. Evvelki günkü parlak ga şekilde sahaya çıktığı görüldü: 
lebeyi temin eden İzmirliler, sanki Safa 
bunlar değildi. Bütün hareketleri is- Yaşar Hüsnü 
temezdi: Bu vaziyet .Anka~lıla:ı:a bo M. Reşat Esat Cevat 
yuna hücum cesaretı verdi ve b~has Necdet, Niyazi, Melih, Şeref, Fikret 
sa solaçık Ömer, çok muvaffakiyet- Viyanalılar dünkü kadrolarına iki 
li inişler yapmağa başladı. lzmir mü yeni oyuncu ilave etmişlerdi. Oyuna 
daf8:~~ bu ~~vv.~l~o~~cuyu tutmak- 17,15 lstanbulun akmiyle başlandı. 
ta buyük muşkulat ıçınde bocalıyor- Haf hattında kesilen bu hücuma sol 
du. Nihayette yine bu oyuncunun sol a ç 1 k ı a r 1 n 1 n s e r i b i r 
dan ortaladığı topa seri bir çıkışla a k 1 ş i y 1 e c e v a p veren 
yetişen sağaçık Resai, mükemmel Viyanalılar merkez muhacimlerinin 
bir kafa vuruşile kalabalık arasm- topu yavaş bir vuruşla kaçırdılar. ls
dan Ankaranın galibiyet golünü yap- tanbulun sağdan yaptığı seri bir hü 
tı. cumda Necdetin seyyal bir hareketi-
Anfrara 2 lzmfr 1 le ortaya geçen top, Melihin falso-

Bu golden sonra uzun bir didi~ .P lu vuruşile ilk olarak Viyana kale
sinin yanından avuta kaçtı. Viyana
hlarm soldan yaptıklan bir akında, 
sol içlerinin enfes bir şütünü, Sa.fa, 
cidden çok muvaffakıyetli bir tutUf
la atlattı. 

Viyana kalecisi akınlanmızı böyle 
eritiyordu: Bir akınımızı keserken 

devresi başladı ve hmirin mağlftbi
yetten kurtulmak, Ankaranm gali -
biyeti kaçırmamak için canla başla 
çalıftıklarmı gördük. Neticede, lzmir 
muhacimleri birçok fırsatlan kaçır· 
malan ve Ankaranın tekrar ağır: bas 
ması ilzerine, Viyanalılara karşı par
lak zafer kaydeden İzmirliler: , Anka 
rahlara 2 - 1 yenildi. 

First Vlenna • lstanbul 
Sıra, ikftıci, asıl mühim maça gel

mişti. Takımlar alkışlar arasında sa
haya çıktıklan zaman dün bozuk bir 
oyun oynayan İstanbul ınuhteliti -
nin bilhahsa muhacim hattında esaa
lı değişiklik yapılarak. takımm ,u 

Bundan sonra merkezden topu ka 
pan Niyazi ile Şerefin kısa paslarla 
Viyana kalesine indiklerini ve Fikre
te geçen topun sıkı bir şiltle tekrar 
avuta kaçtığını görüyoruz. Bunun 
arkasından çocuklann akmlan daha 
tehlikeli olmağa başladı. Bilhassa 
Şeref ve ~ret karşı tarafa çok müş 
kül dakikalar geçirtiyorlardı. Oyun, 
zevkli bir surette ve karşılıklı akın
larla levam ederken, merkez muha· 1 

cimlerinin kalemize ayak değiştire -
rek çektiği şiltU, Safa har!kulade bir 
plonjonla kurtardı. Biraz sonra bu
na cevap verir gibi, seri bir akmımı
zı ancak kornerle durduran Viyana
lılara çekilen korneri kalecileri gü
zel bir Siçrayışla ve yumrukla uzak 
l&fbrdı. Şimdi, akınlar biribirini ta
kip ediyordu. Viyana takımında oy
nayan Geşvoydel kendi forvetlerini 
o kadar mükemmel idare ediyordu ki 
topu geriden alan o, ileri veren o, 
şilt çeken o, velhasıl hep o dikkati 
celberdiyordu .. Viyana takımmm ni
pmı olarak göze çarpan bu mühim 
ve tanınmış oyuncu, biraz yaşlı ol -
masma rağmen, bütün hareketleriıı
de muvaffak oluyordu. 

Bu esnada oyun ortada devam et
meğe başladı. Necdet vasıtasile yap
tığımız bir hücumda, Melih çok mü 
sait bir vaziyette topu avuta kaçır-
dı. . 

30 uncu dakikadan itibaren oyun 
Viyana hikimiyeti altına girmeğe 
başladı. Kalemizi çember altına aldı 
lar. Müsabakanın her lnı gol olmak 
tehlikesi içinde devam ediyordu. Be
reket versin ki birçok sayı olabile-

Viyanalılarm Safanın ellerinde kalan bir şOtU 

süz, bugün için en formunda bulu- bir gol fırsatIDI kaçırdı. Bu hakika- Halkevi tarafından tertip edilen 
nan bir kalecimizdir diyebiliriz. llk ten büyük bir şanssızlık oldu. futbol turnuvasına Karagümrük sta-
devre, vaziyet deği,meden Viyanah- Viyana J lstanLuf J dında devam edilmiştir. 
larm bariz tefevvuku altında sıfır 11 Dk oyun Kuşdili Halıcıoğlu ara • 
sıfıra nihayetlendi. Bu sırada, bir Vienna akınında smda oynanmış ve 2-0 Kuşdili galip 

lkinci devvreye Istanbul takımın- kalecimizin önU karma karışık bir gelmiştir. 
da ufak bir değişiklik yapılarak baş vaziyette iken, sol açıklarının bir kö- !kinci oyun turnuvanın en kuvvet
landı. llk devre sağiçte oynatılan şe vuruşu ağlara takılarak ikinci li takımı olduğu anlaşılan Fatih id
Niyazi çıkarıldı, Şeref sol içten sağ devrenin kırkıncı dakikasında Vien- man ile Yıldız spor yapmışlar ve 6-2 
içe geçirildi, sol içe de Haşim alın- nahlar beraberlik sayısIDI yaptılar. Fatih idman galip gelmiştir. Fatih 
dı. Oyunun bundan sonraki nihayet- takımında kaleci Nuri, Bülent, Fuat, 

Dk akmı Fikret vasrtasile yaptık. siz bir didişme içinde geçti. Soldan llhami, Sedat çok muvaffak olmuş • 
Haşimin ters bir vuruşunu kalecile- yaptığımız bir akında Şerefin ayak- lardır. 
ri soğukkanlılıkla kurtardı. !arının dolaşması büyük bir fırsatın Son maç Sokoni ile Aksaray ara-

Mukabil hücumda Vienna sağ içi- kaçmasını intaç etti. Son dakikada smda cereyan etmiş ve sekiz kişi ile 
nin kaleye gönderdiği vole şüt, direk Vienna kalesine çekilen kornerde de, 

1 

oyniyan Sokoni 7-1 mağlup olmue • 
leri sıyırarak avuta kaçtı. Necdet ve Esat, çok müsait vaziyette, topu ya- tur. 
Şeref vasıtasile tazelediğimiz bir a- kaladığı halde kullanamadı. çe o da • 
kında, Necdetin şütu yine avuta git- muhakkak bir sayı fırsatını k~ırdı. Fenerydmazın ıdman 
ti. Biraz sonra Vienna kalesine ya - Oyun bu şekilde, 1-1 beraberlikle ne ıenliği 
kın bir mesafeden çekilen firikik, ka ticelendi. 
le önünü karıştırdığı sırada, yapılan 
bir fa vülle akim kaldı. 

Bu sırada çocuklarımızın biran i
çin parladıklarını ve üstüste Vienna 
kalesine aktıklarını görüyoruz. 

Fikretin ortaladığı topu Haşim 
çok sıkı bir şiltle kaleye gönderdi. 
Yanm kalmış gol avaıeleri arasında 
kalecilerinin kurtardığı top Necdete 

* 
Maçı anlattıktan sonra, iki kar -

şılaşmada da, İstanbul muhtelitinin 
yenilmemesine •rağmen, maalesef 
tam bir kuvvet arzetmekten çok u -
zak vaziyette kalmış olduğunu söy
l~mek mecburiyetindeyiz. 
Takımı tesbit eden ajanlık, bir tür

lü Istanbulu temsil edecek kuvvette 

lkinci kümenin çalışkan kultıple • 
rinden Feneryılmz, dUn senelik bay 
rammı Bozkurt sahasında büyük bir 
intizam içinde yaptı. Gençlerin ge
çit resmile başlanan şenlikte birçok 
spor· hareketleri yapılmış ve halk ta 
rafından merakla takip edilmiştir. 
llk olarak yapılan Bozkurt - Fener· 
yılmaz B takımlan karşılaşıruumn 

Feneryılmazlıla.r 3 - 2 kazandılar. 
Yapılan atletizm müsabakalarında 

100 metrede birinci Yordan, ikinci 
Hayri, 1500 metrede birinci Leoplo, 
ikinci Mehmet, yüksekte birinci Le
oplo, ikinci Mavridi, 400 metrede bi 
rinci Mavridi, ikinci Yardan, 3000 
metrede birinci Leoplo ikinci Meh
met gelmişlerdir. Son olarak yapı· 
lan bisiklet yarışında birinciliği Hak 
kı, ikinci Eyüpten Cemil almışlardır. 

Finlandiyalı güreıçiler 

gittiler 

Safa tehlikeli bir Viyana akınını kornere atmak suretile kurtarıyor 

Şehrimizde dört müsabaka yapan 
Finlandiyalı güreşçiler dün memle
ketlerine dönmüşlerdir. Misafirler 
Federasyon mümessilleri tarafmdan 
hararetle teşyi olunmuşlardır. 

geçti. Necdetin yakın mesafeden çek
tiği şilt ta avuta gitti. 

Iki dakika sonra yine Haşim Fik
retten aldığı pası şüte tahvil etti, fa
kat Viennalı kaleci mükemmel bir ya 
tışla bu tehlikeyi de atlattı. 

lsanbuf 1 Viyana O 
Biraz sonra Viennalılar tasniften 

kurtulmağa başlıyarak kısa paslarla 
kalemizi tehdit etmeğe koyuldular. 
Fakat hayret... Vienna ikincisi olan 
bu takım, kale önünde oyuncularımı
zın canla başla çalışmalarını bıraka
rak gol yapması lizım iken bunu ya
pabilmekten aciz kalıyordu. Bu Sira

da geriden müsait vaziyette kapbğı 
topla ilerliyen Melihin üstüne koşan 
müdafi Rayner'e çarpan topa kaleci
nin kalesini boş bırakarak fırladığı 
tam zamanında gören Fikret, otuz 
metrodan çektiği Sikı bir şütle, topu, 
sanki elile kokukormuş gibi Vienna 
kalesinin sağ köşesinden içeri tıkıver 
di. 

Denebilir ki, bu gol son zamanlar-
da gördüğümüz gollerin hiçbirisile 
kıyas edilemiyecek oyuncu görüş ve 
düşüncesini vuruş isabetini tebarüz 
ettirmekte idi. 

