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ltalya harbe hazırmıs 1 • 
·····-·············································· 

İtalyanlar harbe karşı her türlü 
tedbirleri ittihaz etmişler 1 

4kdeniz devletleri arasında da bir ltalyan 
anlaşma yaJJılmışf ır taarruzuna 

Roma, 20 (Tan) - Sinyor Gayda, 
'nıgün Giornale d'ltalia'ya bir maka 
it yazarak umumi dünya siyaset,inin 
içinde bulunduğu şartlan izah et -
11ıı.,, beynelmilel hlidiselere de temas 
ederek lta.Iyanm alacağı son vaziye
ti anlatmıfbr. Gayda, makalesinde 
ttcilmle, dUnya siyaset ufkunun ka 
ta bulutlarla sarılmış olduğunu söy
liyerek ve her ihtimale karşı ltalya
bın her an harbe hazır bulunması 
icap ettiğini yazmıştır. İtalyan dev
letinin yaşamakta olduğu buhranlı 
&nlara da dokunan yazıcı, hazırlıklı 
buıunmak zaruretinin Faşist yüksek 
lrıecliaince dahi takdir edilmiş oldu
funu, bu maksatla meclis kararile 
21 Yaşmdan 55 yaşına kadar bilü -
llıum faşistlerin milis olarak sefer
ber edildiğini yazısına eklemiştir. 

Gayda, esas itibarile İtalyanın ken 
dl mevki ve vaziyetinden emin oldu
funu da söylemektedir. 

Londradan bildirildiğine göre, zec 
it tedbirlerin devam etmekte oluşu, 

[Arkası 10 uncuda] 

Yunan ·Krah 
Korfoya gitti 

~Unan adalarmm ilhakı mü
., ıaJ1~+iu)P hi1'7Hk ~PnliklPr 

yapılmaktadır 

Yunan Kralı Yorgl 

~a, 20. (Tan) - Iyonen deni
~ Yedi adanm Yunanistana 
~it '1ldönümU mUnasebetile yapı -
t't olaa eenliklerde bulunmak üze 
t. ~ Jorj, dün akşam Speça torpi
tb- llhribile Pireden hareket etmiş -
~ 4nııra.ı Kondüryotia muhribi de 
~ refakat etmektedir. 
~ telere gelen telgraflara göre, 
blı- adası belediye reisi muazzam 
~ ~a töreni yapılması mak
~ bir beyanname ne§retmlştir. 
~e bUtiln ahalinin kralı 
~. 4&rıtaya .gelmesi tebliğ olunmuş -
~ ed dadaki büyük hazırlıkların ik-
~ Udiği haber verilmektedir. 
~ Jorj, Korfodan sonra diğer a
'~ziyaret edecektir. Başbakan S memleketi olan Kefalonya 
~decek ve kralı orada karşı
~ ın._.:· Yedi adadaki ilhak şenlik 
~eı1n1: başlıyacaktır. Korfo şen-

htikfuneti resmen Epir u-
""'=, [Arkftsı 10 unı::udR 

~ ,,, .. , .. , .. , ..... 
I . BUGDN 

karşı 

Eden Londra garında kendisini karşılayanlar arasında 

Sanayi mamulôtı fiatleri 
kontrol ve tesbit edilecek 

C Wi •~il 

fiatlere göre mal 

·ı fiatl.Mi il" •dec:e~. Bu 
satmıyanlar cezalandırılacak 

Ankara 20 (Tan) - Kamutay ruz 
namesine alınmış bulunan endüstri
yel mamulat maliyet ve satış fiyat 
larmın kontrolü hakkındaki faiz pro 
jesinin aldığı son şekle göre Ekono
mi Bakanlığı endüstri şubeleri ma
mulatından lüzum gördüklerinin ma 
liyet ve toptan satış fiyatlarını kon
trol ve tesbit etmeye ve bu maksat 
la bu şubelerin işletme ve idare şart
larını, umumi ekonomik vaziyetleri 
ve buna dair evrak ve vesikalarını 
tetkike salahiyetli olacaktır. Tesbit 
edilen satış fiyatı ilan olunacaktır. 

Tesbit edilmiş olan toptan satış fi
.atlerine riayet etmiyen müessese sa-

hiplerile salahiyetli şahıslar bir ay
dan bir seneye kadar hapis ve 500 h · 
radan 5000 liraya kadar ağır par:ı ce 
zasile cezalandınlacaklardır. Mahyet 
ve toptan satış fiyatlerinin kontrol 
ve tesbiti için yapılan tetkik netice
sinde öğrenecekleri sırlan makul 
sebeplere dayanmaksızın ifşa eden 
memurların bir aydan bir seneye ka
dar hapislerine ve üç sene müddetle 
devlet hizmetinde kullanılmamnlan
na hükmolunacaktır. Bu kanunun 
tatbik şekli Ekonomi Bakanlğınca ha 
zırlanacak bir nizamname ile tesbit 
olunacaktır . 

Petrol araştırmaları 

Müreftede yapılan sondai 
çok iyi neticeler veriyor 

tbıctıde: Mimar Kemal Petrol taharrisi için 

Altanın maka- Ankara, 20 (Tan) - Ekonomi ve 

getirilen makineler 

lesi. Endüstri bakımından taşıdığı husu-
: Kadın tayyareci si değer itibarile, efki.n umumiyenin 

Ami Mollisonun büyük bir alaka ile takip ettiği Mü-

k 1 · reftedeki petrol araştırma işleri hak 
ma a csı. kında maden tetkik ve arama enstitü 

..-ı:..._......:l!l--___;;__•1-1..v..ııuL..aa.v.lası.~....-..ıJ.Gü~ .... ~--~d~•~-ı....ı..ı•~ö~mui, .. a.u..-..~• 

"- Müreftede yapılan sondajlar 
neticesinde 125 metre derinliğe varıl 
dığı zaman iştial kabiliyeti olan ha
vagazı çıkmaya başlamıştır. Bu gibi 
yer altından havagazı çıkması fen 
bakımından imklin içinde olan bir hl 

Kamutay da 

Bayrak kanunu 
dün kabul edildi 1 

! 
Ankara, 20 (A.A.) - Bugün Rafet 1 

Canıtez'in başkanlığında yapılan Ka- ı 
mutay toplantısında memurin kanu
nunun 49 uncu maddesine "mecburi l 
hizmet mükellefiyeti sebebiyle 2919 · 
numaralı kanunun neşrinden evvel 
ücretli olarak istihdam edilmiş olan
ların da bu suretle geçen hizmet müd 
detleri namzetlik müddetine ve mec- 1 
buri hizmetlerine mahsup edilir,. fık-J 
rasının ilavesine ait kanun layihası 
müzakere ve kabul edilmiştir. Bun -
dan sonra Türk bayrağı kanun 
layihasının birinci müzakeresi yapıl
mıştır. 

Bu kanuna göre, Türk bayrağı ör
neği tespit edilen şekil ve nisbetlerde , 
olmak ve al zemin üzerine beyaz ay- ı 
)llldız konmak, şartiyle yerli §ali- 1 
den yapılır. ı 

Ancak şalinin tedarikinde zorluk j 
olursa en büyük mülkiye memuru
nun izniyle zemin rengi al olmak ü- ~ 
zere başka kumaştan da yapılabilir. ' 

Ordu kuvvetleriyle resmi daire ve ! 
teşekküller tarafından bayraklann 1 
çekiliş ve indirilişlerinde vesair hu-

1 
suslarda yapılacak tören ve bunların ı 
kullanacakları hususi alamet ve fila- · 

Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya alt tafslllt 11 lncfde] 

maların şekilleri, nisbetleri ve cins- Ankarada jimnastik bayramının dün büyük muvaffakıyetle yapıldığırı 

leri ve Türkiye Cumhuriyetinin ya- telefon havadisi olarak yazmıştık. Yukarıdaki resimlerde genç kızlarımı 
bancı memleketlerde- bulunan resmi jimnastik şenliklerinde hareket yaparken görüyorsunuz 
ve milli binalarına "uluslar arası me-
todlarına göre., Türk bayrağının çe
kiliş ve indirilişleri ve resmi daireler M A K J N E O E 1 ismet lnönü tayyar 

ile bir cevelan ya 
le teşekküllerden başka yerlerde 

[Arkası 10 uncuda] 

Avusturya da 

40,000 kişilik 
milis teşkilCitı 

'\tlyaııa, ~ (A.A.) - ftlıpılg, ye
ktllıu 40,000 kişiye baliğ olacağı tah

min edilen bir 
milis kuvveti ih 
dasını derpiş e
den kanunu son 
bir defa daha 
gözden geçir 0 

mektedir. Milis 
efrada munta
zam orduyll 
mensup zabitler 
kumanda ede -
ceklerdir. Hatır 
lardadır ki Hai-

ŞUŞN l Q matsuchutz ef-
radının azami mikdan 1934 senesi or 
tr.larında yani Dolfusun katli sırala
rında 60 bine baliğ olmuş idi. Ancak 
bu mikdar o zamandan beri eksilmiş
tir. Zannedildiğine göre hükumet 
Heimvehren'lerin bütün silahlarmı 
ellerine geçirmeğe muvaffak olacak
tır. 

Prens Starhemberg 
Viyonodo 

Viyana, 20 (A.A.) - Prens Star
hemberg, bu sabah Viyana yakinin
de ki.in A.spern tayyare meydanına 
inmiştir. Başvekil muavini ile kabine 
nin Heimvehr'e mensup nazırlan, 
Prensi tayyare meydanında istikbal 
etmişlerdir. Yüzlerce Heimvehren, 
Prensi alkışlamışlardır. 

Prens, burada Heimvehr liderleri
nin mmtakavt konferansına riyaset 
edecektir. Mumaileyh "Faşist ideal
lere sahip sivil bir teşkilat olmak sı
fatiyle Heimvehrenlerin müstakbel 
faaliyetine müteallik talimat verecek 
tir. Bu konferanstan sonra Prens 
Starhemberg, uzun bir zaman için 
Viyanadan ayrılacaktır. 

Günaşırı 
•••••••••••••• 

Boğaziçinln ölümü 

Yazan : Yusuf Ziya 
Tanınmış mizah muharrirlerimiz -

den Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi ''Tan,. 
yazı ailesine girmişlerdir. Yarından 
itibaren ikinci sayfamızda "Günaşı
n,. serlevhası altında bir gUn Yusuf 
__ yanın, bir gün Orhan Seyfinin yazı 
larmı neşre başlıyacağız. Yarm Yu -
suf Ziyanın ''Boğaziçinin ölümü,. ser
levhalı ilk yazısı ikinci sayfamızda 

çıkacaktır • 

Ankara, 20 (Tan) - Saat on 
buçukta lnönü yanında refikası, 
cukları ve Çetinkaya olduğu h 
tayyare meydanına giderek yeni 31 
cu tayyarelcrini t etkik etmiştir. 
nındakilerle birlikte blyyareye bi 
rek phrin Uz.erinde 45 dakikalık 
velin yapmıştır. 

Arnavutluk ve ita/ya 

Adriyatik kapalı bir 
İtalyan denizi oluyor 

her cihetten bir Arnavutluk 
ltalyan kolonisi 

1YON YEN 
DENlZI 

haline CJeliyor 

Arnavutlukla ltalya arasındaki vaziyeti Otrant ve Sason adasını, Adriyı 
ğin nasıl kapalı bir ltalyan denizi haline getirildiğini gösterir harita 

İtalyanların Arnavutluğu tahkim ı da intişar eden haberleri hatırlay 
ettikleri, Ergeri ve A vlonya sahil - lar, Otrant'la, Sason arasındaki 
lerine vasi mikyasta cephane yığdık- ı nizin üzerine bir ltalyan parmak] 
lnrı, küçücük Sason adasını bir çelik rıın geçirildiğini görünce vaziye 
kale haline koydukları hakkındaki 
haber, bütün Avrupada ve bilhassa 
lngilterede heyecanla tefsir edildi. 
Çünkü böylece Akdenizin hlikimiye
ti meselesi yeniden ortaya atılmış, 
Adriyatik denizi bu küçük Sason a
dası ile ltalyanlarm hakimiyeti altı
na geçmiş demekti. 

Bir vakitler Akdenizde bir karışık 
lık çıktığı takdirde 1ngilterenin Ad
riyatikteki Yugoslavya limanların -

i' i ., do. .ad hi.t.o.n .. <n ..... 

ehemmiyetini daha çok anlarlar .. 
Filhakika bu tahkimat Adriya 

adeta kapalı bir Italyan denizi 
ne sokmakta ve Arnavutlukla t 
ya arasında mevcut olan denizi 
silerek nazari hududu sıfıra in 
mektedir. , 

Zaten Tiran hUktimeti ile R 
arasında yapılan son dostluk m 
hedesi ve ittifak, Arnavutluğu 
ğı yukarı İtalyanın bir parçası h 
n.n aftl,...,., ..... ,,. Un.f.+~ ı..,.,.....,,.. t +ft l • 
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Günaşırı 
•••••••••••••• 

Tanınmıı mizah muharrirlerimizden Yusuf Ziya ile 
Orhan Seyfi TAN yazı ailesine girmiılerdir. 
Yarından itibaren bir gün Yusuf Ziya, bir gün Or· 
han Seyfi bu sütunlarda "Günaıır111 başhğı altında 
muntazaman fıkralarını neıretmeğe baıhyacaklar· 
dır. Bu yazılarda günün vak'alarını, cereyanlarını, 
san'at düıüncelerini bulacaksınız! 