Bu golden canlanan Viennalılar 
bir kasırga gibi kalemizi sardılarsa 
da canlarını dişlerine btkara k i.;""iin 
bir oyun çıkaran müdafaamızın kar
şısında bir şey yapamadılar. 

Oyun mütevazin akınlarla devama 
başladı. Hücumlar her iki taraflı bi
ribirini takip ediyordu. Buna rağ -
men Viennalılar daha tehlikeli olma 
ğa koyuldular. Bizim yaptığımız itiş 

bir muhtelit çıkarmak muvaffakıye
tini gösterememiştir. Düşünmeli ki, 
Vienna karşısında oyniyan mühaciın 
hattı sağdan itibaren üç oyuncusu, 
kendi takımlarında sağ açık oyntyan 
oyunculardan teşkil edilmişti! Yan -
lış takım tertibi yilzUnden ve elimiz
de birçok unsurlar olmasına rağmen 
Istanbulun futbolde olan üstünlüğü -
nü diğer şehirlerimize terketmek 
için hiçbir sebep yoktur. Salı gUnü 
yapılacak Izmir temasında da bu şe. 
kilde çıkacak takımm mağlftp olaca· 
ğını şimdiden haber vermek te ki -
hinlik sayılmamalıdır. • 

Lllc maçları 
Dün Şeref stadında ikinci küme 

Merlcezl 'Avrupa lcupaıı 
maçları oynanıyor 

Zurih, 7 (A.A.) - Merkezi Avru
pa kupası maçlan aşağıdaki netice
leri vermiştir: 

Viyananm Avusturya takımı la • 
viçrenin Grosshopers takımım 1-3 
İtalyanın Torino takımı lsviçrenin 
Bem kulübünü 1-4, Budapeştenin Fe 
büs takmu Zurih'in Yung Fello ta
kımını 3 - O, Çekoslovakyanm Zlde
niae takımı lsviçrenin Lozan Spor 
kulübünü 5 - O yenmişlerdir. 

Isparta falcımı galip 
Amsterdam, 7 (A.A.) - Prag'm 

Isparta takımı Holanda milli takmıı 
m 2 - O yenmiştir. 

Viyana kalecisi t•hlHtelt bir akınımızı kesiyor 
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yenı 
ihracat yolu 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
Fikri takip sahibidir. Hodbin de kızı • 

Çamaltı 

istihsal 
tuzlasında 

başlamak uz ere Köstence transit 
yolunda inkisaf 

ğildir. İyilik yapmağı sever ve kar-
Hoppa bir sevıyorum 

ti nefai. mevzuubahB olmalıdır. Si · 
haysiyetinizle böyle oynamış ol 
bir k&dm ıizin namnnızda pek al 
çak olması gerektir:. Hürmet edil 
miyen bir kadın ise•nasıl sevilebilir 

Sofra tuzu fabrikasının inıaatı tamamlandı, 

fabrika 25 Haziranda merasimle açılıyor 

Yenl sofra tu 'ZU fabrilcası 

1 z m i r , ( T a n ) - lz - ı miye azami bin ton. İspanyanın Ka-
mir civanndaki Çamaltı Tuzla- diks. Almarya, Toreviyeya tuzlala -
sında bu yılın istihsal mevsimi baş- nnın tahmil randımanlarının 500 -
lamrş bulunmaktadır. Bu itibarla Ça- 1.000 ton arasında tahmilat yapabil
maltı Tuzlasına şu sıralarda amele dikleri gözönünde bulundurulacak o
akını vardır. Yeni yıl faaliyetinin lursa Ça.maltı memlehasınm bir bu
geçen senelerden fazla olmuındaki ~uk mil açıkta demirliyen gemilere 
sebep de 40,000 liralık bir sofra tuzu rekor denilecek sür'atle tahmilat ya
fabrikasının i~ edilmekte olması- pabilmesi ecnebi ahcılan fevkalade 
dır. mütel;ıassis etmiş ve dış piyasaların 

Sofra tuzu fabrikası bitmiş, yal- yüzünü memleketimize çevirmiştir. 
Tahmilatın daha sür'atle ve daha 

ucuzlukla yapılabilmesi ve dolayısile 
dış piyasalarda Türk tuzunu rakipsiz 
bırakacak olan Çamaltı tuzlasında 

modem bir iskelenin yapılması için 
de etütlere başlanmıştır. Böyle bir 
i'5kelenin inşasından sonra buradan 
24 saat zarfındtt 2.500 ton tuz yük-

Köstence traruıit yolu ,un geçtik
çe inki'af etmektedir. Son zamanlar
da ihracat tacirlerimiz, bu yola çok 
ehemmiyet verimektedirler. Ticaret 
Odal!lı tarafından yapılan bir tetkike 
göre, bu yolun ihraç mallanmız için 
temin ettiği faydalar ,u suretle izah 
edimektedir. 

1- Köstenoe yolu sürat bakımın
dan en kısa yoldur. Triyeste yolile 
lstanbuldan Berline 11 günde gönde 
rilen bir mal, bu yol üzerinden 5 gün 
de sevkedilmektedir. 

z_:._ Nakliyat bir devlet idaresinin 
mesuliyeti altında cereyan etmekte 
dir. Bu bakımdan, Köetence yolu, 
diğer yollara nisbetle daha emniyetli 
sayılabilir. 

3- Nakliye tarifelerinde ucuzluk 
temin edilmiştir. Akdenizden sevke 
dilen mallara harp sigortası da yapıl 
maktadır. Halbuki Köstence tir.erin 
den ihraç olunan mallar için böyle 
bir masrafa ihtiyaç yoktur. 

3- Tiryestede olduğu gibi, Kös 
tencede nakliyat işleri için mütavaa 
srt bir şirket yoktur. Romanya sey 
risefain idaresi, bu gibi işler için 
munzam bir ücret almamaktadır. 

lemek kabil olacaktır. 
Çamaltında kurulmakta olan bu 

tuz şehrinin inkişafı insanın göğsil -
nU cidden iftiharla kabartıyor. Tuz
la memleketin en büyük bir sanayi 
kombinası şeklini almağa namzettir. 
El'an çamaşırlanmızı yıkadığımız 

soda dahi dışardan getirilmeyip 
yine bu müessel!lede kurulacak bir 
soda fabrikasında temin edilecektir. 

ruz paketleme makinesinin montajı 

kalmıştır ki o da Vekilin huzuriyle 
açılma töreninin yapılacağı gUn olan 
25 Hazirana kadar bitmiş olacaktır. 
Bundan başka Tuzlada beş dersha
neli bir ilk mektep, 12 yataklı bir re 
vir, bir fırın, transformatör istasyon 
ları, çuval ve paket depola.n, memur 
l leri ve amele hamamı inşaatına 
hummalı surette devam olunmakta
dır. 

Gerek bu inşaat ve gerekse tuz ta 
n.lannm yanlanna yapılan 
e v 1 e r T u z 1 a y a yepye -
ni bir çehre vermektedir. Tuzlada ha 
len tek bir eski bina bırakılmamış, 
hepsi yıktırılmış ve yerlerine yeni
leri ikame edilmeğe başlanmıştır. 

BORSA 

Tuzlanın dört kilometre boyunda 
bulunan sa.biline yaptmlacak nhtım 
için 600 amele geceli gündüzlü çalı
narak Tuzlaya 15 kilometre mesafe
deki Çekili dağlarmdan dekovil hat
tından taş çekmekle meşguldür. Uç 
ay içinde bu suretle 30 bin metre 
mikabı taş çekilmi§tir. Çekiliden 
Çamaltına kadar olan 15 kilometre 
boyundaki yolun da yeniden tamiri
ne başlanmıştır. Bütün bu iıtler ara 
8lllda Japonya hesabma gelen vapur 
lara günde 1500 ton tuz tahmilAtı 
yapılmaktadır. Ardı ardına gelen va 
purlarm tahmilatmı süratle yapa
rak netaseti epiz olan Ça.maltı tuz
lanmızı Uzak prka götürmeleri if 
tiharla görülecek hallerdendir. 

On bin ton tuz alan vapurlar bu 
tuzlan beş altı gün içinde dolduru
yorlar ve bu yüzden Tuzladan bü
yük memnuniyetle aynlıyorlar. DUn 
yada en süratle tuz tahmil eden Tuz 
lanın Çamaltı tuzlası olduğunu bu 
gemilerin kaptanlan temin etmek
tedirler. 

Italyadaki Torasani tuzla.n Ye4f • 
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Ademle Havva 
8örbu CABW 

- Bir gUn olursa tabii gelirim. 
Ne yapacaksın orada? 

Almanya hiki.yesini anlattım. 
Güldü: 
-- Birkaç gün Londrada kala -

eaksm ya.. sonra göriifüriiz. 
Dedi. 
Sadi, ka!amm dengi bir arkadaf

b. 
Eski neş'esini kaybetmemif. Onun 

fie buluşunca Uç yıldır Y&J&dığım 
kanşrk heyecanlı hayatm ıinir
lerimde bıraktığı yorgunluğu unu
tur gibi oldu. 

Sadi bana hemen bir plln çbdi. 
Onun zaten lfi o kadar hafif ki, 

bütUn günilutı ve gecesini bana ayı
rabilecek. Artık ingilizce bilmemek 
sıkıntısı da çekmiyeceğim. 

Dedi ki: 
- Dk gilııtı blru Landranm gö • 

riinen ve görUnmeei llnm yerlerini 
gezelim. Gece burada ecnebiler için 
başka i.lemler vardır. 
Yemeği beraber yedik. 
~ni götürdüğü Karlton otelinin 

PARALAR 
8 RAzmAN CUMARTF.SI 

Esham 
Al 11 

Sterlin 628,-
1 Dolar 123,-

20 Franaıs fra. 163.
ıo Belçılla truıc> I0,-
20 Drahmi 20.50 
20 İsviçre fr. 112.-
zo Çu ..,oo 14.-
;o Le~ ıs.-
20 Dinar 4&.-
Liret •esikah 193,-
Florin ıo.

·An•tur7a 4911ia 22.-
llarll 21.-
Zlod 21.-
Penıo 22,-
Lna 22.-
Yen 30,-
r '"'"c llnlroaa 10.-
Altm 973,-
Banknot 243,-

Çelcler 
Parla ti.serine 
lnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofi& 
Florin 
CekoaloYak 
Avuıtur7a 
Mark 
İl'leç kuronu 
İapan7a pezeu 

8. t 1. 
632.-
126,SO 
166.-
14.-
23.50 

120.
A-
16.
'\2.-

196,-
84.-
24,50 
sz.-
23.-
23,-
24,-
34.
~3.-

974,-
244.-

12.03 
633.-
0,79,0S 

10,09,35 
4 6R.7~ 

2,45,32 
63,20,80 

1,17,33 
19,21,9ı 
4,21,60 
1.96.72 
3,06.S 

S,81,25 

yemek salonunda baş döndüren bir 
kalabalık var. Bu yiyen ve içen in -
sanlara yemek ve içkiyi nasıl yetiş
tiriyorlar . Fakat hiç kimsenin yeme 
ği ve içkisi geç kalmıyor. Makine
letmi' insanların hareketleri benim 
gibi Istanbulun ve nihayet Belçika
nm buraya göre durgun hayatına a
lışanları şaşırtıyor. 

Bu ne hareket yekdiğerine karıt
madan, altüst olmadan yaşıyan ne 
olgun insanlar. 

Etrafı seyretmekten yemek yeme
mi eaşırdmı. 

Sadi: 
- Bir gUn de Brightom& gidelim, 

dedi. 
- Uu~t mı? 
- lngilterenin en mükemmel pla-

jı. Trenle ve otomobille gidilir. Tren
le gideriz. lngiliz kibarlannı orada 
görilniln ! . 

- Oatend'de gördUm onlan. 
- Oraya bekarlar veyahut çap -

lmı1ar giderler .Burada kalanlar a
ğırbqlı, eski lngillz kibarlandır. 

- Buıılarda.n bir fayda yok. Her
k• kendi lleminde yqamalı azizim 
lngiliz lordu benim için Mamot mUs
tehueei gibi görillmeğe şayan bir 
teY değildir. Buraya antika aeyret
meğe değil. ~nül eı"f lendirmeğe gel-

lı Bankası il il. 
~ N 
L L Hımılı•• 
Anadola ~ 60 

.. %100 
SirkethaJrl7e 
TramvaJ 
Bomonti Nektar 

Terkoa 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
O.manlı Bankası 

Şark Merkea Eczanff' 

lıt11ıraılar 
Türk Borcu J 

• • n 
• • m 

fıtikrıın dahili 
Erıani A. B. C. 
lına&raaram 1 

• • D 

17.50 .... 
'" 24,65 

40,50 
16,-
19 ~o 
1,50 

t2.60 
10,55 
67,75 
27,50 

4,45 

21,75 
20,15 
20.25 
96.-
95,50 
16.50 
16,SO 

Mısır faltvlllerl 
1186 1 

1903 n 
1!111 111 

Tahvilat 
Rıhtım 

Anadola 1 •e ll 

" III 
Anadolu Mümessil 

dirn. 
Sadi: 
- Anladım! 

--91.-
as.~o 

--92.-
16,50 

10,60 
43,60 
47,-
51,15 

Gibilerde kafasını salladı. 
Yemekten sonra bir otomobille ls-

tanbula gelen Amerikalı seyyahlar 
gibi Londrayı dol14mağa ba.,ladık. 

Böyle gezintileri gillUnç bulurum. 
Istanblda srk sık gördüğilm aey -

yah kafileleri gözümün önilne gel
di. Gözlerinde kübik pencereler ka -
dar geni9 gözlükleri, boyunlarında 

dilenci torbası gibi l&l'kan fotoğraf 
kutuları ve kalm mantarlı kab:- kun
duralan ile otomobillerden inip ka
palı çarşıda nargile, sırmalı terlik, 
kağıt fener almak için satıcılarla çe
kişen lngiliz, Alman, Amerikan sey
yablan acaba gezdikleri yerlerden 
ne öğreniyorlar. 

Bugün Sadinin yanında Hayd par
kı, Britiş mUzeUmU Ustilnkörll p
zerken, ben de onlara b.e~ 
Fakat Londraya gelip de bu belli -
b&.flı yerleri görmeden gitmek de 
garip olacak.Lonıdranm bahsi a.çılaa 
ve biri kalkıp: 

- Tarihi katedrali gördilniiz mü? 
diye sona böyle aeyahat meraklUD 

şılık beklemez. 
Fakat kendisini 
tahrik etmek iyi 
değilJir. O zaman 
büyük hiddetlere 
k a p ı 1 a b i 1 i r. 
ÇUnkU asabi bir 
mizacı vardır, bi
raz da hayalpe -
re8ttir. Bununla 
beraber kararlan
nı kuvvetle tat-
bik eder, ve hiç • 

Sadettin Teker bir 9ey onu, ken-
dine çizdiği yoldan ayırmaz. 

* 
lptidai bir tahsili olmuına rağ-

men zeki ve cevvaliyetile temayüz 
etmiş bir karak-
ter. Fakat karar
sızlık içinde boca
lamaktadır. H e
nüz biltün kabili
yetlerini ink~a! 
ettirecek yolu bu
lamamiftlr. Tabii 
muhafaza-
kardır, yeniHkler-
den pek hofly • 
maz. Dostlarma 
hizmet etmesini 

, 

V!ı:·" 

~ . •' 
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sever ve bunu bi- O. Barut 
limenfaat yapar. Hisai hayatında 

inkisarlara uğramıştır. lyi bir aile 
be.bası olur. 

* 
Maddi menfaatlerini fikri endişe-

lerine fedıL etmi9 bir karakterdir. 
Güzel san'atlere, 
temayülü vardır. 

Fakat kendini bu 
temayüle kaptır -
mamakla iyi et
miştir. Mütevassrt 
bir şahsiyet olur
du. Bugünkü mes 
leğinde de henüz 
vuattan ileri ge
çememi~ ise de is
tikbali daha kuv -
vetlidir. Hadise -

Cemil Onal ler onun hayalle-
rini henüz tamamen bertaraf ede
memiştir. Hayatında büyük bir ma
cera geçirecektir. 

• 
Bilyük bir fikri te,ebbUı!ı ve imanı 

olan bir karakter. Yalnız kendine 
f ula emniyet edi-
,ı onu bazı inki -
2'rlarla karşıla., • 
tırmı,tır. Bu in
kisarlar maddi ol 
maktan z i y a
de manevidir. Ze
ki.sile insiyakı 

müsavi kuvvette -
dir, zaman zaman 
ikisini birden ça
ıı,tırmağa muvaf-
fak olur ve çok _ 
iyi neticeler alır. Fehmı Zorlu 
Sportif meziyetleri ve kabiliyetle

ri vardır. Fakat bunlan ihmal eder. 
Eğer çalı,mıt olsaydı, tanmmı, bir 
,ampiyon olabilirdi. Kararlarında 
kuvvetlidir. • 

ukali.lara cevap vermek l&zmı. 
Insanlar zaten gönnekten ziyade 

göstermekten, göeteriş yapmaktan 
sevkalırlar. Bir Avrupa seyahatin -
den dönilşte gezdiği yerleri anlatmak 
için türlU tUrlU behaneler bulup: 

- Kravat mı dediniz. Ha, Lon
dradan almıştım. 

- lskarpinlerim. Evet, fena de
ğil. lsviçredeyken birkaç çift almıt
tnn. 

- Evet, elbieemi ben de beğeni
rim. Parlateyken bir tersi ta vaiye 
etmiflerdi. Morie Şövalyenin terzisi 
imif. Komple bir gardrop yaptı. Te
nis, golf taıamma kadar onundur. 

Diyenler nekadar çoktur. 
Zaten bizim aeyahatlerlmizin 11e -

bebi de kendimizce anlqılmı11 değil
dir. Avnıpaya tetkik 11eyahatine çı
kan, hem de mur&flanm devlet-bilt
çerrinden çıkaran ne insanlar tanımı 
ki, tetkiklerini eğlence yerlerinden t
hmye götürmezler. 

Benim Londra aeyahati de bmımı 
bir benzeri itte t 

Ankaradan Nejat imzasile: 
"30 yaşındayım. Oldukça yakıJJtk

lı Uf! zenginim. iki aenedenberi ben
den on yaş küçük bir benç kızı scvi
ynrum. Kız zeki, ve çok güzel. Beni 
de 8evdiğinden ba'lı8ediyor. Fakat be
nim ona itimadım yok. Çok tecriı
belerden 30nra a.nlıyon.1m ki bu kız 
her ~eyden emıel kendini, zevkini ve 
eğlenceaini aeviyor. l'mika14de 'lwp
pa ve fa.::'la M(eli. Baza" ona bu 
hallerinden §ikdyet MM gibi oluyo
nım. Gülüyor w: 11Ned.tm blSy'le ol
mayayım. Hayat ftktlmağa değer 

mit" gibi cevaplara manı.ı kalıyo -
rum. Yani, anlıyontm ki ommla bir 
yuua kurmamıza imkdn yok. Buftu 
yapa<ık ikimiz de bedbaAt olactığtz. 
Buna rağmen mütht§ "'1iyonım. Ne 
yapqyım1" 

Bu terait dahilinde evlenmeniz ha
yırlı bir it olmaz. Bizim aize IÖyli -
Yeceğimiz teY bundan ibaret: Kızla 
son defa olarak ciddf konUfUDUZ. On
dan, eğer tarzı hareketini değiftir
meme, aynlmak mecburiyetinde ka -
lacağmızı aöylel'8iniz. Eğer 1'UJ ol -
muu., demek ki ılsi aevmlyor. Çün
kü seven bir kadın değil eğlencesini, 
daha neler feda edebilir. 

* 
Beni aldatıyor, falcaf h• 

onu seviyorum 
Osmanbeyden O. S. iınzallile: 
"30 y(Jflndayım. iki a~ 

benden be§ Y'14 küçük bir kadtt1la, 
tanı.ştık, aevi§tik ue evlendik. B" iki 
sene bir rüya gibi tafü ue aaadet 
içinde geçti. Kanms feukaldde çok 
seviyordum. 01* değil aldatmak, o
nun yanından bir aCJClt ayn yGtGm41c 
benim için cehennem oluyordu. Bıın
dan bir ay evvel karımın beni aldat
tıgını haber verdiler. Tabii hiç tna.
m.adım. Fakat ne de o.,,,,a içime bir 
/curt girmi§ti. Ona bvnu aöyledim. 

"" 
Uvey kızını ıeviyormuı 
Bomontiden R. K. imzasile: 
11.+S ydfmdayım. Ktınman ilk z 

ctnden bir hft 'VCJ1". CM sene ev 
evlendiğimiz .ıamma kız hetaüz y 
yapıdaydı. Şimdi 11 Y"fSnda, ! 
kaldde güzel bir kız old1'. Ona kal" 
ba.ba aeu~ bombafka bir a 
gi d4'ymağa bafladam ve §imdiye 
dar kendi keftdme itiraf etmek ist 
mediğim te!Iİ §imdi itiraf etme 
mecburiyetindeyim: Uuey kızımı ae 
1'tyorum, 1&em de pek çok. So. 
derece feci w köts bir fey o~ 
*" biliyonım. l'akat elimde değil. 
"" Mir gördüğüm mman lnı CJfkıtl 
d.ehfet""""' ~ cakktWlen korkw. .. 
yorum. Ne kı.ıtn, ne de ~ · 
bir ıeyden haberleri bile yok. Zat 
böyle bir ıey akıllanna bUe gelmu. 
Ne yıt.IJHJ!f""' Hisriyahma Mktm ~ 
'la"'syocağum atalıyonım. Bww" {(0-
reaj nedir rn 

Vaziyetinm çarelerva.r. En e\'Vel 
hi881yatmım hlkim olmak. Bu q.
km fecaatini adamakıllı idrak ettik· 
ten sonra, bu sevgiyi öldürmek için 
cldc:ll ve dtlrilat olarak mUcUlele et· 
mek. Uvey kızmm dUşUndUğtlnlls 
zamanlar kendi kendinize böyle 
deyiniz: ''Benim bu çocuğa kal'fl bir 
baba aevgiainden bafka bir hi81im 
yok, zaten olamaz." 