GU 

Şehir planı 

Prust dün belediyede 
çahsmalarına basladı 

Zavallı canavar 

!stanbulun planını yapacak olan 
Prust dün belediyeye gelmiş, ken
dine tahsis edilen dairede çalışmaya 
başlamıştır. Planın yapılması için 
Prustla belediye arasında imza edi -
lecek olan mukavelename hazırlan
mış, ve bu mukavelenameye dün sah 

,..........._... ........... çekilmiştir. Bu mukavelenamcnin bu 
Ada açıklarında yakalanan cana- Bilginizi y oklayınıı gün imzası muhtemeldir. Mukavele 

var, diyorlar ki, bizim sularda bulun- mucibince Prusta senede 150 bin 
mazmış ve yukarı denizlerden gel· Sorular frank (12 bin Türk lirası) verilecek-
miş. _ Grafoloji nt"dlr! tir. Ancak her türlü resim ve vergi· 

Bu vesile ile bir hikaye anlatalım: ler belediyeye ait olup bu para kcn-
A 

- Babası reshnden 1783 Roma i-vrupah bir seyyah, Afrikanm şark disine net olarak tediye olunacaktır. 
ahili 

. d kinci mükifahru kazanan m-hur be6 
B erın e bulunduğu sıralarda bir tekar kimdir! "lıl Belediye şehre ait her türlü vesika 
gün denize girmek istemiş, fakat her _ Be be •

1 
ri " hl 

1 
ri krali ve planlan hazırlamıştır. Pnıst. pil 

ihtimal k · w w r n e n şe r e n çe- "k" d "k 1 · · · e arşı zencı uşagını çagıra -
1 

.. bi ~ " .. .. nı ı ı sene e ı ma etmevı esas ıtı-
rak sormuş: 8 .~· ' .:~ar .. n samı,, ' yer yuzune barile deruhde etmiştir. Bu müddet 

- Buralarda köpek balığı bulunur :uş;'ıuş ~~~::rçası,. dedikleri ıtehir içinde bitiremediği takdirde, beledi-
mu? an 

1
!te
831 

rd v· 
1 

• ad L...-
1 

"Ba- ye, mukaveleyi 6 ay daha uzatabile-
H h . "'rülm" • ir - e ~an a uanl an kt" Ş h . . • - ayır, ıç go emışt . k" in lirik 11 1 rl ı-ımıı .... ı Ba ce ır. e nn ımanna evvela Florya 

Seyyah d 
. . . k ın ş r e ,, ... ve s--r - d b 1 ~ ih 1 ·· enıze gırmış, yı anmış, k·nı 11 1 rinl te ilin 1 1 ihtl . an aş ayacagı c et e mutehassrs 

denizden çıkınca da hayretini gizle • ec'ı n ş r eldınin dlr:c es n \:& refakatinde belediye erkanı olduğu 
memiş: en~~ 

1 
: ~ Al halde Floryadaki tetkiklerine devam 

- Bu sahillerin pek tehlikeli oldu- -;:. ekl~o ':ı • nm manyaya etmekte ve Mimar Seyfi tarafından 
ğu iddia edildiği halde köpek balığı geç"'l şe n r • yapılan planı mahallinde tatbik ede· 
bulunmaması şaşılacak şeydir. Dünkü soruların cevapları rek icap eden hususatı tesbit eyle-

0 zaman. zenci büyük bir saflıkla 8 _ 1870 • 1871 Almanya_ FraMa ınektedir. 
cevap vermış: harbi ne neticeler doğu t 1 -----------

-Köpek balıklan gelemezler, çiln c _ Pnı."ya krall r::ı~tr içi d Adr 
kil bu sahillerdeki timsahlardan kor- ha.hadan oğula lntik::ıen e;enl :ıre ıye 
karlar. Anlaşılan mahut canavar, yu- Alman,·a lmpara'"-rl v .......... kk··ı·· ·· 
k d "zl d k" "d . "d l . o7 LQ ugu ~~ u unu, Ko··mu··r depoları 
arı enı er e 1 enız eJ er,, en~- Üf;üncü Napolyonun "ukutunu, AIM.S-

den rah.at. n_efes al.amamış olacak ki, Lorenin Almanyaya ilhakını, ytnni hakkındak·ı karar 
selametı hızım sakın sularımızda bul- b kada 1· ı A pad Al 

1 
u r sene c: n vnı a man 

ınuş. k A üt" ·--M•O ünü 
Z 11 

"d · lru 1 . . ya as en n uzunun ~us in-
ava ı enız vvet ennı artırma taç tmişti 

rekabetinin kurbanı,. canavar_. se p r. t ,.:_,. p k'-' 

'Almanyadald Yahudiler 
Berlinde iki yahudi, Nazilerin faa

fiyetine merkez olan bir binanın önün 
den geçiyorlarmış. 

Binanın kapısına asılı kocaman bir 
levha, "içeriye girmek yasaktır., cüm
lesini taşryormuş. 

Bunu gören iki yahudiden biri ar
kadaşma demiş ki: 

- Ne budala ~yler1 "!çeri gimıek 
l!lerbesttir,, deseler, girermiyiz san
ki? 

len de öyle amma ••• 
Bir gün, Mussolini İtalyayı dolaşır 

ken otomobili bozulmuş ve üç gün u
fak bir kasabada kalmağa mecbur 
olmuş. Ne yapacağını bilmiyen. canı 
da sıkılan Duçe tek başına sinemaya 
gitmiş. 

Mussolininin kasabalarında bulun-

- ara oner mtlc...~ı ran ıçn 

nm kaç kardeşi oordı , 
C - On altı. Franklen on yedi ço

cuktan beşlnci!'ll idi. 
S - Oluk kimdir 1 

C - 2 temmuz 1714 t.e Vayden
van_gda doğmuş ve 15 teşrinisani 1787 
de Viya.nada ölmüş olan meşhur be8 
tekar. 

S - Gani nehrinin kaynağı nere
dedir 1 

C - Daha !IM>nra bu l!mll alan ve 
ka~'llağmda Bagirati adını taşıyan 

bu nehir, Himalaya dağının 4200 mf't 
ro yük"ekllğinde bir mağarada Hlnt
Ulerce uzun zamandanberi "inek ağ
u,. denilen yankt.an fışkınr. 

S - lstanbulda ne§Tedilmi.-ı olan 
ncame'l<wam ve Kimyaessaade e.<ıer

leri kimindir 1 
C - Arap feylMOflardan Abu Hl

mit Mohammed bin Ahmed-el~ 
li'nin. 

duğunu bilmedikleri ve onun böyle 11ıı-. .. •111s .. ·111a .. •111a .. ·111a .. n111a .. • ........ _ ..... ~ .. -111.., .. n,...ıııı-•_ıııı-•_ ... -.. ..,..

Büyümü§ler 

Kuruçeşmede kömür depolarmın 
kapatılması hakkındaki karar Tem
yiz mahkemesi tarafından şu nokta
lardan nakzedilmiştir: 

1 - Davacmm talebi, duvar in
şası ve markiz yapılması olduğu hal 
de mahkeme depoların kapatılmasına 
karar vermiştir. 

2 - Depo sahipleri, kömürlerin 
nev'i ve cinsi itibarile toz çıkarma
dıklarını iddia ettikleri için kömür 
işlerinde mütehassıs kimseler mari
fetile bunun tetkiki muırtui iken e:. 
sasa müessir olan bu nokta tetkik
siz brrakılmıftrr. 

• Balıkhanede Kirkor isminde biri 
nin hırsızlık maksadile cepleriırl ka· 
nştınrken yakalanan Celfuar, dün 
Sultanahmet birinci ceza mahkeme
sinde bir ay, on gün hapse mahklim 
olmuştur. 

• Ramide Cuma mahallesinde Şeyh 
sokağında, Süleyman oğlu Hasan is
minde biri, dUn evinde ölU olarak bu 
lunmuştur. Altmış ya9larmda bir a
dam olan Hasanm ölümü ,üpheli gö
rülmüştür. Tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni gemiler 

Grupla yaptlan 
müzakere durdu 

Denizyollan idaresinin Avrupaya 
ısmarhyacağı vapurlar için, şantiye 
gruplarile yapılan müzakerelerden ba 
zilan bir anlaşma yapılamadan bit
miştir. Şartlarımızı ağır bulan bu 
grup mümessilleri memleketlerine 
dönmüşler, şehrimizde yalnız Alman 
grubu mümessilleri kalmışlardır. Ay
lardanberi devam eden müzakerelerin 
hiçbir neticeye vasıl olamadan aka
mete uğraması ve ihalenin daha bir 
müddet için gecikmesi, Avrupa şanti
yelerinde fazla miktarda sipariş bu
lunması yüzündendir. Bunun haricin 
de, bazı gruplarla tediye şartlan üze
rinde anlaşma temin edilememiştir. 

Mevcut inşaat şartlarına göre iha· 
lenin yapıldığı tarihten itibaren bir 
sene içinde ilk vapurun ve hirer ay 
fasıla ile diğer vapurların teslim edil 
mesi zarureti vardır. Halbuki, grup 
mümessilleri, şentiyelerin taahhütle
rini bu kadar zamanda ifa edemiye -
ceklerini ileri sürmüşlerdir. Denizyol 
lan müdürü Sadettin Ankara.dan dön 
dükten sonra müzakerelere devam o
lunacaktır . 

Maarif 

Mekektepler hakkında 

rehber hazırlanıyor 
Maarif müdürlüğü, mekteplerin u

mumi ve hukuki vaziyetleri, kayıt ve 
kabul işleri, lisan dersleri ve saire 
hakkında mufassal malfımatı ihtiva 
eden bir rehber hazırlamaya başla· 
mıştır. Gelecek ders yılında çocukla 
nnı mekteplere kaydettirmek isteyen 
ler bu rehberden klfi derecede ma
lumat edinebilecekler ve bu suretle 
mekteplere veya maarife mütemadi 
müracaatlara lüzum kalmıyacaktır. 

• Bu sene muallimler için ac;ıla
cak kamplara taşra mektepleri mu
allimlerinden de bazıları iştirak arzu 
sunda bulunmuşlardır. Bu itibarin 
bir kamp daha açılması ve kamplara 
laı;ıre. uıucı.lli1T1lc1lıı-.lc:u ..ı.., leh· "'••-

nm alınması kararlaı,tırılmrştır. 
• Maarif müdürlüğü, diğer mek

teplere olduğu gibi, Gala.tadaki Er· 
meni lisesine de bir tezkere gönder· 
miş ve mektepte mevcut kitapların 
listelerini istemiştir. Bu mektep ida 
resi kütüphanede mevcut kitapları
nı bildirmiş, fakat mahzendekileri 
saklamıştır. Mesele bilahara duyul
muş, lise müdürne Maarif idaresince 
işten el çektirilmiştir. 

lsta nbul sezonu 

Festival için esash 
hazırhklara başlandı 
İstanbul sezonuna ait hazırlıklar 

devam etmektedir. Bu işle uğraşmak 
için seçilen komite iki tali komiteye 
ayrılmıştır. Bunlardan biri münha· 
sıran Balkan işlerile, diğeri mütefer 
rik işlerle uğraşmaktadır. Balkan 
komitesi Balkan mümessillerile te -
mas etmiş, geçen sene olduğu gibi 
Balkanlıların tezahüratlannı temin 
eylemiştir. Orta Avrupa devletleri 
ile henüz müzakereler neticelenme
miştir. Komite, Balkan devletlerine 
gönderilmek üzere afişler hazırlamıs 
trr. Bu afişlerde bir Türk kızıyle bi~ 
Balkanlı kız elele tutuşmut bir va
ziyettedir. Etrafında da Balkan bay 
raklan vardır. Bundan başka komi
te, biri Ana.doludan gelecek heyet • 
!e~, diğeri de A vrupadan gelecekler 
ıçın olmak Uzere iki ayn broşür ha
zırlamaktadır. Ana.doludan gelecek 
ve festivale iştirak edecek heyetlerin 
sec;ilmeleri işi konservatuvar müdü
rü Ziyaya bırakılmıştır. Bu yıl fel!lti
valde TUrk heyeti Şarki Anadolu ve 
bilhuaa Erzurum oyunlarma ehem
miyet verecektir. İstanbul sezonuna 
iştirak edecek Türk heyetlerinin de 
diğer ecnebi heyetler gibi nakil vuı
talanndan nısıf ücretle istifade ede
bilmeleri için teşebbüslere girişilmiş 
tir. 

Vilayette 

Y ır+.k un çuvalları 

nasll kullanllabilecek ? 
Buğdayı koruma ka~ılığı kanunu 

nun bazı r addelerini değiştiren hU· 
kümlerinı> göre "ıımalı un çuvallan
na ait kısın şu şekle konmuştur: 

Kanca t:' kılmak suretile veya muh 
telif sebep ve i.nzalarla delinen ve 
yırtılan çuvallar, içlerinden makine 
dikişiyle yaranfüklan takdirde kul 
ıatmaoueceıtreraır:--nu .. aıtyt: ve-
kaletinden dün V"'lyete bildirilmiş· 
tir. 

• Dün bütün nahiye müdürleri va· 
li muavini Hüdai Karatabanın baş
kanlığın~"' toplanmıştır. Bu toplan
tıda idari işler görüşUlmü~ür. 

Mustafa Enver için 

verilecek konferans 

Küçük Haberler 

• A7.eli günü hazırlanıyor - Enıi· 
nönü Halkevi tarafından 25 mayıs pa 
zartesi günü akşamı için bir Azeri 
günü hazırlanmaktadır. Program teıs
bit edilmiştir. Gece saat 20 de bat
hyacak olan toplantıda evvela Azeıi 
muharrirlerinden Mehmet Sadık ta· 
rafından Azeri türkleri hakkında bir 
konferans verilecektir. Bundan sonrl 
aaz heyeti ergenekon türküleri, Tibril 
şarkıları ve Türkistan havalan çal• 
cak ve Türkistan oyunu, Kafkas daJ1 
sı oynanacaktır. Toplantıya muallilll 
!erle yüksek mektep talebeleri davet 
edileceklerdir. 

• Sipahi ooağmda müsabakalar -
Sipahi ocağında ilkbahar müsabaka• 
!arma 22 mayıs cuma günü başla.ni· 
caktır. Müsabakalara 23. 24, 31 nıa· 
yıs ve 7 haziran günleri de devanı ~ 
dilecektir. Yanşlarda beynelmilel bi
nicilik federasyonu kaideleri tatb~ 
olunacaktır. Konkur Hipik ve nresaJ 
Sipahi ocağı sahasında yapılacaktJI'· 

• Söğtitlilçeşme istasyonu - Kıırl· 
toprak ile Haydarpaşa arasında ib· 
dasına karar verilen Söğütlüç~ 
istasyonunda, dünden itibaren t;re0• 
ler tevakkuf etmeğe başlamıştardd'· 
Şimdilik bir istasyon binası yapıloı'' 
Si düşünülmektedir. nende ihtiyaO 
hasıl olduğu takdirde istasyon yapıJJ• 
caktır. 

• Yüksek tedrisat direktöril - Jlt 
arif Vekileti yüksek tedrisat mildil
rü Cevat şehrimize gelmiştir. Ce~ 
dün mülkiye mektebile güzel san•at
ler Akademisinde tetkikat yapmış, bit 
aralık üniversiteye gitmiş. sonra vr 
liyi ziyaret etmiştir. Cevat bir ınUd
det şehrimizde kalacaktır. 

• Serseri mayn arano·or - Sino• 
açıklarında görÜıdüğü h~ber verile' 
serseri maynin araştırtması ve imh" 
sı için dUn Karadenize kalkan T~ 
vapurile tahlisiye müfrezesi gönder" 
miştir. 

Karadenize sefer yapan bUti.in sef' 
ine, çok dikkatli bulunmaları için ~ 
niden tebligat yapılmıştır. 

• Flnli.ndlyalı Gazeteci ~elctl ..,,. 
Finlandiyalı gazeteci Jacob MumııD• 
dün şehrimize gelmiştir. Bir müddet 
kalacak ve te~kiklerde bulunacaktJt· 

UnıversT+i'fekTôrü gitti 
Ingilterede toplanacak beynelrni ' 

lel Cemiyeti Akvama müzaheret er 
miyetleri kongresine iştirak edece~ 
Türk heyeti lzumdan üniversite rt 
törü Cemil dün a.kşam Londraya gtı· 
miştir. 

Kendisi Londrada on beş gün kıt; 
caktır. Rektöre tıp fakültesi dek 
Nurettin Ali vekalet etmektedir. 

yalnız başına sinemaya geleceğini a
ktllarma getirmedikleri için, seyirci
lerden hiç kimse onu tanımamış. 

Sinemada aktüalite filmlerinde iki 
de bir de Mussolininin gölgesi beyaz 
perdede görününce "Viva,, sesleri ve 

Ayni maçta idi. Fenerbahçenin B 
takımında da.Galatasaray B takımın 
da da birinci takımdan oyuncular var 
dı. Birisi yanındakine sordu: 

• Fındıklıdaki lsmet lnönü mekte 
bi önümüzdeki tedris yılında bebeme 
hal açılarak tedrisata başlayacaktır. 
Bu itibarla mektebe yeniden eşya, 

• Haydarpaşa.da, Yeldeğirmeninde ders levazımı ile mektebin diğer nok 
95 numaralı evde kansı Miratı ta- sanlarının alınması için münakasa 

Eminönü Halkevinde 22 Mayıs cu 
ma günü saat 18 de lzmirde ölen ve 
son defa -tatüsü dikilen Operatör 
Mustafa Enver hakkında verilecek 
konferansta üyelerimizin bulunma
sını dileriz. 

lnglllz ılrketl mümeıslll 
cumhuriyet banknotlarmı basıo'I' 

olan "Thomas delarus,, Ingiliz fit; 
tinin sallhiyetli mümessillerin&«' 
A,ton, dün, şehrimizden geçerek "' 
karaya gitmiştir. 

alkışlar yükseliyormuş. 
Hele Mussolininin yanındaki seyir

ci çok hararetli imiş. Ayakta, kolla
rını sallıyarak avazı çıktığı kadar 
"Viva,,diye haykınyormuş.Işte bu se 
yirci, bir aralık Mussolininin kayıt
sız ve sessiz durduğunu görünce ona 
eğilmiş, gizlice kulağına: 

- Ben de sizin gibi düşünüyonım 
ama, alkışlasanrz daha iyi edersiniz. 
Dünya bu, ne olur, ne olmaz._ 

~ark var 
Bizim sporun, tenkit maksadile 

aöylemiyonız, garip taraflan vardır: 
Meaell, bir senenin şampiyonasını 

bafka bir senede yaparız ve o sene ee 
ki bir aenenin şampiyonunu ill.n ede
riz. 

Geçen gftn de böyle gec;mi, bir za
mana ait bir p.mpiyonluğu neticelen 
dirdik. 

Bu maç Fenerbahçe ve Galatua -
ray futbol taknnlan arasında Tak
sim stadında oynandı. 

Maça başlarken, bir Fenerbahçeli 
bir Güneşli arkadaşına sordu: 

- Hangi tara.fm kazanmasını isti-
yorsun? 

Güneşll sordu: 
- önce, bu ne maçydır bir kere? 
- 1924 senesi B takmılan ıampi-

yonluk finali ! 
- öyle iae Galatalaraym kazanma 

mm isterim, çtlnılrll 924 te ben Galata-
saraylı idim. 

Maç oynandı '9e ll'enerb~ 1-0 k~ 
zandı. Ayni Fenerbalıçeli, ayni GUııet 
1i arkadaşma: 

- Gördün mtl, 8e!lin istemen para 
etmedi, maçı biz kazandık. 

- lyi am& sen doğnı söylememiıt
llin. Ben tahkik ettim, bu maç 1924 
lln değil 1934 i1n imie. Ben 1933 ten
beri GUııeşliyim! 

- Bu nasıl iş, koca koca &damlar 
öyniyorlar. 

Oteki cevap verdi: 
- Bu maç geçen senelerden kalmış 

bir maçtır. Bu maçm yapılması 11-
zrmgeldiği sene bu kocaman adamlar 
birer uf ak çocuktular. 

Ne olur l 
Aralarında bir dostluk kuran Be

şiktaş, Galatasaray, Güneş ve Fener
bahçe klüpleri bu dostluğun eeri bir 
tezahürü olmak üzere iki muhtelit ya 
parak bu hafta kar,ılaşmak ilzere, ö
nümüzdeki pazar oyna.nacak kendi 
lik maçlarmin tehirini lstnbul futbol 
heyetinden rica etmişler. Futbol heye 
tinde ve ya bölgedeki bazı kimseler 
lik ma.çlarmın tehirini pek isteme -
mitler. Çilnktl sonr& lik maçlan vak
tinde bitmezmiş • 

Bunu işiten birisi dedi ki: 
- Bitmeae ne olur sanki? Bir iki 

eene evvelki şampiyonluk maçmı na. 
sıl iki gün evvel gördiysek, bu sene -
nin maçmı da iki sene sonra görürüz! 
Y apma.dıklan iş mi sanki? 

Dün de 2400 
göçmen geldi 

Bulgaristandan getirilecek olan 
göçmenlerin ııa.kliyatına devam o. 
lunmaktadır. Dün Nlzım vapuru. 
içinde 2400 kadar Bulgaristan göç
meni olduğu halde limanımızdan gec; 
mit ve doğruca TU%1aya gitmiftir. 
Bu göçmenler de, Orta Anadoluya 
verl~eceklerdir. 