Ondan 90nra bu km evlendirmeie 
bakmız. Her halde sizden birkaç za.. 
man için uzak kalam. Havatebdiline 
bir akra.b&nısa filan gönderin. Siz er
keksiniz, iradeniR sahip oimalısmız. 
Mücadele etmeniz prt ve elzem. 
Böyle bir sevgi bir nevi cinayettir. 
Onu her halde idrak edemiyecek ka
dar alça.k değilsiniz. 

• Ertele gfbf bfr liodm 
istiyorum 

ll'evzipapdan Bekir Top imzaiyle: 

O kadar hararetle inkdr etti ki, inan
maktGA ba§ka çore yolcN. 1'ca1ttlt W
raz sonra imza.!'IZ bir mektup bana 
taJ~tile, her ıeyi Otllatt1. Tah'ktk • 
ettim, kanmm ~ dü.ftüm 1'f .... 
her ,eyin doğrM oZcmğııMı tMladım. 
Ktınm beni bir bahriyeli ile aldah -
yormuf ... Bilemu.riftiı o atıda *" ol
dum 1 Oldiirmek, hem °"" hem keft
usmi. Bunlan d•tldüm. 8011na bel

"Ş" kadınlar yok '""' her yeri dit§· 
tükçe lıemen erkeklerdeft ftırkatz ol-
duklanm aöyler caırurlar. HaJOuki 
ben Aiç bu aöri iapcıt edeni gör?M • 
dim. JI eael4 aeuifmelerde bile ilk aö
ri erkekttm beklerler. Ben erkekten 
/arklı olmtyaft bir kadı" bekliyorum. 
ViWvtço ~içbir ekMkZtğtm yok. arta 
o'loul meZMnuyum. Aakerltğtmi yap• 
hm. H dld ilk aöri ai>yliyecek kad .. 
'" bekliyorum. Ve eulenemiyorum. 
Siı u derriniz bayım1 .. 

ki yalandır ümidile kanma MUeleyi 
açtım. Evet, öy'le, il.em de °"" deli 
gibi aeviyonım dedi. Bu itiraf kar§t
sında elim aytığsm tutuldtı. Ne yapa-
yım. JlütAi§ olan bir fey var• o da 
her pye rağmen kanmı Mi.itht§ nv
memdir. Aynlmayt diifÜtldüM. O.. 
<.tan a.yn yGfG"'4yt g6riM tutMUyor. 
Bu oo.riyette de deuaM etmeta• •
kadar glÇGk bir hareket olaocığstlı icl

rrak ediyorum. Pek zaooUsytm. Hiç 
olmaz8a M.z ki, beni tafttMtyorNMIZ, 
bana bir akıl öğretit&." 

Vaziyetinizin fecaatini anlıyoruz. 
Bizce aynlmanız daha hayırlıdır. 

1 Mademki karmız öbür adamı eevdi -
ğini itiraf etti, meeele yoktur. Sizi 
böyle alçakça aldatan bir kadnu aev
memeniz lazımdır. Görecekainiş ki, 
yalmr bir zamanda vaziyeti adama
kıllı idrak edecek ve şimdi aevdiği -
niz kadından o zaman nefret edecek· 
siniz. Her şeyden evvel i!Wanm iae-

ler yapabilirim. Fakat ne mtlnue • 
fet. 

!kinci direktörlUğil için mukavele 
yaptıfım Anglo - Beljik maden F
ketinin işlerine on yedi ~n sonra 
başlamam li.zrm. Mısıra fena bir 
mevsim~ gidiyorum. Onun için biraz 
gezmek, eğlenmek hakkım. 

Gece Londranm ecnebilere malunı9 
llemlerine daldık. Sadi buraların 
kurdu olmuş. Bir yerde elçi kltibi 
veya konsül olmak iyi bir teY· Fa
kat bir fartlL Kendi de zen,m olma
lı. 

Sadinln babuı Istanbulun ayılı 
zenginlerinden olduğu için hiç llkm
tı çekmiyor. 

Tanıdığı birçok kadınlar var. Han
gi kafepntanm, ha.nıf bann kapı -
smdan gine tanıdıklar buluyor. 

Korkuyoruz ki, ıiz ebediyyen be
klr kalacabmız., veya bu nazariye
nizle top atacaksmız. Vakii, bir er
kek gibi, qkmı ilk olarak ilin eden 
kadınlar yok değildir. Fakat kadını 
bu vaziyete getiren gene erkektir. 
Yolma eokakta g i d e r k e n 
dunıp da alelekeer erkeklerin yaptık. 
ları gibi, eevgi veya muhabbet eser
leri göstermezler. Hot bu gibi allka· 
larm eeuen sevgiyle de ali.kası yok
tur ya. Hem neNde kaldı ki, kadın
ları, qklarmı ilk olarak izhardan 
meneden vaziyetleri pne erkekler 
ihdas etmiılerdir. Sevgi hUBU8UDda 
erkekler daha abmmdırlar. 

yUkaek kils lngiliz aileleriyle tam • 
p.n Sadi dedi ıa: 

- Inıllizlerin çok beğendiğim b~ 
W1ulleri vardır. Erkek, ci.nst ve plıst 
k~erini .rahatça yerine getirmek 
için muayyen zamanlarda kadmdan 
ayrı yqar. lngiliz erkeği erkekçe 
viskisini içmek, bacaklarını uzatıp 
oturmak, açık saçık konuşmak, ku
mar oynFB'k, aarhot olmak veyahut 
baıka kadınlarla et· 
1 en m ek i8ter değil mi? Bu 
arzusu için hayatmm muayye .. saat
leri vardır. Onun klül>G ayndır. Eğ
lence yeri ayrıdır. Haftanın bir. iki 
günü öğle ve akfam yemeklerini 
doatlariyle, arkad~lariyle veyahut 
eevgililriyle baş b14a yemek ister. Bu 
halda vardır. Yer, içer, eğlenir, sar
hot olur. 

Babam lnglltencle maden tetkı"ka
tr yapmamı Hlzumlu buldu ve bunmı 
için burumm pahalılığını dU.Untıp 
beş misli dünyalık gönderdi. Meale
ğim i<;in Londrada olmua bile me
eeJA. Kllmifte cok entenıean Jrezlnti-

Ingills kadmmm, düpıilf, lngiliz 
piyua kadmmm mevkii ve hayatı 
bana çok garip geldi. Bu kadınlar 
kaldınmda bile gunırlarmdan bir 
şey kaybetmiyorlar. Zannederim on 
lara bu kıymeti verdiren biraz da er 
kekleridir. 

lngillz erkefi kadını mubddee bir 
mahlftk gibi tanıyor ve ona 6yle ta
pıyor. 

Bunu Sadiye de söyledim. Siyasf 
mAvldl vilıftlnden bircok mıı.ruf ve 

Insanlarm nekadar medeni olsa 
bir hoyratlık, hatti bir hayvanlık ih
tiyaçları vardır ya. lfte bu ihtiyacı 
o eerbe9tçe zamanıarmda istedikleri 
gibi doya doya tatmin ederler. 

Fakat evlerine, kanlarmm yanma 
gittiler mi, hiç de o hoyrat insan de
fillerdir. Bir misaf"ır neze.keti ve bir 
nlon ıe,rifatı ile oturup k&lkarlar. , """,. ... 
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Kraı Karol, Prens Pol ve Beneş 

söylediler mühim birer nutuk 
- -- -- --- --- -- --- -- -- ---_....-......-..-...-..... - -----
~: ı incidej r - t man~a Avrup~ sulhli menfaatlennı 
rak etmekte olduğunu söylemiştir. K •• •• k de gut:ııek~W:.· . . .... 

Beneş te şöyle demiştir: UÇ U Aşa~.dakı sozlenmm, ~utun ~ :' -
"K'· "k 'tilaf Tuna havzasında rupa hukumet merkezlerınden ışı -

v B~~an 
1

yan:nada.smda Milletler A ı tilmesini isterim. 
C:miyeti prensibini müdafaa eder - n aşman 1 n .. Küç~k antant, merk~. ~vrupa 
k al k di menfaati namına • bunyesınde ve Avrupa sulhu hına.sın -

en y nız en R " f b ı · "" 1 d tc 1 ta d K'" ük Antant çalışmıyor, ayni zamanda Avrupa esm I e IQ a me .... şı ır. uç 
• alı 1 or onsuz butun A v r u p a sulh 

sulhü namına ç ş Y • ., binasının, akibeti tahmin edilmiye· 
• • h Riikreş, (A.A.) - Radyo A-Üe devlet reısı er sene cek derecede büyük ehemmilyette bir 

~ jansı hihliriyor: d k 1 • b" 
toplanacaklar Uç devlet rei"iinin toplantı!~ anlaşmazlık ortasın a yı ı acagı ır 

P P 1 ile - d k" t hı·· direktir. Küçük antantta. büyük emel Bükreş, 7 (A.A.~ - rcns 0 nndan sonra aşagt a ·ı e ıg ler ve herhangi bir kimseye ve bil-
Beneş, her sene bır defa toplanma- neı-;rolnnmu~hır: hassa komşularımıza karşı bir dü -
lan için kral Karol tarafın.dan yapı- "Bugün Scro,;ste şatosunda, şünce görülmesini istemem. Muhale -
l t klüı. kabul etmişlerdır Kral Karol, Reisicümhur Rfın""' r· 
an e · ~ fet edenlerin bunu anlamamaları ve ı • d ve Prt>ns Pof arasında dört saat 
Benefin beyanatı Berfın e sii.ren ikinci hir konreran!iia ak- kirlerimiz arasında mevcut almıyan 
• • le I d r R mutabakatsızlık görerek bundan 
iYi ar§I Gft 1 • tedil iş \'e bu kon eransa O- Ümide düşmeleri, ÇOk Şayanı taaccüp 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman sıyasi manya Başbakanı Tataresko, Ro tür Müsaade ediniz de bir kere, daha 
mahafili, Bükreşte kü~ü~ .!tilafm manu Dısi~lf'ri Bakam Titüles- tek~r edeyim: Kral Karolun ve 
devlet reisleri aras~dakı .goruşmele- ko '~e Çekoslovak)·a Dışişleri Naip Prens Polun da söyledikleri 
ri 'oüyUk bir alaka ı' ı takıp etmekte- Bal<anr Krofta da i•..tirnk et- gibi aramızda hiçbir fikir farkı mev-
dirler. . mislerdir. Günün bütün mese- cut değilidir . 