banca ile öldüren hamal Mehmedin açılmıştır. 

~~~~~~~~--~~~~~------------------------------------~_.../ dunışmasma dün ağır cezada başlan
mıştır. Suçlunun isticvabı yapıldık -
tan sonra, tahkikat evrakı okunmuş
tur. Mehmet, hadiseyi inkar etmiş, 

dinlenin şahitlerden Müslim vak'a ge 
cesi, kendisini uykudan uyandırdık -
larmı, cinayetin kim tarafından işlen 
diğini görmediğini, bununla beraber, 
kan koca arasında ara sıra kavgalar 
olduğunu Mehmedin, kansına vakitli 
vakitsiz sokağa çıktığı için darıldığı 
nı anlatmıştır. 

Şahit Fahriye, Miratm, daha bir 
aylık gelin iken kocasından dayak 
yediğini, sonradan banştıklarmı, fa
kat sık sık kavga ettiklerini söyliye
rek ''Mirati, Mehmet vurdu diye işit· 
tim.,, demiştir. 

Mehmedin kUçilk kardeşi Bekir. 
şahitlik yapmak istemediği için mah 
kemeden çıkanlmıştır. Suçlu avukatı 
!Özleri biribirini tutmıyan şahitlerin 
yeniden dinlenmelerini istemiş, mah
keme, bu talebi reddederek iddia ma
kamınm lUzum gördüğü şahitlerin ça 
ğınlması için muhakemenin başka bir 
güne bırakılmasına karar vermiştir. 

Kır eğlencesi 
Kızılay cemiyeti, geçen sene oldu

ğu gibi bu sene de bir kır eğlencesi 
tertip edecektir. Kermeede yapıla -
cak muhtelif eğlenceler arumda spor 
mUsabakalan da bulunmaktadır. Dün 
Kızılay cemiyetinde spor komitesi ı. 
çimi yapılmıştır. Bu komitede fU R

v&t bulunmaktadır: Galatal!laray 
boks heyeti reisi Süheyl, gilreeçi İs
mail Hakkı, Dhami, Seyfi Cenap, Rı-
za ... 

Kermeste ilç boks mac;ı, tıç güreş, 
llç islerim müsabakası yapılacaktır. 

Dahiliye Vekaletinin çok mühim bir tamimi 
müddet zarfındd Soyadını muayyen 

tescil ettirm iyenlerden ceza alınacalı 
Soyadı kanununun, 2 Temmuza 1 

kadar soyadı seçerek tesçil ettirme
yenler hakkındaki ceza tayin eden 
maddeleri de 2 Temmuzda meriyet 
mevkiine girmiş olacaktır. Dün D&
hiliye Vekiletinden .Vilayete soyadı 
işleri hakkında yeni bir tebllğ gel -
miştir. Vekalet, bazı vilyetlerde it
lerin ağır yUrUdUğUnü; fakat Bul"ll&, 
Afyon, Antalya, Sinop, Bilecik, Kon
ya, Giresun vilayetlerinde ise soyadı 
yazılmumın bitirilmif denecek bir 
safiıaya girdiğini bildirmektedir. Bu 
vilayetler, gösterdikleri çal19madan 
dolayı takdir edilmiflerdir. 

Veki.let, iflerin vaktinde bitirilme
si için li.zımgelen bUtUn tertibatın 
alınmaamı istemektedir. lstanbul vi 
ti.yet ve mülhakatmın nüfusu çok, 
memurlar da az olduğundan Hazira
nın bafmda kapanacak olan ilk mek 
tep muallimleri 9ubelere alınacak ve 
kendilerinden 1'1erin çabuk yttrtıme
si için istifa.de edilecektir. 2 Temmu
za kadar soyadı alm&mı, olanlarm 
listeleri yapılacak ve bunlara mahal 
tin en bUyUk MUlkiye lmirleri soya
dı bulup takacaklardır. Bu ı.ıer için 
birer komisyon tefkil edilmesi muh
temeldir. · 

Bununla beraber 2 Temmuza ka
dar soyadı almayanlar hakkında k~ 
nunda para cezaaı da vardır. Bunlar 

_____..., 

Bir nOf us memurlufunda soyadları nın tesçili muamelesi yapıltrkel'b' 
dan 1llradan 101irya kadar ceza alı memurluğuna verecek~· BU~',ıı• 
nacakbr. Ayni umanda allkadar yannameyi Konyaya gonderıil U1 et• 
memurlardan, bu iflere bakan ma· retile teeçU muamelesi tekeınDl 
halle mümel!ISillerinden vazifelerini tirilecektir. ~.t 
ihmal e+-; .. olanlar 5 liradan 20 lira e~-~ Gayrimüslim vatandaşlar, rn .,_... 
ya kadar para cezası vereceklerdir. kler .,er 
Sicilleri başka yerlerde bulunanlara soyadlarını tesçil ettirece .-n9'tetcl' 
gelince: Meseli. Konyalı olup ta la- başkasını alacaklardır. Son 5~ 
tanbulda k&ydı olmayan bir kimee, soyadmı tesçil ettirmek için fU ~pi 
seçeceği soya.dm& ait beyannameyi müracaat edenlerin sayısı pek 
simdi oturduğu mmtakanm nüfus mlfUr. 
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SC>N" 1-1.Al3ER 
verilen 

inzibati karar ve cezalar 
Talebe hakkında 

Bakanlığa bağlı mektepler talebesi için alınacak 
kararlarda son itiraz mercii Kültür Bakanlığı olacak 

Ankara, 20 (Tan) - Bakanlığa ı •ınca kaldınlması mekteplerin tale
bağiı mekteplerce talebe hakk~da be Uzerindek.i oto~t~~ini ihlal etmek 
\'erilecek inzibati kararlann itiraz te ve bu halın, Kultur kurumlannm 
ltıercu hakkında Kültür Bakanlığı inzibatına tesir eylemekte bulunma -
bir kanun layihası hazırlamıştır. Mek sı bu kanun layihasının_ h~zırlan~a
teplerde kanunlara ve talimatname- sına sebep olmuştur. Layıhaya gore 
lere göre talebe hakkında mektep Kültür Bakanlığına bağl~ okulla:m 
idarelerince yapılmış veya verilmiş talebeleri hakkında okul ıdareleı:n
\'e Bakanlıkça. da tasdik edilmiş o - ce terbiye, inzibat ve tedris .işlerıne 
lan idari muameleler veya inzibati ait ittihaz olunacak kararlara son 
teıalar aleyhine, talebe tarafından merci Kültür Bakanlığı olacaktır. Bu 
~evlet Şurumda a_çıl8:11. d~~aların, bapta Bakanlıkça verilen kararlar 
uevlet Şurasınca değiştınldıgı ve ce . 
talann kaldınldığı görülmüştür. Mek kat'i ola:ak ve bu. kar~rlar aleyhıne 
tep idarelerince verilip, Bakanlıkça Devlet Şurasınca, ıdan dava açılamı 
tasdik edilen cezelann Devlet Şftra- yacaktır. 

Ata+ürkün 

teıekkürleri 
lata.nbuJ, 20 (A.A.) - Cflmhur

batka.nıığı genel sekreterliğinden: 
19 Mayıs gUnilniln yıldönUmü mü

lıasebetile vatandaşların yüksek duy 
tulannı bildiren yazılara ve bugUnü 
kutıama.k için yapılan ıpor bayramm 
da gençliğin gösterdiği heyecan ve 
bağlılığa t;eoekkttrlerini bildirmeğe 
'4tatUrk, Anadolu ajansmı ödevlemiş 
tJı.. ..... ~ .... 

Kontenjan kararı 
bugün nesrediliyor 
Ankara, 20 (Tan) - Bakanlar he

?etinin dünkU toplantısında müza
\~ ve kabul edilen yeni kontenjan 
""1'nameel yarmkl Resmt Gazete
~. nı redil kti K rarname ve 
11~~'ru· iiJt~iı- affı ayfrırtır~ -Karar-
.._lrne yeni bazı esaslara ıktiran et
<Qektedır. 

------
li-ansanın açacağı 
döviz kredisi 
lı Ankara, 20 (Tan) - Fransanın 
~kftrnetimlze açacağı döviz kredisi 
~in esaslarını tesbit etmek Uzere 
?tı l'fnılze gelen Osmanlı Bankası u
~rn direktörlerinden Boissler ile 
lo Yunu umumiye meclisinden Dek
tt 't.lye Finans Bakanlığiyle temaala-

1-,lamı.şlardır. 

Ankara belediyesinin 
yaptlğı istikraz 

Ankara, 20 (Tan) - Muhtelif bi
nalarla Ankara belediyesinin hazine
den istikraz eylediği 5.650.000 liranın 
tahakkuk etmiş ve edecek faizleri
nin aranılmaması ve Yenişehirdeki 
evlere ait tediye müddetinin uzatıl
ması hakkında hükumet Kamutaya 
bir layiha vermiştir. Layihanın esas
larına göre muhtelif tarihlerde A_~: 
kara belediyesinin istikraz eyledıgı 
5650000 liranın faizleri aranılmaya
cak ve belediyenin Yenişehirde yap
tırdığı evlerden dolayı belediyeye he 
nUz borcu olanların, borçlan için bu 
llyihanın kanuniyet kesbetmesinden 
itibaren faiz tahakkuk ettiril mi ye -
cektir. Bu tarihe kadar tahakkuk e
den faizlerle beraber borçların tedi
ye müddeti, mebdeden itibaren on 
ıene yerine 20 seneye çıkarılacaktır. 
BugUne kadar tahakkuk etmiş olan 
eyyamı mUteahhire faizleri ana borç 
1.4U .UU11! 11,_._ ._;ı...1.4. :JloJ.1.ıwl...ı.... la. 1..vl .. .ıl• 

ye araamda bu eMalar daireainde ye 
niden mukavele akdolunacak ve mu 
kavele akdinden istinkaf edenler 
hakkında eski mukavele hükümleri 
cari olacaktır. 

Amerikada 1 

Amerikalılar için bir 1 

Milletler Cemiyeti 

Ereğli bez kombinası 
Ağustosta isliyecek 
Ankara, 20 (Tan) - Ereğli bez 

kombinası Ağustosta işleyebilecek -
tir. Nazilli bez kombinası da 1937 yı
lı ortalarında işlemeye hazır hir ha
le gelmiş olacaktır. 

Ergani Bakırı 
Ankara, 20 (Tan) - İdaresi Sü

mer Banka verilmiş olan Ergani ba
kın Türk Anonim Şirketi hazine his 
sesile Keçiburlu KükUrt madenlerin 
deki Sümer Bank hissesi Eti Banka 
devrolunmaktadır. 

Pamuk istihsalôtımız 
Ankara, 20 (Tan) - Dahilde milli 

endüstrinin belli başlı bir meselesi, 
hariçte ise milli tediye müvazenesi
nin gün geçtikçe mühim bir unsuru 
haline gelmekte olan milli pamuk is 
tihsalatımızı arttırmak ve pamuk ka 
litesinin yükseltilmesi için hüküme
tin almış olduğu tedbirlerin başın

da ve bu sahada çalışmak üzere lş \"e 
Ziraat bankalarile Sümer Bank ara
larında bir teşekktil vücude getirmek 
kararmdadırlar. 

Kırıehirde bayram 
Kırşehir, (Tan) - Atatürk spor 

bayramı çok neşeli geçmiştir. Binler
ce halk, yavrulann çevik hareketle
rini takdirle seyretmiştir. 

Deniz anlatması 

lngiltere · Rusya 
müzakeratı başladı 

----
~ ... ,. kanunlannda 

Vaşington, 20 (A.A.) - Kolumbi- Londra, 20 (A.A.) - İngilizlerle 
ya, bir Amerikan Milletler Cemiyeti Sovyetler arasındaki ilk deniz müza
ihdasına müteallik bir proje tevdi et- kerelerine bugün öğleden sonra Ha
miştir. Bu cemiyetin, esası, Avrupa riciye Nezaretinde başlanılmıştır. De 
Milletler Cemiyeti mukavelenamesi- niz mahafili, bu müzakereler netice
nin ayni bir misaka istinat edecektir. sinde pek yakında Uç taraflı Londra 
Bu misak, şu hususlan ihtiva ede - deniz muahedenamesine benzer bir 
cektir: Ingiliz - Sovyet deniz muahedesi ak-

~GPllacak tadilat 

ı - BütUn Amerika devletlerinin tedileceği mütaleasında bulunmakta 
müsavatı, dırlar. 

2 - Harbin ilgası, Dokuz torpifo muhribi 
3 _ Mütearrızin ve zecrl tedbirle - Londra, 20 (A.A.) _ Amirallik 

rin tarifi, 

MIMAR1 BAHiSLERi: 

o~~darlı _ 

ogı..ılletrı 
lznik, - büyük Selçuk Impara

torluğunun biribirlerinden ayrılma 
tarihinde - ki Konyadan evvel Türk 
lerin paytahtı idi. Bilahare Bizans
lılar eline geçen bu şehiri son defa 
Orhangazi tarafından zaptedildiği 
zaman Türkler yeniden medeni ku
rumlarına buradan başlamıştı. 

tık inşa edilen Nilüfer Hatun ima
reti hamamı ve köprüsü ile ullımu 
aliye medresesi olmuştu. Muhiddiııi 
Arabinin Nasusuna şerh yazan Kay
serili Davut bu medresede mUderris 
idi. San'at ve kültür hareketlerile 
beraber Türk ilinin ıslahı için fay
dalı teşkilata başlanılarak yeni ni
zamlar, kanunlar vaz'ında Şehzade 
Alaeddin Paşa ile beraber Kazasker 
Çandarlı Kara Halilin büyük him
meti dokunmuştu. Çandarlı Kara 
Halil, Birinci Padişah Osman Gazi 
zamanında da Bilecik kadısı idi. 

Muradı Hüdavendigar 770 - 1368 
M. de Çandarlı Kara Halili sadra • 
zam nasbederek yüksek bilgisinden 
ve hayırseverliğinden dolayı kendi
sine "Hayrettin" adını vermişti. 
Sadrazam ve serdarıekrem olan 
fazileti ile tanınmış, yiğitliği ile de 
kendisini göstermiş, en çok Rumeli
ye karşı yapılan savaşlarda Selani
ği zaptederek birçok fütuhat kazan
mış ve ayni zamanda ülkenin ima
rına çalışmıştı. Çandarlı Hayrettin 
Paşa tarafından (780 - 1378 de) 
lznik şehrinde inşa edilen "Yeşil Ca
mii mimarimizde gu .. zel san'atler 

" için ilk yeni bir örnek olmuştu. Bu 
camiin planı ve kuruluş esası, Sel
çuk biçimlerinden farklı bir şey ol
mamakla beraber daha sade ve gü
zel öz bir tip göstermektedir. On 
yüzü teşkil eden hariminde yuvarlak 
maktalı iki sütun üzerinden kemer
ler çevrilmiştir. Geniş açıklık ya
pan orta giriş geçidi, diğer iki yan
daki küçük kemerli kısımlardan da
ha yüksek olarak üstü kubbelidir. 
Harimden mabet içerisine girildiği 
zaman mahfel önünde iki sütun var
dır. Sağdaki rnahfel köşesi üstün
den - duvar kalınlığı içinde tertip 
edilen 77 adet basamakla - mina
reye çıkılır. Orta btiyük kubbesi çok 
san'atli olup - içten yükseklik faz
lalığı için - beden duvarlarının sa

derecesinde fevkalade güzel mimari 
tesirler ortaya koymuştur. Bursada 
Yeşil Camiinden evvel yapılan bu 
örnek klasiğe ilk yolu açmıştır. 

Yıldırım devrinde; Türklerin Av -
rupa akınlannda şimali Bulgaristan
da bir sınır şehri olan Aydos kasa
basında Yıldırım .Camii adında gü
zel bir Türk eseri şahlanmaktadır. 

Çandarlı oğulları sıra ile bu de
virlerde sadrazamlık yapmışlardı. 

Ali Paşanın arkasından Çandarlı lb
rahim Paşa vezir olmuş, bu da 831 -
1427 de) Edirnede vefat etmişti. 

Ibrahim Paşadan sonra Çandarlı 
Halil Paşa Fatihin sadrazamı olmuş
tu. 

!stanbul alınmadan bir sene evvel 
Boğaziçindeki Niksar adı verilen ve 
Mimar Muslihiddinin planı olan Ru
melihisarı yapılırken surların "üç 
mühim kolesi" üzerinde Çandarh 
Halil Pap. Zagnos Mehmet Paşal 
ayrı ayrı inşaata nezaret etmişler -
di. Bu sebeple bu kulelerden biri 
Fatihin, diğer ikisi de Halil Paşa ile 
Zagnos Paşanın adlarını taşıyarak 

tarihe karışmıştır. 
Çandarlı Sadrazam Halil Paşa Is

tanbulun zaptı esnasında Fatihi gü
cendirdiği için (857 - M. 1453 te) 
idam edilmişti. Yerine Fatihin da
madı Mahmut Paşa sadrazam olmuş
tu. Babasının idamını duyan oğlu 
Çandarh Atik Ibrahim Paşa o zaman 
Edirne kadısı idi. Neden sonra bir 
arzuhal ile kendisini bildirmişti. 

Evvela sadrı rum ve 903 - M. 
1497 tarihinde de sadrazam olmuş -
tu. lki sene sonra Inebahtı seferin
de ölmüŞ'tü. Çok cömert, hayır se
ven alim bir zattı. 

Atik !brahim Paşanın Istanbulda 
Mercan civarında• güzel bir camii 
vardır. Etrafında medrese, mektep, 
çeşmeden ibaret bir manzume yap -
mıştı. Camiin kapısındaki: 
"Haynın celilün yüebbedü" 

kitabesi hicri 900 tarihine rastlar. 
Bu eski ve kıymetli eser bakımsız 

bir haldedir. 
lbrahim Paşanın Fatihte Saraçha

ne başında da meşhur çifte hamam
ları varclır. 

Yine lstanbulda Süleymaniye ci -

çak silmesinden yukarı "tambur" varında Çandarlı oğullarından def
tetkil eden "kinci bir duvar Uzerine· t~rdar~ık~ bulu~muş Şemsülcende
oturtulmuştur. Mihrabı mermerden rıye aıt bır ~mı .daha Ya~ır. ~u 
yontma olarak hendesi tezyinlidir. da b~kımsızlıga mahkum tanhi bır 
Yanmış olan ilk minberi - Selçuk eserdır. 

eserlerinde görüldüğü gibi - ah- Şu bulduğum şiiri yazmadan geç-
şaptan zıvana ekli ve şekilleri girift, miyeceğim 

kabartma ve kakmalı olarak oyma- "Abi<latı ok§ıyan şefkatli eller 
lıydı. Şimdi zevksiz bir minberi nur olur 
vardır .. Yeşil. camini~ ~o~ ent:res~n Nurlu ellerle cihan ba§fanbaşa ma-
olan mınaresınde mısılsız glizellık nıur olur" 
gösteren tuğla gövde sathının ye- · 
şil kaşi kaplı çok ince süsleridir. Mimar Kemal ALTAN 
Taş şerefe altı da istalaktit işlenmiş-
tir. Minarenin bu · çini renginden 
camie "Yeşil" adı verilmiştir. Yeşil 
camiin mimarı da Hacı Musa adında 
bir Türktür. Çandarlı Hayrettiıl 
Paşa yaptırdığı camiinden 8 sene 
sonra Selimiğin zaptı arkasından 
Rumelideki Yenişehirde vefat etmiş
tir. 

Belediyede yeni 
değiıiklikler 

Belediyenin 936 bütçesi tatbik mev
kiine konulduğu zaman, belediye er
kanı arasında mühim tebeddülat ola-
caktır. Bir daire erkanının ayni aile
ye mensup olmamaları lazımgeldiği 

için, bu defa yapılacak tebeddülat 
bilhassa bu esasa istinaden olacak-
tır. 

... 

Sülük! 
Ma~-ıs a~,, 1"1a,ıbulda diinyanın 

hiçbir yerinde görülmemiş bir J..-Utiik 
ticaret kapısı açar. Ti<'.aret kapıla -
nnın birer hıtCet kapısı gibi önii ka
labalık olduğu sıralarda velevki, kü
çücük bile olsa böyle bir kapının açıl
masını hoı; görmemek kahil değildir. 
Bu, mayıs ayında bize mahsu açılan 

küçiik kapı, sülük ticaretidir. Elinde 
bir şişe, kolunda bir sepet ve <lilinde 
(sülük!) lafile dolaşan gezer satıcı
lann pis . derelerden toplayıp halkın 
boynundan o~·Juğuna kadar kanı emi
lebilecek \"erlerine salıwrcliğt hu kü
~ük hunh~rlan hep tanrnz. Adına 
(sülük) derler. iddialan kanını em
dikleri vücudün sıhhatini korumak, 
onun pis kanını dışan almaktır. 

(Süliik}ler çeşit çeşittir. t~n zarar
sızı, şişeler kinde gezer satrcılann 

ma~·ısta sattıb'l si~ ah ve ,,cık ncık 

ha,l<·anlarclır. Gerri bunlar adamın 
kanını emer ama bile bile ve istediği
niz zaman emer .. 

Tarihi tabii alimleri bunların daha 
büvükleri, daha tehlikelileri olduğu • 
nu' da !WyJerler, onlanc ismi de artık 
süliik değildir ,.e kuara bir ~·ere )·a
pışırsa o \'Ücutte kıpırdamağa takııt 
kalmaz. 

Onun içindir ki, ben (Siilük) iin 
'tattfı kiiçüğiinrten hile korkanın. Tiy 
net hi1inmez: küçü1: ı:öninür, emme
ye haşlar, eme emf' hü~iir sonra başa 
çıkılmaz hale ~elir. Size de pendlm 
olsun; (sülük) ten uzak durun! \'e 
ne de olsa sizin sıhhatinlzden en·eı 

kendi hesabına kanınızı i~tiğini unut-
mayın! 

8. FELEK 

Prenses Bibesku dün 

Bükreıe gitti 

Profesör Bakster Prenses Bibeskoya 
izahat veriyor 

Evvelki gün şehrimize gelmiş o
lan Beynelmilel Tayyarecilik Fede
rasyonu Başkanının eşi Prenses Bl
besko, dün, yeğeni Romanyalı Prens 
Kantaküzenin tayyaresile Yeşilköy
den Bükreşe gitmiştir. 

Şehrimizin Tayyare Cemiyeti Baş
kanı !smail Hakkı Başak Prensesi 
uğurlamış ve bir btlket vermiştir. 

Prenses, dün öğleden sonra, Sul
tanabmetteki hafriyat sahasını gez
miş, Profe.sör Baksterden izahat al· 
mıştır. 

~~------~~~~~~~ 

• ~kara, 20 (Tan) - Muamele 

"1~ kanunu ile kazanç, buhran, 
~aıene ve hava kuvvetlerine yar
tı "~gileri kanunlarında yapılma
" teklif edilen değişikliklere dair ka 
"1\ttı llYfiıalanm hUkOmet bugün Ka 
ltı-llta.ya venniftir. Allkalı encUmen
ıa; bu llyihalan derhal tetkike ba•
lf &ca.kıa.r ve bu suretle llyihanm 

i11J~dan evvel umumt heyette gö 
~hllınelerl teınln olunacaktır. 

4 - Futuhat ile zaptedilen arazinin 
zaptedene aidiyetinin tanınmaması. 

(788 - 1381 de) yerine oğlu 
Çandarlı Ali Paşa sadrazam olmuş
tu. Ali Paşa da babasında olduğu 
gibi kemal ve fazilet yoktu. O en 
çok Yıldırımın sefahetinin artması
na çalışmıştı. Timur vak'asından 
sonra Emir Süleymana vezir olarak 
(813 - M. 1410 da) vefat etmişti. 
Yıldınm devri ile kardeşi sultanlar 

dairesi, Tribal sınıfından dokuz tor- arasındaki taht kavgası ve fasıla • 
pido muhribinin inşaat tezgahlarına 
konulması için icap eden tertibatı 
almıştır. Bu gemilerin inşası, 1936 
programı icabatmdandır. 

Henüz bütçe gelmediği cihetle bu 
esasa istinaden yapılacak değişiklik
lerde kimlerin açığa çıkacağı, kimle
rin başka vazifelere getirileceği meç 
huldür. Yalnız levazım müdürü Mah-

Güneı - Galatasaray 
maçı tehir edildi 

~küçük Haberler 
• 

"1tr:nkara, 20 (Tan) - Terfian 
~nakledilen Tiran maalahat
tdil Nebilin yerine kimin tayin 
ta,.ı~ önUmilzdeki gilnlerde ka • 
~ "ftlrılacaktır. 

>. 41tka.ra, 20 (Tan) - Tahranda 
~ ~acak yazlık ve kı,lık iki sefa
(}eıt 1 rıaaı inşaat ve teeisatı için be
~e ..._93

6 ve 1937 yıllannm bütçele
tı~t'e onuıacak tahsisattan ödenmek 
~ n., Bakanı 200 bin liraya ka· 
~l~eı~Ut icra edebilmesine mezu 
~et ~en bir kanun layihumı, hU 
• c\rık Ugün Kamutaya vermiştir. 

'l ' ~ 20 (Tan) - Endüstri
~!!l Jc::14t Dlaliyet ve satı, fiyatla
•qı"ı il rıtro1 hakkındaki kanun la-
~ ~u: Konya ovası sulama ida
~ 9eb~k Mühendis Mektebi, An
~ l'U•' imar direktörlüğü ve An
,1~ lll;-ek ziraat enstitüsüne, u
bı~ ıt. Vazeneye almmuma dair 
~~e'td tlUJı llYilıuı allkadar encU
~e ~geçerek Kamutay ruzna-

bl!ftır. 

5 - Amerika Milletler Cemiyeti 
Assamblenin her sene toplanmağa da 
vet edilmesi, 

6 - Cenevre müessisi ile mesat bir 
liği yapılması, 

7 - Amerika devletleri arasında,. 
ki bütün ihtilAfların halli, 

8 - Cenevre müessesesi mukave
lenamesinin Monroe kaidesini tanı -
yan yirmi birinci maddesinin ilgası, 

9 - Cenevre konseyinde Amerika 
milletlerine tahsis edilmU, olan aza -
lıklar miktarının arttırılması. 

10 - Cenevre konseyine iza ola -
ca.k Amerika milletlerinin Amerikan 
Milletler Cemiyeti tarafından intihap 
ve tayini. 

Uzak Şark meselelerinde 
lngilterenfn rolü 

Tokyo, 20 (A.A.) - D. N. B. Mu
habirinin, uzak şarkta Japonyanm 
lngiltereye hakikaten bir anlaşma 
teklif etmek niyetinde olup olmadı
ğı sualine cevaben dışişleri bakanlığı 
nm salahiyettar bir recülü, böyle bir 
kararın mevcut bulunmadığını ve Ja
ponyanın Uzak Şark meselesi, Çin 
meselesi ve deniz meselesi üzerinde
ki noktai nazarlarında hiçbir değişik
lik olmadıiıru bildinnistir. 

Repulse dirlfnofu yeniden 
teshir edildi 

Londra, 20 (A.A.) - Star gazete
si, tadil ve yeniden teçhiz edilen mu 
azzam Repulae dritnotunun gelecek 
ay içinde Akdenize çıkacağını yazı -
yor. Dört deniz uçağı nakledecek o
lan bu gemi 10 santimetrelik sekiz 
hava topu ile ve diğer hava taarruz
lanna karşı tertibatla mücehhezdir. 
Tadilat 10 milyon Tlirk lirasına mal 
olmuştur. 

Çinde bir zelzelede 

bet bin ev ytklldı 
Şanghay, 20 (A.A.) - 24 nisanda 

Lin.şanda vukua gelen zelzele hakkm
da resmi rapor gelmiştir. Bu rapora 
göre, bu zelzele neticesinde 5000 ev 
yıkılm.If, 54 ki•i ölmüş, 187 kişi ağır 
surette yaralanmış ve 20000 kişi 
yurtsuz ve açlığa mahkfun bir halde 
kalmıştır. 

Allkadar makamlar derhal illç ve 
yiyecek &'Öndermefe haşlanualardır. 

sında yapılmış olafı. Bursada Yıldı
rım ve Ulu Camiler, Edimede de Es
ki Cami ile Küpeli Hatun Camii gi
bi kıymetli mimari eserler vUcuda 
gelmişti. Bursadaki Yıldırım Camii
nin plan ve cephe teşkilatı sadeliği 

mudun tekaüde sevki ile yeni ihdas 
edilecek muhasebe ikinci müdür mu
avinliğine belediye müfettişlerinden 
Cabir veya Hüsnüden birinin getiril
mesi kararlaştınlmıştır. 