Çekoslovak Reisicümhuru Be~eşın lel;ri tetkikten ~ec:irilmi~, bütiin Bu sebepten dolayıdır ki, bugünkü 
kliçük itilafın ımlhperverane n_ı~et- mesele'"r üzerimi,. ta.m bir fi- beynelmilel güçlüklere rağmen.mem-
lerini teyit eden beyanatı Berlın de kir birliği miişahede edilmlı; ve leketlerimiz endişesi?.dir. Kuvvetle -
çok iyi bir tesir bırakmıştır. hu ~hepten müşterek bir faali- rinden eminim sözlerine sadıktır,mer 
Kral ICarolün nutku . Yf't tesbit olunmuştur... 1 kezi Avrupa.da sulhün idamesi ve Av-

Bükreş, 7. (A.A.) - Rador aJansı \..._ J rupada büyük devletlerin siyaseti için 
bildiriyor : siyasi ehemmiyetlerinden emin ola-

Çekoslovakya reisicumuru Benes nutuk söyliyerek demiştir ki: rak birleşiktir. Sulh için bütün kom-
ve Yugoslavya naibi Pren~ Pol şe- "Bu dakikada, Romanya, Çekos- şuları ile dürüst surette iş birliği yap
refine verilen öğle ziyafetın.de, Ro- l<~vakya ve Yugoslavyanın harici si- mağa hazırdır. Bütün kuvvetleriyle 
manya Kralı Carol aşağıdakı nutku yasetlerini ilham eden ve vücude ge- verdikleri sözü tutarak ve imza edil
söylemiştir : . . . tiren fikirler arasındaki tam müta - miş olan muahedeleri müdafaa ede · 

" Küçük Antant devlet reıs~;rı~ı bakati tesbit etmekle çok bahtiyanm rck Cencvrenin büyük prensiplerini 
Bükreş'de bakikt derin ve tabu. bır Majestelerinin hakimane sözlerinde, takibe amadedir. ve nihayet lüzumu 
sevinçle selamlar ve ~ütün .kalbımle mufahham yiğenim büyük kral Bi- takdirinde son nefeslerine kadar bi -
kendilerine ho..-; geldinız derını. rinci Aleksandr'ın takip ettiği ve ribirlı>rini karşrhkh müdafaaya ha -

Bu selam, yalnız protokol icabr.ve- bugün başta genç Kral olmak üzere zırdır.,, 
rilen bir selam değildir. Bu sel~, bütün Yugoslav milletinin samimi ve 
:Küçük Antant denen çözülmez birh- sarsılmaz bir halde takipte devam ey 
ğin üç rüknünden birinin,bütün Ro- lediği yüksek hedefi açık surette gör 
manyanın selamıdır. kt · . k 1 me evız. 

Bu kadar çok bcynelmılel va a a- Maj~stelerinin sözlerindeki fikir -
rm çıkmakta olduğu bir anda, itti- ]erle tamamen mütabık olarak, kü -
fa.kımızın devlet reisleri olan bizle- elik antant devletlerinin, faal mü -
rin vakit bularak, günün büyük me- temmimi Balkan Antantı ile birlikte. 
sel;lerini müzakere etmek ve bilhas- istikbalde de bugtinkü siyasetlerini 
sa bu güç dakikalarda. fikir teati ey- takip etmeleri ve dünyaya kendi kuv 
lemek üzere toplanmamız cidden me- vetleri ile birlikte sulh azimlerini ver 
sut bir hadise teşkil eylemektedir. 

· ··ı mekte devam eylemeleri lüzumuna Küçük Antantm birliğini ve çôzu 
mez mahiyetini tekit etmekte olan kani bulunuyorum. 
bu hadise, bizim, Balkan Antant1 ile 16 senelik mevcudiyeti esnasında 

· d Küçük Antant sırf sulh aşkı üzerine sıkı iş birliği halinde, sulhün 1 ame müesses bir ittifak olduğunun en mU 
si ve kendi menfaatlerimizin ko-

Mü§terek görü§meler 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rador Ajan

sı bildiriyor: Dün saat 16,30 dan 
19,30 a kadar Kral Karol, Reisicüm
hur Beneş ve Prens Paul'ün Tatares 
co, Titülesco ve Krofta ile hep bera
ber çalışarak günün meselelerini mü 
zakere etmeleri ile başlıyan konuş -
malara hugiin, iki devlet reisinin 
bakanlar ile birlikte, Kral Karolun 
misafiri olarak bulundukları Bük -
reş civarında Scrovişte şatosunda 
devam edilmiştir. 

Prens Paul saat 11 de Tataresko
yu kabul etmiştir. 

kemmel en bariz misallerini vermiş runması siyasetini gütmekte olan 
be:'lleımne1 birlik olduğumuzu ispat ve hiç bir zaman mütecaviz bir va Hakikat mi balon mu? 

ziyet almamıştır. Dünya tarihinde, 
eyliyecelrtir. bu derece sulh seven kuvvetli bir 
Küçüle Antant siyaseti devlet grupu pek azdır. Faaliyetleri

Bu menfaatlerin en birincisi, hiç 
bir zaman dokunulamıyacak olan 
bugünkü hudutlara ve ~ulh m~~h~ 
delerine hürmettir. Bizım bugunku 
toplantmıız, kuvvet ve az~le ~e~i
den bu sözü teyit edecektır. Kuçuk 
Antantm siyasetinde esas, beynel
milel teahhUtlere hürmet edilmesi
dir. Küçük Antantm kuvveti, onun 
yıkılmaz birliğindedir. 

Sulhün idamesi ve kendi menfaat
lerimizin korunması hedefimiroe, 
Milletler Cemiyetine sadık kalma
mız lazım gelmektedir. Eğer tecrü
beler Milletler Cemiyeti paktında 
bazı tadilat yapılmasını icap ettiği is 
pat eliyor ise biz, her halde, devlet
ler arasındaki müsavat prensipini 
ihlal edecek ve yahut paktı kuvvet
ten düşürecek mahiyette olanlarını 

kabul etm.i~ceğiz. Milletler Cemi
yeti paktı, Milletler Cemiyetinin 
kendi roIUnü daha iyi ve tam suret
te icra edebilmesi için, ancak tak
viye olunabilir. 

Arzusu sulbü idame etmek olan 
Küçük Antant, kendi menfaatlerini 
müdafaa etmekle beraber, kendi it
tifak muahedelerindeki teahhütleri
ni tema.mı tamamına ifa edecek ve 
istisnasız bUtün devletlerle doetluk 
ııiya.seti takip eyliyecektir. KUçük 
Antant hiç kimesyi düşman olarak 
tannnamaktadır. KilçUk Antantm 
kendisine düşman telakki edebilece
ği kimseler, ancak sulh düşmanları
dır. 

Hepimizce malUmdur ki, Küçilk 
'.Antant tarafından başarılan eserin 
ehemmiyetini, üç memleket mümes
silleri arasındaki temasların sıklığı
na ve devamlılığına medyun bulunu
yoruz. Hepimizin arzularnnızm,bu 
temastan ve bu neticeleri takviye et 
mek olduğunu da biliyorum ve sanı
yorum ki bir adım daha ileri atmak 
ve ba.kanlanmızla birlikte bizlerin, 
üç devlet reisinin muntazaman sene
de bir kerre toplanmaınız zamanı 
gelmiştir., , 

Prens Pol'ün nutku 
Bundan sonra nah> Prens Pol bir 

ni bu prensiplere istinat ettirmekte 
o!an küçük antant devletleri, eminim 
ki, yalnız kendi menfaatleri alanın
da değil, fakat umumi menfaat ala
nında da kabiliyetini daha ziyade in 
kişaf ettirecek ve genişleteceklerdir. 
istikbalde vekayiin takip edeceği se
yir her ne ulursa olsun, Küçük An
tant makanizması, memlekctlerimi -
zin menfaatlerinin icap ettirdiği şe
kilde bu vakayie karşı koyacaktır.,, 

Naip Prens Paul, nutkunu Kral 
Karol ile reisicUmhur Beneş'in sıh
ba.tlerine ve Romanya ile Yugoelav
yanın refahına kadehini kaldırarak 
bitirmiştir. 

Benesin nutku 
Çekoslovakya Reisicümhuru Be -

neş ise şu nutku söylemiştir: 
"Dünya siyasetinde, dünya değil -

se bile Avrupa siyaseti için bir dö
nemeç noktası teşkil edebilecek ma
hiyette olan bir anda Kral Karol'un, 
Küçük Antant devlet reislerini Bük
reşte toplanmış görmek hakkındaki 
fikrini büyük bir sevinçle karşılarım. 
Memleketlerimizin devlet reislerinin 
bu ilk toplantılarr, gnıpumuzun si
yasi tarihinde ehemmiyetli bir ha -
disedir. Bu, bütün A vrupaya şamil 
kJymette büyük bir siyasi düşünce
nin, bir sistemin, bir fikrin sembolü 
ve ayni zamanda da istikbal için bü
yük bir ümittir.,, 
Beneş, bundan sonra, Küçük An

tantm 16 senelik beynelmilel faali
yeti hakkmda izahat vermiştir: 

Balkan Antantı ile sıkı if 
birliği 

"- Küçük antantm BaJkan antan
tı ile sıkı bir iş haJinde, mer.kezi Av -
rupada sulbü ve müvazeneyi takviye 
etmek hedefini gütmekte olduğu, bu
gün bUtUn A vnıpaca malf.tm bir haki
kattir. Hatta Milletler Cemiyeti siya
seti esası altında dahi, Avrupa mu
vazenesi prensipi bugün ölmü!;J değil
dir. Küçük antant, Tuna ve Balknn 
mmtakasmda bu prensipi müdafaa 
etmekte ve bu suretle yalnız kendi 
menfaatlerini değil fakat ayni za -

[Başı 1 incide] 
kaldınlmaması takdirinde tahaddüs 
edecek bütün imkan ve ihtimalleri 
ihtiva etmektedir. Bu misak, ihtimal 
30 haziranda imza edilecektir. Mu -
habire göre bu tarih, Mussolini'nin 
sabrının son haddidir. 

Bu misakın akdi için icabeden 
bütün tertibatın evvelce alınmış ol -
duğu söylenmektedir. 

Ciddi membalardan alman husu
si haberlere göre misak, ltalyanm 
şöyle bir taahhüdünü ihtiva etmekte 
dir. 

Italya, Almanyanm müstemleke -
lere dair olan metalibine elinde mev 
cut olan siyasi, diplomatik ve ilrti -
'8.ddi bütün vesaitle müzaherrt P.d~ 
cek ve nasyonal - sosyalistlerin Bal
kanlara doğru tevessüüne muhale -
fet etmiyecektir. 

Buna mukabil Almanyanın A vus -
turyanm tamamiyetine riayet et -
meği taahhüt etmiş olduğu rivayet 
olunmaktadır. 

Yugoslav Nazırı 
şerefine dün bir 
ziyafet verildi 

Ankara, 7. (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Yugoslavya devlet 
nazırlarından Şevki Behmen ve refi
kası bugün öğleden evvel sureti hu
susiyede orman çifliğini gezmişler
dir. Saat 13,30 da Yugoslavya sefiri, 
nazır ve refikası şerefine Anadolu 
Klübte bir öğle yemeği vcrmi§tir. 
Ziyafette Başbakan tsmet'lnönü, DJş 
işleri Bakanı TeVfik Rüştü Aras ve 
Nafia Bakanı Ali Çetinkaya, Yunan, 
Romanya ve Çekoslovakya elçileri, 
dışişleri bakanlığı erkanı hazır bu
lunmuşlardır. 

Yugoslavya devlet nazırı Şevki 
Behmen ve refikası öğleden sonra at 
yarışlarında bulunmuşlar ve onu mü
teakip Halkevini gezmişlerdir. Bu
rada misafirlere Halkevi hakkında 
izahat verilmiş ve kendilerine Halkev 
leri neşriyatından birr.r koleksyon 
verilrnistir. 