•• •• uncu llkmektepteki toplantı 44 

Sene sonu münasebetile Beyoğlu 44 UncU ilk mektep talebeleri kendi 
aralarında bir toplantı yapmışlardır. Yukarıki resim. mektebin ücüncü 
smıf talebelerini bir arada gösteriyor 

Dört büyük klübümUz aarlarmda bir 
dostluk maçı yapacaklardır. Fikstür 
mucibince, bu hafta Taksim stadyo -
munda lik maçtan ikinci devresi için 
karşılaşma.lan icap eden ve sabırsızlık 
!ar beklenmekte olan Güneş - Galata
saray maçı, lik müsabakalarının niha 
yetine bırakılmıştır. Bu mühim karşı
laşmanın geri kalmasına sebep, dört 
büyük klüp arasında ihtilaflann kal-

1 dır:ıldığı hakkında geçen gün imzala
; nan mukavelenameye göre bir anlaş
! ma yapılmış olmasıdır. Bu anlaşma 
t mukavelesinin ilk fili tezahürü olmak 

f
, üzere önümüzdeki pazar günü Galata 

1 
saray, Güneş muhtelitile Beşiktaş, Fe 
nerbahçe muhtelitleri Taksim stad -

f yomunda karşılaşacaklardır. 

Beynelmilel satranç 
turnuvasJ neticeleri 

Moskova, 20 (A.A.) - Beynelmi -
lel şatranç müsa'bakalarmda beşinci 
turdan sonra hasıl olan vaziyet şu -
dur: 

Botvonnik ve Kapablanka 3 1-2 pu 
van, 

Lasker ve Lovenfi.R 3 1-2 povan. 
Kan 2 1- puvan, 
Riunin ve Ragozin, 
Liliental ve Flor 2 puvan, 
Eliskazes 1 1-2 puvan, 
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Asll büyük facia öğleden sonra 
Darülfünunda başgöstermişti 
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Sigortalı abone şartlan 
Arasıra, emir getiren bir Ingiliz 

motosikletinin telaşlı patırtısı, taht 
kapının kubbesi altında velveleli a
kisler yapıyor; bu motosiklet, Har
biye nezaretinin geniş avlusundan 
tozlu bir iz kaldırarak ileri doğru a
tılırken, o telaşlı patırtı bu şefer de 
Harbiye nezaretinin duvarlarına çar
pıyordu. 

Işgal müfrezeleri, aldıkları uzun 
uzadıya tertibattan sonra, ancak sa
at on buçuğa doğru asıl nezaret bi
nasının içine girebilmişler; bütiln 
kapılara ve koridor başlarına nö -
betçiler dikmişlerdi. 

Fransız karargahı ile Harbiye ne
zareti arasında irtibat ve kontrol 
vazifesini ifa eden (Ceneral Mojen) , 
her gün pek ırkea vasifesi başına 
geldiği halde, o gün, meydanda gö
rünmemişti. Işgal başlamadan evvel 
de, bu irtibat dairesine Bristol ote
linden bir emir gelmiş ve orada bulu 
nan ve Mojenin maiyyetine memur 
olan iki Fransız zabite : 

(Vakit kaybetmeden, derhal Bris
tol oteline geliniz.) 

Denilmişti... Nekadar garip ve 
hayrete şayandır ki; dairenin içini 
işgal eden Ingilizler, Fransızların ça
lıştıkları odaların önüne de birer 
nöbetçi dikmişler; orada bulunan di
ğer Fransız zabit ve efradının fena 
halde hiddetlerini celbetmişlerdi. 

Vaziyet, Fransız zabitleri tarafın
dan telefonla ve acı bir lisanla 
- Briston Otelinde bulunan - Ge
neral Mojene haber verilmiş; o da 
bu garip ve dostluğa sığmıyan mu
ameleden dolayı Ingiliz kumanda
nından izahat istemişti... Bunun üze
rine Ingilizler derhal nöbetçilerini 
çekmişler; bir zabit göndererek o
radaki Fransızlara tarziye vermiş -
!erdi. 

Yine bu sırada, ayni sahada baş
ka bir facia da.ha cereyan etmişti. 
Bayazıt camisinin karşısında, eski 
(Jandarma Dairesi) de i15gal edil -
mek iatenllmi15ti. Karşılannda hiç -
bir mania bulmıyan Ingiliz mUfrteze
leri derhal bu binanın kapısından 
girmişler, her tarafa yayılıvermiş -
lerdi ... Uçer beşer neferden mürek
kep gruplar, odalara dalıp çıkıyor
lar, silah ve asker arıyorlardı. 

Binanın üst katındaki bir odada, 
O gece dairede nöbetçi kalan Müla
zım Nail Beyle ki.tiplerden Aslan ve 
Zeki Efendiler, gece geç vakte ka
dar çalıştıkları için derin bir uyku
da bulunuyorlardı ... Bunlar, oda ka
pısının şiddetle açıldığını ve kapının 
önünde lngiliz süngülerinin parla -
dığını görür görmez, şaşırmışlar; 
bağrışarak yataklarından fırlamış -
lardı ... Onların bu haykırış ve fırla
yışları Ingilizleı· tarafından yanlış 
telakki edilmiş; kendilerine karşı si
li.ha sarılacakları hissini vermişti. 
Bu yanlış telakki burada bir facia
nın zuhuruna sebebiyet vermiş; hiç
bir şeyden haberleri olmıyan bu Uç 
zat üzerine hücum edilerek zavallı -
lar süngü uçları ve tüfek dipçikleri
nin zalim darbelerile al kanlar için
de yerlere serilmişlerdi. 

Asıl büyük facia; öğleden sonra, 
Darülfünunda bq göstermişti ... Şeh-

mm etrafını almışlardı. 
Rıza Tevfik Bey, derhal kaşlarını 

çatmış .. Sert, keskin ve nafiz nazar
larını etrafa gezdirerek kalpleri en 
mukaddes heyecanla çarpan o genç
leri bakışlarının tesiri altına almış, 
söz söylemeğe hazırlanmıştı. 

Talebeler oqu; kendi kalp acıları· 
na uygun bir nutuk verecek, şu an
da yüreklerinde yanan ateşi, gözler
den akıtacağı yaşlarla dindirecek 
sar.mıştı. Birdenbire her taraf, uh
revi bir sükut halini almıştı. 
Bükülmüş boyunların ümit ve im

dat bekliyen nazarları Rıza Tevfiğin 
- insan hislerini en yüksek, en mü
tevekkil bir vect ile terennüm eden, 
eşsiz ve emsalsiz destanlarile bütün 
kalpleri büyüleyen o büyük hakikat 
şairinin - kor gibi parhyan gözleri
ne çevrilmişti. 
Rıza Tevfik söze başlamıştı. Fa

kat söylediği söz, şu kısa suale mün
huır kalmıştı: 

- Ne oluyorsunuz efendiler? .. 
Efendiler, şaşırmı§lardı. O kadar 

şaşırmışlardı ki; melül ve mahzun 
nazarlarını çevirmişler; biri birlerine 
bakışmışlardı ... Efendilerin ne ol
duklarını, Rıza Tevfik, bilmiyor mu 
idi? .. Memleketi baştanbıı!ia heye -
can ve hassasiyete sevkeden faciayı 
görmUyor muydu? .. 

- Ne oluyorsunuz efeJ\diler? .. 
Lüzumsuz heyecanların, memlekete 
bUyük felaketler getireceğini düşün
müyor musunuz? .. , Biz, sizi tahrik 
eden kuvvetin ne olduğunu biliyo
ruz. Memleketi felaketten felakete 
soktuktan sonra, bir kısmı kaçan. 
bir kısmı da yılanlar gibi şuraya 
buraya sokulan o mel'un ittihatçıla
rın bugün yine kuyruk kımıldattık
larını.. Katilane tasavvurlarına sizi 
de kör bir alet yaptıklarını, pek ala 
biliyoruz. Ve ... 

Rıza Teyfiğin yayvan, müstehzi, 
llübali bir şive ile söylediği bu 
sözler, birdenbire acı bir feryat ile 
karşılaşmq; aon kelime, Rıza Tev
fiğin dudaklarında kalmıştı... içi 
yanan bir genç, sanki hassas kalbi
ne bir nişter batırılıyormuş gibi , 
rrıııztarip bir sesle bağırmıştı: 

(Arkası \'ar) 

Yıllık Altı aylık 

1700 900 

nAn için flancılık Şirketlennt> 
müracaat edilmelidir. 

KUçUk ilanlar doğrudan doğ 
ruya ıdaremizce ıllınabılir. 

KüçUk ilanların 5 satırlığı bır 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası tçin satır başına 5 kuruı: 
alınır Bir defadan fazla tçin ye. 
l{finıfarı 3 10 kuru@ lnrlirilir 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 Ankara'da Askeri 
Baytar Mektebine bu sene 
sivil lise mezunu olmak şar
tile ( 14) talebe kabul edile
cektir. Taliplerden aşağıda
ki vasıflar aranılır. 

A - Türkiye Cumhuri
yeti tabasından olmak 

B- Yaşları 18-21 olmak 
C - Türkiye Maarif Li

selerini bitirmiş ve olgun
luk imtihanını vermiş olmak 

D- Bünyelerinin tam sıh 
hatli ve askerliğe elverişli 
olduğu Askeri Sıhhiye he
yetlerince tesbit edilmek 
"tam teşekküllü askeri has
tanelerce,, 

E - Kendilerinin ve aile
lerinin hüsnü halleri zabıta
ca tevsik edilmek 

2 - Bu vasıfları haiz ta
lıpler müracaat istidalarına 
şu kağıt ve vesikaları bağ-

larlar. 
A - N uf us cüzdanı veya 

resmen musaddak sureti 
B - Musaddak sıhhat ve 

aşı vesikaları 
C - Mezun olduğu lise

nin şahadetnamesi veya mu
saddak sureti 

D - Kendisinin ve ailesi
nin hüsnühali hakkında fo
toğraflı zabıta vesikası 

E - Mektebe kabul edil
dikten sonra askeri kanun 
nizamları kabul ettiğini na
tık velisinin ve kendisinin 
birer teahhüt senedi. 
F- Selisülbevl, gaşi nev

a-••••••••••-• bati ihtilaciye, sar'a ve sai-
Bugün saat 16 112 da rülmenam hastalıklarile ma-

Istanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesi Başkanlığından : Mey
dancıkta Mercanof hanında komis
yonculukla meşğul iken 15-11-933 ta
rihinde iflbına karar verilen Nem
lizade şirketi ile şUrekA.sından Asım, 
Nazım ve Salim bu kerre ashabı 

matlup ile konkordato akdetmiş ve 
mezkur konkordatonun tasdiki için 
de evrak mahkemeye tevdi kılınmış 
ve icrayı muhakemeleri dahi 5-6-936 
saat 14 te muallak bulunmuş oldu
ğundan icra ve iflas kanunun 296 
ıncı maddesine tevfikan işbu gün ve 
saatte allkadaranrn mahkemede 
hazır bulunmalan ilan olunur. 

F ransız Tiyatrosunda lul olmadıklarına dair velile-
yalnız muallim ve talebelere rinin N oterlikden tasdikli 
mahsus 

:r:adebaşındaki kanlı hadiseden ç11- Prof. ZATI SUnGUR 
dırtıcı bir teessür duyan Dariiltunun 

taahhütnameleri "bu gibi 
hastalıklardan birile mekte
be girmezden evvel malul 
olduğu sonradan anlaşılan 
talebe mektebden çıkartılır. 
Ve o zamana kadar mekteb 
masrafı velisine ödettirilir.,, 

talebeleri derhal toplanmışlar; şe
hitleri merasimle kaldırmağa karar 
vermişler; ve bunun için de hazırlık
lara girişmişlerdi. 

Talebenin bu teşebbUsilnll haber 
alan hükumet, derhal polis mUdiri -
yeti şube müdürlerinden biri ile bir 
kaç sivil memur göndermi§; efendi-
leri teşebbüalerinden vazgeçirtmek 
istemişti. Fakat heyecan içinde bu
lunan talebeler, hUkftmetin bu tale -
bini reddeötmişler, fikirlerinde ısrar 
eylemişlerdi. 

Maarif nezaretinden gönderilen 
bir heyet te bu hassas gençlerin a
teşli heyecanının önüne geçememiş
ti. Ve nihayet talebenin karşısına 
birdenbire bir heyula dikilmişti. 

Bu heyula, gençliğin yabancısı de
ğildi. Hatta o kadar yabancısı de
ğildi ki, bütün onu görenler, hemen 
hep bir ağızdan: 

- Filozof .• 
- RızaTevfik ..• 
Diye haykınşmışlar~ 
- Koca filozof .. Büyük pir ... Kan 

ağtıyan kalbimizin acılarını duydun 
da mı buraya geldin.. Kalemini ~ı
kar. Kalbimizin kanlarına hatır. Bu
günün bu felaketin de destanını yaz. 
Anadoluya yolla. Başımıza gelen fa
cianın büyiiklüğUnU herkes anlasın. 
Halimize «ağlar, taşlar ağlasın .. 

Feryatlarile, aflaya ağlaya o ada-

tarafından görülmemiş hususi 
bir programla MATiNE. 

Spiritizm, Manyatizm ve Hok
kabazlık. Fiyatlar: BütUn yer
ler 50, Paradi 20 ve localar 200 
kuruş. 

Bugün matinelerden itibaren 

M EL E K 
Si NE M A S I NDA 

2 büyük film birden 

1- BROADVA 
MELODY 

Robert Taylor • 
Eleonor Powell 

2 -Monte Kristo 
KONTESi 

BRIGITTE HELM 
Yaz fiyatları: 20-25-35 Kr. 
Hamış: Kuponlar yarın akşa-

ma kadar değiştirilecek ve 25 
Mayıs Pazartesi akşamı iPEK 