. 
Fransadaki Türk 1 Bartında müthiş bor 

f •ı.At köyünrn 
grev ta Si a 1 kalkınması 

Paris, 7 (Tan) - Grev hareketı 

ve yağmur 
artmakta ve bütün memlekete yayıl-
maktadır. Pazar olmak münasebeti
le, Pnriste şiddE>tini kaybedeceği zan 
nedilen ~v. bilakis, birdenbire eya
letlere de sirayet etmiştir. Şimali 
Fransada münakalat durmak tehli
kesine maruzdur. Marsilyada şeker 
tasfiyehaneleri amelesi ile Dok amc
lesinden 1700 kişi. işlerini bırakmış· 
!ardır. Tasfiyehaneler amelesi, bir 
fabrikayı işgal etmişlerdir. Dok ame 
lesi de Capscarse vapurunun hareke
tine mani olmaktadırlar. Şimal mın
takasında da geçe grev hareketi, et
rafa yayılmağa başlamıştır. Havre -
da şehrin temizlik işleri bu sabah ya 
pılamnmıştır.Bununla beraber her ta 
rafta iaşe işleri ve gaz, elektrik ve 
su servisleri emniyet altına alınmış
tır. 

Yedi fabrika i§gal altında 

[Başı 1 incide] 

nacak örnekler üzerinde görebile -
celderi gihi doktor, muallim, hay -
tar, ziraatçi, mühendis \'e Türk kö
yünün muhtaç olduğu daha diğer 

meslel< sahipleri de kendilerini bek
liyen vazife ,.e çalışma sahalan hak 
kında daha etraflı fjkir edinebilecek-
lerdir. Böyle bir !'!ergi fikrlle bera -
her her kö)iin kendisinden fayda -
]anmak ihtiyacında olduğu muhtelif 
meslekl~re mensup mütehassıs grup
manlannm memleketi mmtaka mın
taka dola.5nrak \'c köylü adını ''erdi
~rimiz o sönmez ve ebedi hayat kay
nağını ele alarak, sıhhatine, e\'İne, 
hayvanına., toprağına nasıl bakmak 
icap ettiğinin bütiin şartlarını kendi
sine öğretme çalışmalnnna girişme
lerinden de büyük faydalar bekliye
biliri7 ... 

inkılabın yetiştirdiği genç,idealist 
vatan çocuklanııın ~·er ~·er inkişaf e
decek gayret hamleleri Ue ve bilhas
sa \ısul ve bilgiye dayanan program-

At yanılarını seyreden 
halk tehlike CJeçirdi 

Bartın, 7. (A.A.)- Bugün at 
rışları münasebetiyle Omer tepesi 
de toplanan binlerce halk saat 11,3 
da başlıyan ve 20 dakika suren 
fanı andırır bora ve yağmur yüz'" 

den büyük bir felaket atlatmı 

Fırtınadan tribünler yıkılmı§ büt · 
halk açıkta kalmış.bunaltıcı yağın 
altında müthiş bir panik olmuştu 

Insanca kaza ve zayiat yoktur. Zon 
guldaktan koşuya yolcu getiren i 
motör de büyük tehlike geçirmiş} 
dir. Bora. ve yağmur koşu sahasın 
da ki haf tal arca emek mahsulü tcrti 
batı harap ettiği için yarışlar tekra 
edilmiyecektir. 

lı bir faaliyet takdirinde Türk köyü 
nün az zamanda hem kendisi için 
hem memleket için en verlmli \: 
yetlere yükselmemesi i~lıı sebep 
sa.vvur edilemez. 

Ali Naci KARACAN 

Paris, 7 (A.A.) - Maden amelesi 
grevi bugün umumi bir şekilde ol
mamıştır. Bununla beraber Pas de 
Calais maden amelesi sendikası, 
grev hareketini avucunun içine al· 
mak maksadiyle 8 Haziranda umu· 
mi grev füı.n edilmesi için bir emir-
name neşretmiştir. Armentieres'de isfar'-bMI 
amele, zorla yedi fabrikayı işgal et· 

~ iHi Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen değer 

Lira Kuruş mi~lerdir. Bu fabrikaların patronla· 
n, bövle bir hal vukuundan korktuk-
ları iÇin evvelce ameleye yol vermiş: 
lerdi. Brev, şimal mmtakasındakı 
kanalların gemi ve sandnlcılarına si
rayet etmiştir. La Deule nehrinin or
ta yerine altı salapurya konulmu§ 
Vf' bu suretle şehir münakalatına sed 
çekilmiştir. Yataklı vagon amelesi 
de bir çok istasyonlarda ve bilhassa 
Calais ve Marsilyada grev ilan etmiş
lerdir. Reims'de amele, iki büyük 
şampanya fabrikasını işgal etmişler
dir. Havre'da Fransız - Amerikan 
petrol tasfiyehanesinin 600 amelesi. 
grev ilfı.n etmişlerdir. Diğer taraftan 
birçok fabrikaların patron ve amele 
murahhasları arasında müzakereler 
yapılmaktadır. Rcnault müessesesin
de yakında bir itilaf hAsıl olacağı ve 
pazartesi günü işe başlanacağı söy
lenmektedir. 

Bazı mıntakalarda işçilerle 
patronlar anla§f:lar 

Paris, 7 (A.A.) - Yeni Maliye na
zırının dün umumi mesai konfede -
rasyonu sekreteri Jouhaux ile yaptı
ğı görüşmeden sonra grev meselesi
nin vakında halledilmesi ihtimali art 
mışbr. Bütün gazeteler, sıkmıştır. 
Gaz, su ve E>Jektrik servislerinin dur
muş olduğuna dair olan şayialar te
eyyüt etmemiştir. Dün bilhassa ma
deni sanayi merkezlerinde amele ile 
patronlar hemen hemen anlaşmışlar 
dır.Bir uzlaşma temini için icap eden 
bütün tedbirler almmışbr. 

Müzakereler yapılıyor 
Lille, 7 (A.A.) - Valenciennes 

madeni sanayii patronlar konsorsiyo 
mu ile Arrondismanm 25 bin ame
leyi temsil eden amele sendikaları 
murahhasları bir itilliname vücude 
getirmek maksadiyle müzakereler 
yapılması için bir mukavelename im 
zalamışlardır. 

Blum'un ameleye vaitleri 
Londra, 7 (A.A.) - Leon Blum

un grevcilere işe başlamaları için yap 
tığı müracaatı mevzuu bahseden Ti
mes gazetesi diyor ki: 

" Grevcilerin bu mUracaati nazarı 
dikkate alarak tekrar işe başlayacak 
lan ve fabrikaları tahliye edecekleri 
ümit edilebilir. Blum ameleye vaidde 
bulunurken müfritlerin tazyikı altın
da kaldığı ithamına kendini maruz 
bırakmamıştır. Çünkü vaitlerl esa -
sen halkçılar cephesinin proğramın
da mevcuttur.,, 

Vaziyet tamamen siyasi bir 
mahiyet almı§ ! 

Roma, 7 (A.A.) - Fransız grevin
den bahseden ltalyan gazeteleri, bu 
hareketin açıkça siyasi bir mahiyet 
aldığını kaydeylemekte ve amelenin 
bugün iktidar mevkiine gelen sendi
kacı şeflere itimadı olmadığım gös
terdiğini yazmaktadır. 

Cemal Hüsnü Bolu 

saylavllğına seçildi 
Ankara, 7. (A.A.)- C. H. P. Ge

nel Sekreterliğinden : 
Bo§ olan Bolu saylavhğına Parti

mizce aday gösterilen eski Bern el
çisi Cemal Hüsnü oybirliği ile seçil
miştir. 

Bolu, 7. (A.A.) - Bolu saylavı 
Mitat Denlinin öllimU ile boşalan ili
miz için namzet gösterilen Cemal 
Hüsnü Taray il merkezinde ve ilçe
lerimizde bugün yapılan saylav se
çiminde ittifakla Bolu saylavı ol
muştur. 

--
HllyUKpangaltı : Elmadagı \e Nalban~ ~oka~ları ve Ziyan 

çıkmazı yeni 2, 11, 62 sayılı ıki evın 3/ 6 payı _525 
Galata: Bayazıt mahallesi Mumhane sokağı yeni 11-13 sayılı dük-

kan ve üstündeki odaların yarı payı. 1500 
Üsküdar : Kısıklı Bulğurlu caddesi eski yeni 1 sayılı dükka-

nın 5/ 12 payı. 208 34: 
Feriköy : Birinci kısım Rum kilisesi eski 41-43 sayılı 128 

metre 28 desimetre murabbaı arsa. 128 28 
Kasım paşa: Hacı Ahmet Karakol sokağı eski 31 yeni 31,31/1, 

31/2, 31/3 sayılı arsa oda kahvehanenin 9(.28 _payı. 70 72 
Feriköy : Rum kilisesi sokağı eski 45 yeni 35 sayılı dukka-

nm 1/2 payı. 50 
Beykoz : Çınar altı caddesi eski 64 yeni 1 sayılı dükkanın 

6240/6912 payı. 722 23 
Büyükdere : Yeni mahalle birinci sokak eski yeni 14 sayılı 

arsanın 3/14 payı. 31 58 
Büyükçarşı : Uncu oğlu sokağı yeni 32 sayılı dükkanın 

tamamı. 

Yenişehir : Mumcu sokağı eski 30 yeni 32 sayılı arsanın 
tamamı 51 metre ve 7 desimetre murabbaı. 

Kamerhatun : Şirket sokağı eski 31 yeni 35 sayılı arsa 34 

225 

12 

metre 4 deş_imetre murabbaı. 12 
Kamerhatun : Şirket sokağı eski yeni 8 sayılı arsa 13 metre 79 

desimetre murabbaı. 10 
Yenişehir : Mumcu ve Tavşan sokağı eski 7 yeni 13/ 23 sayı1· 

2 arsa 146 metre murabbaı. 20 
Yenişehir : Turşucu sokağı eski 7 yeni 9 sayılı arsa 78 metre 

murabbaı. 10 
Yenişehir : Rizapaşa sokağı eski 19 yeni 29 sayılı 45 metre ve 

9 desimetre murabbaı arsa 10 
Boğaziçi : Panaiya köybaşı eski yeni 18 sayılı arsa. 160 
Boyacıköy : Reşitpaşa eski 1 mükerrer yeni 55 sayılı 1269 

metre 86 desimetre murabbaı arsanın 3/4 payı. 714 38 
yeni köy : Panaiya Köybaşı arkası eski 18 yeni 20 sayılı 43 

metre murabbaı arsa. . 43 
Yeniköy : Güzelce ali Üç yol ağzı sokağı eski yeni 18 sayılı 

919 metre ve 30 desimetre murabbaı tarlanın 4/ 5 
hissesi. 20 

Yeniköy : Panaiya Çeşme sokağı eski 8 yeni 12 sayılı arsa 30 
Metre 37 desimetre murabbaı. 46 50 

Yeniköy : Ayanikola Çüte Kasap sokağında eski yeni 6 sayılı 
arsanın 1/ 2 payı. .. 34 

Yenişehir : Mahallesi Tuzcu ve Gaytancı sokakları eski 1_3 Mu. 
ve 28 sayılı arsanın tamamı 90 metre ve 21 desı-
metre murabbaı. 90 21 

Yeniköy : Hekim sokağı eski yeni 8 sayılı arsanın tamamı. 91 
Yeniköy : Köybaşı caddesi eski 44 yeni 41 sayılı arsanın ta-

mamı 41 metre ve 94 desimetre murabbaı arsa. 105 
Hüseyinağa: mahallesi Macar cadde si eski 75 yeni 77 sayılı 

arsanın tamamı, 120 metre ve 67 desimetre 
murabbaı. 362 

Hüscyinağa : mahallesi Mumhane sokağı eski 22 yeni 20 sayılı 
arsanın tamamı, 69 metre ve 96 desimetre murabbaı. 34 98 

Hüseyin ağa : Mahallesi Tavşan sokağı eski 20-22 yeni 22-24 sa-
yılı 86 metre ve 19 desimetre murabbaı. . 43 9 

Hüseyinağa.: Mahallesi Şişhane sokağı eski 36-38 yenı 24 sayılı 
arsanın tamamı 55 metre ve 17 desimetre murabbaı. 41 37 

Hüseyinağa: Mahallesi Şişhane sokağı eski 21-23 yeni 13 sayılı 
40 metre ve 23 desimetre mu•.lbbaı arsanın tamamı. 30 17 

Hüseyinağa: Mahallesi Dıvarcı sokağı eski 55 yeni 65 sayılı 
71 metre ve 72 desimetre murabbaı arsanın tamamı 143 44 

Kurtuluş: Akarca sokağı eski 12 yeni 79 sayılı evin 52/960 payı.97 
Hüseyinağa: Mahallesi Dıvarcı sokağı eski 69 yeni 81 sayılı ar-

sanın tamamı. 101 metre ve 87 desimetre murabbaı. 203 74 
Hüseyinağa: Mahallesi Bülbüldere sokağı eski 44 yeni 41 sayılı 

arsanın tamamı 23 metre ve l 9 desimetre murabbaı. 46 38 
Hüseyinağa: Mahallesi Bülbüldere sokağı eski 22 yeni 

29/ 31 sayılı arsanın tama mı, 29 metre 30 desimetre mu-
rabbaı. 58 60 

Hü.seyinağa: Mahallesi Kılbumu sokağı eski 1 yeni 3 sayılı 
arsanın tamamı 69 metre ve 96 desimetre murabbaı. 41 37 

Eminönü : Zından kapı mahalle ve caddesi eski 409 yeni 109 
sayılı dükkanın 240/480 payı. 1000 

Hüseyinağa: Mahallesi Kavun sokağı eski 14 yeni 6 sayılı ar-
sanın tamamı. 57 metre ve 55 desimetre murabbaı. 57 55 

Hüseyinağa : Mahallesi Kılburnu sokağı eski 18-20 yeni 16 
sayılı arsanın tamamı 93 metre ve 9 desimetre 
murabbaı. 

Hüseyinağa: Mahallesi Şişhane sokağı eski 19 yeni 15 sayılı 
55 85 

arsanın tamamı. 115 metre murabbaı. 86 25 
HUseyinağa: Mahallesi Küçük Dıvarcı sokağı eski 7 yeni 11 sa-

yılı arsanın tamamı. 83 metre ve 80 desimetre 
murabbaı. 124 20 

Hüseyinağa: mahallesi Şişhane sokağı eski 4 7-49 yeni 33 
sayılı 34 metre ve 47 desimetre murabbaı 25 85 

Yukarıda yazılı mallar 19-6-936 Cuma gilnü saat 14 de pe:1in para ve 
açık artırma ile satılacaktır. Satış bedeline İstikrazı dahili ve yüzde beş 
faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedibuçu.k 
pey akçelerini vaktı muayyeninden evvel yatırmaları. (F) (3080) 
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Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. Dökülmesine muı1 olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvünil

masmı kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır. L&W rayı-

halı bir saç elmiridir. 

INGILIZ KA.NZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı llGınları 

Askeri lise ve orta mek
teplere öğretmen ve Kırık
kale san'at lisesine tedrisat 
nıüdürü aranıyor: 

1 - İstanbul ve Bursada 
ki Askeri liselerle, Kırıkkale 
deki askeri san'at lisesine ay 
hk ücretle tarih, riyaziye, fi
zik. 

Erzincan, Konya, Anka
radaki orta mekteplere Ta
rih Coğrafya, fen bilgisi, Al 
tnanca, Fransızca, İngilizce 
öğretmeni ve san'at . lisesine 
tedrisat müdürü alınacaktır. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedelleri, muvakkat tetminatlan eksilt
me gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf u
suliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin muvakkat teminatlan ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 T. ve 3297 
No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak 
ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüiün
den alınabilir.,, (2977) 

Cinsi Muhammen 

Beyaz ve toz 
sabunlar 

bedel 
787,00 Lira 

Arap Sa bunu 3400,00 ,, 
Sütkostik, Po- 2577,50 ,, 
tas kostik Soda 
Karbolineom 1600,00 ,, 
Amonyak 175,00 ,, 
Trikloretilen 18 O, O O " 
Hamızı Kibrit 1315,00 ,, 
Tuz ruhu 1000,00 ,, 
Göztaşı 1400,00 ,, 

Muvakkat Eksiltme Saati 
teminat gunu 

SQ,20 Lir~ 30-6-936 15 

255,00 " 
193,31 ,, 

120,00 ., 
13, 13 " 
13,50 " 
98,63 " 
7 5,00 " 

105,00 " 

15,30 
16 

1-7-936 15 
" 15,30 
" 16 

2-7-936 15 

" I 
" 

15.30 
16 

Metre mik'abı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda 
cins ve mikdarı yazılı çam kereste 1 7 Haziran 9 3 6 çar
şamba günü saat 15 den itibaren sırasile ve ayrı ayrı iha
le edilmek üzere Ankara' da İdare binasında kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dai
resinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden, Es
kişehir ve İzmir' de İdare mağazalarından dağıtılmakta
dır. (2928) 

Cinsi 
1-Çam tahta 
2-Çam kalas 
3 -Vagon tahtası 
4-Çam dilme 
S - Cam muhtelif 

Takribi M 1 ı 
536,000 
509,0'10 

1059,014 
315,040 
342,7 50 

Muvakkat teminat 
1567,80 Lira 
1488,95 ,, 
3097' 79 ,, 

921,49 ,, 
1002,54 " 

2 - Lise öğretıpenliği i
çin: Lise öğretmeni ehliye
ti, orta mektep için otta mek 
tep öğretmenlik ehliyeti ge - -~M~u-h_amm __ e_n_b_e_d_e_li_4_9_6_4_0_0_l_ir_a_o_l_a_n_5_0_0_0_0_t_on--y-e_r_li 
rektir. 

3 _İstekli olanlann dilek madep kömürü 18-6-936 perşembe günü saat 16.30 da 
kapalı zarf usulfyle Ankarada İdare binasında satın alı

kağıtlarını aşağıda sıralan - nacaktır. 
mış evrakla Ankarada Milli B 
Müdafaa Vekaleti Askeri Li- u işe girmek isteyenlerin 23606 liralık muvakkat te-

minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih seler Müfettişliğine cönder -
meleri lazımdır. ve 3297 No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile 

a) Tasdikli fotoğraflı fiş alınacak ehliyet vesikasını tekliflerini aynı gün saat 
b) Yüksek tahsil şahadet- 15,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

namesi veya tasdikli benzeri. Şartnameler 2482 kuruş bedel mukabilinde Ankara ve 
c) Üniversitede imtihan _H--:a~y:-d-:-arp_a_ş_a_v_e_z_n_e_le_,r'."""in_d_e_s_a_tı_lm_a_k_ta;.;.d;;..ı.;.r ·;...;.<.;;.3.;;.0.;;.3.;;.S .:;.> __ _ 

:vererek ehliyetname almışsa Muhammen bedeli 2 9 7 5 O lira olan 7 O ton üstüpü 
e~liyetname, tasdikli benze - 26-6-936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 
n. Ankarada İdare binasında satın alınacaktır . Bu işe gir-

d) Nüfus tezkeresi ·tasdik mek isteyenlerin 2231,25 liralık muvakkat teminat ile 
li benzeri kanunun tayin ettiği vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 

4 - Durumu uygun gö- No. lu resmi gazetede münteşir talimat veçhile alınacak 
rülenlerden aşaiıda yazılı ehliyet vesikasını teklifleri ile birlikte aym gün saat 
evrak sonra istenecektir. 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

a} Hüsnühal ilmühaberi · Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay-
b) Tam teşkilatlı askeri darpaşada İdare veznelerinde satılmaktadır. ( 3036) 

hastaneden almmıı sağlık ra ---------------------
poru. Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab 

c) Teahhüt senedi (noter kalemleri, klavuzlar, raybaylar ve saire 23-7-936 Per-
Iikten) şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 

5 - Ucretler. İdate binasında satın alınacaktır. 
1stanbuldaki askeri nse - Bu işe girmek isteyenlerin 3481,95 liralık muvakkat 

ler riyaziye, fizik, derslerine teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 7-5-936 
108: 126 tarih dersine 98: G. 3297 No: lu resmi gazetede münteşir talimat v~çhile 
108 liraya kadar. alınacak ehlıyet vesikasını teklifleriyle birlikte aynı gün 

Bursa lisesi ve Kınkkale saat 14,30 za kadar komisyon Reisliğine vermeleri la-

i l -

~----------~ :ı•ı ııı••ıı ı ı•ıııı•ıııı•ıı ı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ı ıı•ıııı•ııı ı•ı ıı ı••.:: 

~ " TAN " gazetesinin 1000 liralık ıigortab ! 
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i abone teklifnameai kuponu ~ 
I No Tarih : 8 - 6 - 1936 1 
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soy adı 
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Vereaesı 

kimlerdir ! 
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[kametgi.b 
Ad rest 

MaJüJıyetı var 
mıdır, var lae ne-
resinden malQJ-
dilr ! 1 

'I Jaşlangıcı . 
Nekadar zaman 
için abone olduğu 

1 Sonu : -· -
Bu kupona dercedilecek JUlla.r ıa1et okunalW yuılmq olmalıdır 

lstanbuJda Tan gazetesi ıigorta servisine. 

Gazetenizin 23 NiaaD 1936 otlsha · 
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Emlak ve Eytam Bankasından : 
Ankara'da İstasyon Çiftlik asfalt yolunda Fidanlık 

karşısında bulunan arsalar üzerinde Ankara Bahçeli 
Evler Yapı Kooperatifince hazırlanarak bu tarihden iti
baren isteklilerin meccanen alabilecekleri proje umumi 
ve fenni şartname ve lahikaları ve tafsilat resimlerine 
göre beş tip üzerine 150 bahçeli evin götürü olarak in
şası aşağıdaki şartlar dairesinde kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

1 - İhale 17.6.936 Çarşamba günü saat 15 de An· 
kara'da Emlak ve Eytam Bankasında yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- liradır. Teminat 
40 bin lira olub para, Milli Bankalar teminat mektubu, 
istikrazı dahili tahvili veya Bankaca kabul edilebilecek 
kıymette bir gayrı menkul ola bilir. 