sinemasında çekilecektir. 

3 - Kayıt için müracaat 
yerleri Ankarada Yüksek 
Ziraat Enstitülerinde "As
keri Baytar Talebe Amirli
ği" İstanbulda Haydarpa
şada "Askeri Baytar Tat
bikat Mektebi Müdürlüğü " 
dür. Taşralardan talip ola
caklar 1.2 maddelerde bil
dirilen evrak ve vesikaları 
tamam olmak şartile bulun
dukları yerlerdeki Askerlik 
Şubeleri vasıtasile dileklerini 
M. M. V. Baytar İşleri Dai
resi Reisliğine bildirebilirler. 

4 - Aranılan vasıf ve 
şartlan haiz talipler imtiha
na tabi değildir. Kabul mü
racaat tarih ve sırasına göre 
yapılacaktır. Müracaat Ey
lül 1936 iptidasına kadardır. 
F a k a t ( 14) talip ta-

MEMLEKETTE "TAN 
" l 

Havza ve Ladik 
kaphcaları 

Samsun, (Tan) - Havza kaplıca
larında esaslı ve fennf tetkikler ya- ı 
pılmak Uzere geçenlerde Evkaf MU
dürlilğünce mahalline gelmesi temin 
edilen yüksek Ziraat Enstitüsü Do
çentlerinden Kerim Omer inceleme -
!erini bitirmiş ve. ilim yönUnden çok 
değerli etütlerinin sonuncunu havi 
raporunu ait olduğu makama gön
dermiştir. Bu raporun bir örneği de 
vilayete gelmiştir. Gerek Havza ve 
gerek Hırlaz kaplıcalarının evsaf ve 
bu raporlardan anlaşılmaktadır. 

Aydının umu mT ııörUnüşU 

Aydın ve civarında pamuk 
ekilen saha genişletiliyor 
Bu seneki ekim mmtakası 15 yıldanberi görülmemit 

derecede geniştir, mahsul c;ok verimli olacak 

Havza ve Hırlaz kaplıcaları su -
yunun havassı kimyeviyesi itibarile 
em'a, karaciğer, rahim, böbrek ve 
romatizma hastalıklarına faydalı ol
duğu tecrübelerle sabittir. Bu su
ların terkibinde hamızı sanii karbon 
ve sani fahmiyeti sodyum ve kibri
tiyeti sodyum mevcut bulunduğu 
yapılan tahlillerden anlaşılmıştır. 
Evsafı renksiz ve berrak olup tor -
tusuz ve içimi hafif ve leziz olmak
la beraber kalevidir ve kırk sekiz 
derecei hararettedir. Havza kaplı -
calannın suları vilayetin her tara-
fında kapalı kaplar içinde satılmak- _,.. .. ___ _. ......... ıııııat11·ııııı•t11•illı•t11•ııııı_.ı11r111ı..._ı11·ııııı ... ..-_ ..... ~1111• .. ._ıııı·•-1111·•-1111.,.. .. 

tadır. Bu güzel ve şifalı kaplıcala - Aydında sebze ve meyva 
rm modern bir şekle ifrağı ve ilmi ucuzladı, yeni arpa mahsulü 
ve fenni tesisat vücuda getirilmesi piyasaya çıkmak üzere 
düşünülmektedir. Pek eski olan ve 11ıııuıt11· .. st11• .. st11nıııııuııııın .. uııııı· .. aı11· ...... ..... 7 .. _ 1117 _ •• ._111111117_u·n_uraa .. • 
hatta Romalılara aidiyeti söylenen 
mevcut hamam binaları yerine Hav- Aydın l9, (Tan) - Ilimizde pa-
za ve Hırlaz da modern ve her tür- muk ekimi hızla sürüyor. Bu yıl ekiş 
lü konforu haiz otel, kaplıca, elek- 15 yıldır görülmemiş derecede çok
trik ve saire gibi bugünkü ihtiyaçla- tur. Pamuk ekim bölgelerinde he
ra uygun tesisat yapılacak olursa men boş yer kalmıyacaktır. Geçen 
Havzanın en az zaman içinde büyük yıl Aydın bölgesinde 9 - 10 bin hek
bir şöhret bulacağı ve çok rağbet tar pamuk ekilmişti. Bu yıl hazır
göreceği şüphesizdir. !anan pamuk yatağı 25 bin dönüm-

Kücük Moherl~r 

• Keçiburlu, (Tan) - Kükürt 
Türk Anonim Şirketi Direktörü Şa
hap Enver vazifesinden çekilmiştir. 
Direktörlüğe Mühendis Ibrahim ve
kalet etmektedir. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Genç
ler idman Birliği ba~kanı olan Hus
rev, Tarsus hlklmliiZine ta..vin edil -
diği için, başkanlıktan çekilmiştir. 
Birliğin yeni reisliğine. Parti Başka 
nı Hidayet Sayar seçilmiştir. 

• Keçiburlu, (Tan) - Gençler 
Birliği azalan son verdikleri müsa
merede davetlilere çok neş'eli bir -
kaç saat geçirtmişler ve alkışlan

mışlardır. 

• Trabzon, (Tan) - Belediye mec 
!isinin Uç ay önce verdiği peçe ve 
çarŞaf yasağına ait kararın tatbi
katına başlanmıştır. Muhtaç ailele
re belediye, Parti ve bazı kurumlar 
manto dağıtmıştır. 

• Hopa, (Tan) - Kaza Hakimi 
Suphi Urs yeni vazifesine başlamak 
üzere buradan ayrılmıştır. Suphi 
Orsün yerine veklleten Vakfıkebir 
Müddeiumumisi Fehmi tayin edil -
miştir. 

•Hopa, (Tan) - Uray meclisinin 
verdiği bir karar üzerine çarşaf kal 
dırılmıştır. 

ÇOK 
ETL i O LU R 

marn olunca kayıt muamele
si daha evvel kapanacaktır. 
Taliplerden lise şahadetna
mesı ıyı derecede olanlar 
tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin 
kapanmasından sonra kabul 
edilenlerin isimleri yine ga
zetelerle ilin olunacaktır. 
( 694) (2656) 3645 

dür. Son yağmurlar hafif olduğun-
dan kaymak tutmamış ve pamukla
n bozmamıştır. Menderesten bir -
çok yerlere açılan kanallarla pa
muklar sulanacağından hem rekolte 
ve hem de randıman yükselecektir. 
Bölgemizde bazı çiftliklere Nazilli 
Islah lstasiyonundan tohum veril -
miştir. Ekişin bütün ilimiz çevre -
sinde Aydın bölgesi gibi olduğu an
laşılmıştır. 

ı az seDze ve m~y•u~ı 
Aydında yaz sebze ve meyvalan 

günden güne çoğalmaktadır. Bir haf
tadır Köşk ve Odemiş yaylaların
dan kiraz gelmeğe başlamıştır. Ki
raz 30 kuruşa kadar düşmüştür. Fi
renk elması 15 kuruştur. Erik on 
beş kuruştur. Henüz Izmirden gel
mekte olan salatalık 7,5 - 10 kuru
şa satılıyor. Yerli salatalık bu haf
ta çıkacaksa da Antalya ve Marma
risten bugünlerde gelmeğe başlıya
cağından yerli bahçelerin bu yıl da 
turfandadan istifade edemiyecekleri 
anlaşılıyor. Taze fasulye 15, kabak 
2, bakla 1 kuruşa düşmüştür. Zahire 
fiyatlarında düşkünlilk başlamıştır. 
Uray birinci ekmek kilosunu 11 den 
10,5 kuruşa indirmiş, ikinci ekmek 
kilosu yine 8 kuruş olarak bırakıl -
mıştır. Kuzu eti 30, dana ve oğlak 
20 kuruştur. Tereyağı 50, taze pey
nir 15 - 20, inek yoğurtu kese 7,5 -
10, yayla keçi yoğurtları da 15 - 20 
kuruştur. 

Taslanan ev 

Aydında eski eserlerden: Cihanol• 
camii 

,,._., -- M-.--.•- ,- a. _ a.a. 

Karakuyu - Afyon hattının açıl • 
masile ilimizden Afyon, Konya, Es
kişehir ve Ankaraya sebze ve met• 
va sevkiyatı tekrar başlıyacaktıt• 
Bahçıvanlar bunun için şimdidetı 
tertibat alıyorlar. Yalnız, hafta~ 
üç gün Denizliden kalkan muhtelit 
katarın Aydından kaldırılması hU .. 
susunda lazımgelen müracaatlar 'il 
temaslar yapılmıştır. 

Gürbüz çocuk müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu Aydııl 

şubesi Halkevi Sosyal Yardım şu~ 
sile birlikte gürbüz çocuk müsab&" 
kası yapmıştır. Halkevi salonundl 
yapılan bu müsabakaya 25 çocuk if' 
tirak etmiştir. Hakemler Dr. )ıı{D
nif, Dr. Muhsin, Dr. Nafiz Yaz~ 
ve Dr. Kemalden teşkil edilmıJ .. 
Her yaştan birinci gelen çocuklaıi' 
Kurum tarafından mükafatlar daf 
tılmış, BOSyal yardım şubesi de ıv 
sabakaya giren çocukların hep, 
çikolata ve oyuncaklar vermiştir• 

Gönen kaphcaları 
Silifkede bir ev Bu sene büyük bit 

durmadan taşlanıyor rağbet görüyor 
Silifke, (Tan) - Bir haftadanbe- Gönen, (Tan) - Belediye, varl;:i 

ri Silifkede bir cin ve peri hiklyesi tı fazlalaştırmak düşüncesile 
dever tm ğ b l tır M sele banyolann yanma. yeniden bir ıca~ 

an e e e aş amış . e - ı:ııv 
lıca inşa ettirmiştir. Kaplıca -'tJ 

nin esası şudur: demdir. Birinci kısım inşaatı ,.. 
Mukaddem mahallesinde Zeynep bin liraya verilmiştir. , 

kadının evinde birkaç aydanberi Kaplıca zamanı, Gönen cidden ~ 
mahkeme katiplerinden Ziver ismin rülecek bir kalabalık arzeder. ı!:ue
de birisi oturmaktadır. Geçen haf- ba,, kaplıcalarda fifa anyan gU• 
ta evin içerisine evvela ağaç yonga- lerle dolar, taşar. Bandırma~_ft .... 

zel bir yol ile bağlanmış olan. ..---e"• lar atılmağa başlamış, sonra bu yon al 111 .. 
baya otobüsler zamanında ı!Pe balı'" 

galan sıva ve taş parçalan takip tedir. Bu suretle kaplıcalara sa dötı'" 
etmiştir. Bunların nereden atıldığı leyin gelip akşam Bandırmaya daıı 
bir müddet anlaşılamamıştır. Hadi- mek mümkündür. Dçe yan~itiJI 
seyi yakından takip edenler, bu taş- geçmekte olan Gönen çayı ,mu :9ı1 
lamanın Ziverin ölen ilk karısı ta- ziraat kuvvetini arttınn~~d~r. yU" 

senenin ekim vaziyeti, çıftçın1? 
rafından yapıldığını ileri sürmüşler zünU güldürecek bir derecededır;....., 
ve binaenaleyh bu kadmm ruhuna ---------==ıı:ı:a:=--=!< ~,. 
bir mevUit okunmasını tavsiye et- YENi ENSRiY ~ 
mişlerdir. Fakat, bütün tedbirlere 
rağmen, taşlamalar devam etmiştir. 

Zabıta, evin her tarafını aramış
tır. Henüz bir ipucu bulunamamış
tır. Kiracı Ziver evden çıkmağa 

mecbur kalmıştır. Kimsesiz bir ka
dın olan ev sahibi teessüründen ağ
lamakta ve ev, hala taşlanmaktadır. 

Ilgaz armaganı aP" 
32 fhci sayısı çıkmıştır. K Jf' 

monu lisesi tarafından hazı~l~: 
tır. KUltUrel bir talebe dergısı 

Çağhyan ı,tıl 
Aylık fikir ve edebiya~ ~ergi• 

5 inci sayısı intişar etmıstır 
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ş~yler 
• NOTLAR Mücevher hırsızlığı yapan 

41940 Harlbü Beyoğlu • "Soho .. 
Akpm iizerlerl bllha88a cumartesi 

ve pazar akşamlan, Beyoğlonda cad
delerden geçmek bir uap, bir utanç 
bir felikettir. 

suçlular tamamen tutuldu 
Necati ile metresi Müzeyyen' de Eyüpte giz1,,--l;kleri 

evde yakayı ele verdiler, tahkikat devam ediyor 

Yazan: B. G. Well8 - 28- Çeviren: Narl llabma& 

Bu iş zannettiğinizden 
Makinelerin çoğu Nuh 

çok daha müşkül •• 
zamanından kalma! .. 

Beyoğlonon eflence yeri §()hretl, o
raya lpt.en, kazıktan lmrtulmut bir 
siirii mUııasebetsizlerl çekmekt.edlr, 
veba gibiler, delil tek bafma giden 
kadınlara, yanlannda kocalan, baba
lan, kardeşleri veya tanıdıklan olan 
kadınlara da saldırmaktadırlar. 

Haftanın yukarda söylediğim gün-i 
lerlnde, ve giinlerln karanlık saatle
rinde Beyoğlu caddesi Adeta Londra.
nm "Soho,, suna dönüyor ve üzeri -
n1ze doğru yanyan yttröyen her sar
hoş, bir ''karin deten .Jak,, ile kar
şdaşıyorsmıwı hlMlnl veriyor. 

Birçok pilot p a r ç a 1 a r ı n ı n 
~rleşip bir şeyler yapmak iste
diklerini haber almı§tım. All. l§te 
bize fırsat doğdu. Bu herifi yakala
dık. Gaybubetinden ancak birkaç 
hafta içinde haberdar olabilecekler -
dir. Ben FI01!18 Vadisine hücum için 
bütün pllnlan hazırladım. Petrol 
bulunan Flose vadisine hücum! 0-
l'asIDJ ele geçirdik mi bir kere, hava
lardayız. O zaman dilşmanlarmıızl 
Cörtlrüz. Yerlerde ırilıilnen bava 
kuvvetlerlmle ıimdiye kadar hep a
lay ettiler, gUldiller. Fakat o zaman 
Clllemlyecekler. 

Rokaana bu haberden pek memn~ 
ebnakla beraber itiraza alışkın oldu
lundan: 

Bu söylediklerin pek gOzel pek doğ 
tu. Yahm bu pilota niçin düşman 
lluam.eıeaı ettin bir tU.rltl anlıyamı
tonmı. Gordon usta bir makinist de