3 - İşi alan müteahhit ihaleden bir hafta sonra ikin
ci maddedeki teminatı iki misline iblağa mecburdur. 
Müteahhit isterse banka teminatının ihale bedelinin yüz
de 1 O na iblağı için stüasyonlardan tevkif at yapılmasını 
kabul eder. 

4 - İsteklilerin evvelce en az 200.000.- liralık bi
na inşaatını muvaffakiyetle başarmış olduklarını ve 
·bu vüs'atte inşaatı yapacak mali ve fenni iktidarı haiz bu
lunduklarını gösterir vesikaları 14.6.1936 tarihine mü
sadif Cumartesi günü öğleye kadar ibraz etmeleri ve bu 
eksiltmeye iştirak için Emlak Bankasından hususi vesi
ka almaları lazımdır. 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

• Akyazı Askeri Fabrikasının kapalı zarf ile eksiltme-
ye koyduğu kürt kırığı ormanından tokurcundaki şu
besine yapdıracağı (6112) metre mik'ap tomruk ve ke
reste nakliyatı yevmi ihalesinde teklif olunan fiat haddi 
layik görülmediğinden reddedilmiş aynı şerait içinde 
pazarlık suretile nakliyat icrasına karar verilmiştir.
! 5 Haziran 936 Pazartesi gününde saat on dörtte Ada
pazan Maliye Dairesi içinde pazarlığı yapılacaktır. Be
her metre mika hının muhammen bedeli ( 3 3 O) üçyüz o
tuz kuruştur. Muvakkat teminatı ( 1513) liradır. 

san'at lisesi riyaziye fizik zımdır. Şartnameler 232 kuruş mukabilinde Ankara 
derslerine 108: 126 tarih der ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. (2976) 
sine 98: 108 liraya kadar.--~--------------------------------

İste~iler muvakkat teminat mektub veya makbuz
larile saat on üçte Komisyona gelmeleri ve şartnamesini 
görmek isteyenler Fabrika Müdüriyetine veya Adapa
zannda Askeri Fabrika Sevk Memurluğuna müracaat
tan. (3131) 

Orta mektep derslerine 108 
liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. 

6 - Kmkkale san'at lise
sine alınacak tedrisat müdü
rü için lise öiretmenlik ıart
lanru taşnnalı ve iki ders 
zümresinde ihtisası olmak ce 
rektir. Ücreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin ı Eylul 
9 3 6 gününe kadar mjiraca
at etmeleri dileği yerine ge
tirilmiyenler bir hak isteye -
mezler. (9) (3073) G.• 
Dr. A. KAT IEL 

(A.K.UTIEL) 
Kara.köy, Topçular caddesi, No.' 33 .• 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kirahk Emlak 
Kasmıpaşa Gazi Hasan paşa Mektep 26 Dükkan 

,, Camiikebir Mektep 15 Dükkan ve oda 
Galata Y enicami Fenneneciler 1 18 dükkan 
Dolma bahçe Ömer Avni 2 2 3 dükkan. 

221 
Beyoğlu Asmalımescit 59 oda 
Ortaköy Vapur iskelesi 36 dükkan 
Galata Kule kapı Hendek 5 5 dükkan. 

. Kuloğlu Ağa hamam 3 ncü Vakıf han 4 ncü daire 
Galata Yenicami Mehmet Ali paşa han 35 Ne.oda 
Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf 

mal!ar kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. 
İsteklilerin 12 Haziran 936 cuma günü saat 14 te 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğüne gelmeleri. ( 3111 ) 

ISTANBUL MiLLi EMLAK MUDORLUCONDEN: 
Beyoğlunda, Kurtuluş mahallesinin Kurtuluş caddesinde ve Değir

men sokağında tapu kaydına göre eski 8, 10, 12, 14, 16, 15, 19, 21, 23 
yeni 271 sayılı 4069 metre ve 31 desimetre murabbamda maa arsa iki 
bap hane ve iki bap dükk&ıı ve baraka dükkan ve tadilat komisyonu ra
poruna göre Değirmen sokağında eski 15, yeni 19 sayılı baraka dükkln 
ve eski 23 yeni 29 sayılı rıtaa oda dükkan ve Kurtuluş caddesinde yeni 
271 sayılı ahşap ev ve 27111 eayılı dükkan ve 271/2 ıayılı dükkan ve 
Değirmen sokağında eski 19, 21, yeni 23, 25. 21 ve Kurtuluş caddeelnde 
eski 10 ili. 16, yeni 259 ili 269 sayılı arsadan ibaret emlakin On iki 
hissede 4 hisaesi sekizbin ikiyUz yirmi bir lira altmış altı kuruş mu
hammen kıymet üzerinden 19-6-936 Cuma günü saat 14: te peşin para 
ve kapalı zarf usuliyle 1&tılacaktır. Satıı bedeline İstikrazı Dahili ve 
yüzde beş faizli hazine tahvili de kabul olunur. liteklilerin yilzde yedi 
buçuk pey akçelerini yatırarak hazırlayacaklan mUhUrlü zarflan vakti 
muyyeninden bir saat evveline kadar İdare satış komisyonu bagkanlığı
na tevdi eylemeleri. (F.) (3018) 

Sahibı: Şükrü MEUH - Umumi Neoriya.tı idare eden: ı;. tlAL.1M 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer : TAN Mı:ıth1:1ıı~· 

... 



c::::::::::=::. 12 ====================== T A N =-================================-==== 8-6-936 

1936 MEVSiMiNiN SATIS REKORU 
Bu senenin ilk dört ayt zarflnda 2.228,000 "N O R G E.. buz dolabı sa+tlclL 

Siz de muhakkak sureffe bir " N ORG E 11 alınız ! 
"N~RGE.. buz clolaplanna emsali arasında üstünlüğü temin eden emsalsiz zarafeti, • 

metaneti ve cereyan sarfiyatında en idarelsi olmasıchr. 

~· NORGE 11 un meşhur ROLLATOR kompresörünü tetkik ediniz. 

"Rollator,, Kompresörü "Norge,, 
un ihtiraı ve bu surette yalnız "Nor
ge,, un malıdır. ~ollator "Norge" un 
en az cereyan aarfeden, bozulmak, 
yıpranmak, yonılmak nedir bilmiyen 
kalbidir. 

--- --- --- --- -- -- -- --- -- -- ---------- -------- --- ---. 
_...,,- --"/ 
111ıııı11ı\\ 

"NORGE" Rollatöründ~ 

131!YAe 

' 

Müteharrik olan yalnız üç parçadır. 

" Norae ,, un Rollatörii rt MDelik bir 

istimal devresi için kontrol edilmit Ye 

bütün fen aclamlarmm itimaclmı ka

zanmqtır. Bu mükemmel icadm tak

litlerinden aalaıuım. 

-~\ \' ı l f f 11 ! / / ~ 
~ / ,...__ ( ___,,,. 
~ :::: .___ ---- -- --·--- ----- -

< 

( ELEKTRON MUESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi No 58. 60 - 62. Ankara: A nafartalar caddesi No. 10. 

~-Neşesiz ve kırgın
Başı, dişleri ağrıyor 

Halbuki bir tek 

iPiN 
alsa Otün ağrllar ge

çer, rahat ederdi 

Ağrılar-Romatizma-Nezle-Grip 

- GRiPiN -
ında derhal rlc'ate mecbur olur 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
qlI4' VE ZUBRl:vt 

llAST.Al.00.AJl llUTEBASSISJ 
Mımı ................. 
Bun4llaa!fe.11 

llergllD ....... IOlll'& h ....... 

nm lrabul eder. 
Telercıa: 401118 

Göz Hekimi 

Dr. ŞOKRO ERTAN 
Ceie'ellll .... o.-m,. ........ 

CCalıdtlhı ..... llldtiii). 

TllL mee 

Kapah zarf usulile 

Eksiltme il8nı 

Siimer ank 
Umumi Müdürlüğü den: 
1-Konya Ereğliai bez fabribamda yapılacak mllt.efwrik inp.&t 

vahidi fiya: eauile eladltmeye çıkanlmiftır. Tahmiı) «tiJen inpat 

bedeli 79.261,49 Liradır. 
~ - Bu ite ait eksiltme evrakı tunlardır : 

A) Eksiltme prtnameai 

B) Mukavele projesi 
C) Fenni prtname 
D) Vahidi fiyat ve ketlf htl1&lla1arl. 
E) Projeler 

İateyenler bu evrakı 3,96 Ura bedel mu1rablllnde Anbra'da Zlmat 
Bankası bln11SD1daki Sümer BaQ )(n•melılt MtlclUrlOğUDdell alabl
lirler. 

3 - Bkalltme 16. 6. 1936 Salı gUntı aat 18 da ADbr& ~ 
Bankam binaamda Sümer Bank merkeıhıdeki kcımılQondl. yapı
lacaJrtır. 

' -.J:QiltJne kapalı ad UIUUle o'aoützr. 
G - htekıner1n 5'1a.o7 Hra auvatırat ._...t wm.ı Jlmndlr. 

Bundan bNb. eladltmeye llı'eeet1er Dln edilen nwhltf ceumet1tMte 
bir~ tntaatmı ~ yaptülanm .. fideıek ~ 
:18 gUıdhMlen ıc s&n nwıe ~ Bankaya •t.Jl'I! ' atla bir eldl
yet vuUuı aJacaldpw -.. teklif mettu~ lettedeceklerdlr. 

e - Teklif mektuplan ~ yuıldJli Stil w 1a&tten bir eaat 

evwUne kadar SbJer Baall U.mnt ~ matpuz muka· 
bilinde verilec:ektlr. '.it 

Po8t& ile g6ncler1leo6 me._ıarm nlhaJet ihale 11&&tlnden bir 

- enellne kadar gelmif .. .rım hmmJ t*'lde bpatılmJI bu· 
...... JbmıdJr. 

• •• 
Bir Bahar sabahı kadar güzel! 

~OnkQ he en 
evvelgOndelkldefa 

RlDYOLil 
Kullanarak dl 1 
nln ••ll•mll§mı ve 

96z kamaıtıran P11r• 
laklıiını kazandı 

RADYOLiN 
Bütün dit ve dil etleri amalanm cidei'dikten 

batka, ağız kokuamıu isale eder, aiızdaki 

mikroplan temizliyerek llhhatin ve cüzelliğin 

aynası olan ağzı .bir konca aibi ırtizelleetirir. 

Ak11J ıe dl nden: 
Pqa bahçe koyuiıda denis~ ba~ vaziy~ İdare

mizin mali bulunan Fener bahçe ve Y~acık vaptP"lan a
çık arttırma ile aatılıt* çıkanbmeur. Arttnına 16 Ha
ziran 936 sah ctinü Akay ~de -t 15 
de baılayarak 16 da ihalesi ytpı,,...atmdan ıaliplerin 
eartnamtyi cönnek üsere itletiiıl'tefliiine 'Y(lzde 7 ,s cü
venme ve arttırma paralariyle o gün Eacüm.le aeline
leıi. (3139) 