IUdir. Bu işi beceremez. Bu adam ma 
klneıert peklll tamir edebilirdi. 
. - Sen her zaman her §eyi benden 
ilaha iyi bilirim iddiumdum 

- Onunla gidip ben görilleceğlm. 
- IatedJğin zaten bu! 
- Anlıyamıyorum. 
-Anlıyamıyonun ha! Sen ne gen-

ee ne ihtiyara aman verir takunm
da.nanı o adamı bana bira.ki 

• G& kadar peneereal olan dlSrt ta-
bfı blm duvarlarla çevrilmit bir o
~ tahta bir iskemleye çökmUf, Ca 
uaı dUeünüyordu. Dirseklerini daya
dılJ maunm Ustilndeki gaz 18.ınbası 
&rka duvara bir dev gölgeai resmi ya 
Pl)'ordu. 
..__ -:" Bir deliğe dQşttlm. Aptallık 
~:· itte kendine haddinden fazla 
:"1111&41 olan akıllı adamlar daima 
~le haydutlarm ellerine düşerler. 
~Yboldupmu öj'reninceye kadar 
~lar geçebilir. Radyomun bozul-
~ n ,..,,. .. ~..,_..ı,1,... ~ ........ An A0c 

harbe devam edecek. Kaçmalı! 
hı~~ hiç batırma gelmemi§ti. Ayağa 
~ Odayı iyiee bir gözden geçlr
"1 Ytlz1ı bir nevmidi ile kaplandı. 

- Buradan kurtulsam da tayyare 
~aza altında diye söylendi. Tek
;:_~~~.!ye çöktü. Adeti vechile 
jı;ia&llUU&rlle masanm üzerinde tram-

Ça.lınaya baıladı. -!i-1 giln Strong bOtthı maiyetini 
lb...t.... ~ toplamlf bağıra bağıra vazi
·-~ laah ediYordu: 
~ - Galebe yakml&§JYOr. Son harp
iıl-.....~ siperlerinden tar
:-QJL. Bu muazzaf eriyet sayesinde t:1 l>etrol menbalarma sahip olaca
ı.ıtz Bir kerre daha hava kuvvetleri-

dtıenwıianınna tepeden f eliket 
~· Eski harplerde ol
lıe libl. Bu petrol M.yeeinde gale
"'-~Ye muhakkaktır. Kırktan 
~ taYy&remiz var, bunlar saye
~ ietediğimiz 8UlhU t.emin etmiş o 
~ Yalmz bu tayyarelerin za -
... ~ temin edilınİ§ olması iktiza 
~. lote böyle bir anda bq maki-
't 

Sinemalar başlayıp ta, elektrik 111-
ğı etrafta blru azalınca, yan aokak
lardan bir stlrtl "gece kelebekleri,, 
peyda olur, ve biraz sonra, Beyofla 
yanJ&rmdan geçmek için dar caddede 
~enlt bir yanın daire çb:mek icap e
den ve Jlabetlere atılan miUınlk gaz
lan aratacak kadar ağızlarmdan pli 
bir alkol ve me7.e kokusu netreden 
insanlarla dolar. Bunlar yakından ge
çen her kadmm üzerine çaprut bir 
~la yörilrler, maktan geçenlerin MUzeyyen Necati 
yollannı kesmek için dolafa,n adon-
larla hamleler ederler. BQDlan yap- Aksarayda Nadirenin evine girerek ze atmış, yetişen sandalcılar tarafm 
madıklan amanla:, muhakkak yan- mücevherat çalıp kaçanlardan Neca- dan kurtanlmıştır. 
1anndaklne muvaffakıyet veya mo- ti ile metresi Müzeyyen de dün ak- Bir çocuk duvardan düıtii 

d. · tutarak sarstı vaffakıyetslzllklerlnl, doyolmur in- pm tl7.eri yakalanmJflardır. Bak k"" ·· d t N ri dm Stronı Har ınıı sanı hicabından yere geçirecek tabir- Dört gUn evvel tutulan, fakat sor- ır oyun e o uran u a • 
nlltimlz Gordon bize yardım etmek _Fakat Harding bana karşı gel- lerle yUksek 11e9le haykınrlar, yahut- guya çekileceği sırada kaçmağa mu- da bir çocuk top sa.'tası clvanndakl 

ahkt1 t · Nasıl ......... •- duvann dört metre yilksek yerinden istemiyor. dl. Onu m m etim. ser - ta "geçe kelebekleri,, De .... ....,ma..- vaffak olan Necati, kaçtığı gUn doğ- y 
Muhafızlar anumıda duran Gor- be8t bırakabilirim? nna, göslerlıdzt çevlrdlğlnls için şg.. düşerek başından yaralanmıştır. &• 

don cevap vermek için bir adım ileri - Mecburiyet karpsmda başka bit değilse blle, simi oJorsmıoz. ruca Sultanahmette bir tanıdığının rab hastaneye 1r • "Tilmıştır. 
attı. Strong aeeini daha yllklelterek: çare olmayınca ''Bir - Şehir" de bu Evvelkl akpmkl cinayet, temenni yanma gitmi§tir. Orada bir müddet iki arabacı arasında 

_Tayyareler nerede diye bağırdı. iti yapabilecek yegane adam odur! edelim ki, "Soho,,dakl dört cinayetin kaldıktan sonra, Cerrahpapya ge- Üsküdarda Arabacılık eden Ah~ 
Bütün gözler mevkut makiniste Strong birkaç devir daha yaptı son birincisi olmum. çerek sur dıfma çıkmış, Eyllp N11&J1- met, milsterl almak yüzünden iske-

çevrilmişti. ra muhafızlara dönerek: Fflrref ~DiL caamda oturan eski tanıdığı Hatice- lede ,aför Mustafa ile kavgaya tu • 
_ Bu i§ zannettiğinizden çok daha - Hardingi bana getirin, dedi. ~"""'!11!!!!!!!!!!!!!!'11!!!"!'!~~!!!!'!!!!!!!!!"!""""111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • • ..;.1 · tir 

1 · Nuh ka Herk- ............. Hardı"ngı·n gelme- Al lh nın evıne & .... enmış • tufmuştur. Kavga esnasında Musta-mUfkül. Makine enn yanm - ...... .. ........ _ manyanın SU . . . edi b - ·1 1 k 1 d 
dar eski. Yirmi tanesi bile kabili is- sini bekliyordu. Derebeyi çaresiz • Polis, şüphe üzerine Hatiçeyı istic- fa Ahm · ıçagı e so o un an ve 
timal değil. Iş tahayyül ettiğiniz gi- lik içinde kocaman kösteği ile oyni- d 550 b• vap etmiş, kadın evvela inkar yoluna kalçasın~ l yaraladığmdan yakalan 
bi dakikasmda icra edilemez. Bana yordu. Bu arada Strongım hususi da- zamanın a in sapmıştır. Nihayet, dün her aeyi eöy- mıştır. Yaralı hastaneye kaldınlDllf· 
yardmı 18.zım. ireeinin kapısı açıldı içeriye Roksana lemeğe mecbur kalmış, ikinci ıube tır. 

- Ne yardımı? girdi. Derebeyi geldiğinden pek askeri olacak direktörü Necati ile merkez memur- Parmaklarını makineye 
- Mevkuf olan pilotun-yardımı! memnun olmadıfmı izhar eden bir Londra, 20 (A.A.) _ Duff Cooper, larmdan Murat ve Tevfik evde ant kaptırdı 
- O herifin serbest bırakılmaamı yüzle baktı. Kadın hiç ses çıkarma- Avam Kamarasında sorulan bir sua- bir arama yapmışlardır. Bu arama- Cümhuriyet matbaasında maki • 

mı istiyorsun? dan yaklqtı. Bu esnada Harding te le cevaben Ingiltere hük(iınetinin al- da, Müzeyyenle Necati bir arada ya- nist Necip dün, makinelerde temiz-
- O bu itlerin erbabı. Onu bana içeriye getirilmişti. Elleri bağlı icU. ~ş olduğu malftmata göre Almanya- kalanmışlardır. Necati evveli kaç- lik yapark~n kolunu rka kaptırmıf 

teknik milf&vir yap. Doktorun esuen yırtık elbisesi da nm sulh zamanında 550.000 muallem mak istemiş, fakat, başka çare kal - ve parmakl: nndan ikisinin ezilmet!d-
Strong hiddet ve t.ehditle: ha yırtılmıı, saçı sakalma k&n§!llış- ve Avusturyanm da 35.000 asker bu- madığmı görerek suçunu itiraf etmiş, ne sebebiyet vermiştir. Yarab hasta-
- Sizin teknisyenlere benim itima tı. YilzUııde engizisyon mahkeme - lundurmak arzusunda olduklannr söy çaldıktan mücevherlerden kendi his- neye kald·nlmıştır. 

..._ .,.. - ı.. ... u • .ı ... u s.muu9 llh hal vardı. leriıifUr. sesine düşeıllerin Ni§antada bulunan- iki ..1-•--..ıırıcı 
- Oyle iae tayyareler uçamaz. Derebeyi emrettl: lar arasında olC!ufuıi'U tK5yleml§tlr. ......,..,. 
- O tayyareler en ima zamanda - ÇöcUn ellerini. Çekoslovakyada motörlü Nezir isminde biri vasrtasile iki altın ~da . Çartm~da putmnacıhlr 

hUJr olmabchrlar anladın mı? Muhafızlar derhal emri icra etiler. k ti 1 liranın Bedestanda sarraf Ohanese, eden Mihaelm dükkanına dün iki kl-
- Imkinı yok. ihtiyar biraz rahat nefes aldı. uvve er n manevrall. beşi birverdelerden birinin çarşıda şl gelerek beş lira bozdurup gitmlt-
Bir aşağı bir yukan yürüyerek de- Derebeyi : Prağ, 20 (A.A.) - Beneş, Reısi - sarraf Nesime yanın beşibirliğin de terdir. Biraz sonra Mihael kasasm -

re beyi düşüncelere daldı. Ne yapma- _ Sellmı unuttun, dedL cümhur olalıdanberi ilk defa olarak s· kecide sa~f Sergise satıldığı an- dar 63 lira çalındığını anlayınca iki 
Iı idi? dün Prağdan ayrılmıştır. ıı:ııdığmdan bunlar geri alınmıştır kişinin arkasından koşmuşsa da hır 

Roksanm hakla ola gerekti. Ya- Doktor ellerini uvarak: Müşarü?ileyh, ~ilovice aske? Tahkikat devam etmektedir. . sızlan yakalayamamıştır ""ahkikata 
hancıdan istifade etmeli, tayyareleri - Sellmm da Allah mUstahakmı kampIDJ zıy&ret etmif ve aakerl kıt- polis vaz'ıvPt etmiş, suçluların aran 
u-·..+-aJı. Sonra 1111&reai aı"'-- u- versin. alarm manevralarında hazır bulun - Bir yolcu istasyon muma başlanmışbr. 

.. -""" - Muhafızlar bu hakareti iade et - B al tö" l .. kı 
mon gı'bi herifi atıvermellydl. muftur. u manevr ara mo r u - ko""pru··su""nden yuvarlandı 

mek sevki ile atıldılar. Fakat Rok- tal ı h fil 1 da · ti ak tmiş f • 
Gordonun anttnde durarak: ara ava 0 an 1f r e - Sultanahmet ha rıya&. sana m.ttdahale etti: tir. Bostancıda istasyon köprUsünden Ti 
-Şayet serbest bırakırsam diye - Hayir blr§ey yapmayın, dedi geçen Abdullah adında biri müvaze- d 

80~:kinist: Derebeyi llfa kanf&r&k; metre - lngiliz kabinesinde mutlaka nesini kaybederek Köprüden aşağı- ehemmiyetli Safha G 
sinin söyledi.ır.;ni tasvib edercesine ya yuvarlanmı•tır Abdullah sol gö 

- Hardingtn de serbest bırakılma "' mühim tadilat yapllacak "' · - Sultanahmette eski Bizans sarayı-söylemeye başladı: zünden ve sol kolundan ağırca ya- af 
81 f&l'ttır. (Arkut var) Londra, 20 (A.A.) - iyi maltimat ralandığmdan hastaneye kaldınlmıt nı meydana çıkarmak için mühim h 

- Olmaz, kat1yen olmaz. Onlar ---------=---=--- almakta olan mahafil, haziran orta - riyatta bulunan prof. Baksterin mu-
eski iki kafadar. Hlndenbu...,. balonu Ameri· larma doğru ve yahut temmw: ayın- tır. k d d i I avini Henri Riket, dün, şehrimize gel 

- Oyle ise tayyareler de olmaz. • 111 da kabinede mühim tadillt yapılaca- Kor u an en ze atı mıı miş ve Perapalas oteline inmiştir. 
- Niçin? kaya ikinci seferini yaptı ğmı tahmin etmektedir. Bu mahafil, P'mdıklıda oturan Hniato, sanda - Iskoçyanm meşhur St. Andrev tı-
- Hanı petrolu tayyare m.akinele- Lakehurst, .,Nev-Jersey,,20 (A.A.) bütçe ifşaatı hakkındaki, tahkikatı lı ile Arnavutköy açıklannda balık niversitesinin tarih ve ilahiyat şube-

ri için kabili istimal bir hale koya- - Hindenburg balonu, Atlas Okyanu yapan komisyonun varacağı netice - avlarken birdenbire üzerine Temel terinden mezun olan Henri Riket, 
bilecek yeglne adam Hardingtir. Ak- su yolunda yapmIJ olduğu ikinci ti- ler ne olursa olsun, Thomas'm istifa- kaptanm motörlinün geldiğini gör - dün, kendisile görUşen bir arkad&fl
si takdirde petrol temini imklnsız- caret sefirini bitirerek bugUn burada ıı keyfiyetinin içtinabı gayri kabil ol mU9tür. Hıristo motöriln altında ka mıza şunlan söylemiştir: 
dır. karaya inmi§t.lr. duğunu söylemektedirler • lacağmdan korkarak kendisini deni- "- Prof. Baksterln çalışmaları sa-

yesinde açılmakta olan Sultanahmet 
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TvruNA -~~~~~ 

eski Bizans sarayına bUyUk ehemmi
yet veriyoruz. Çıkan mozayikler ken
di cinsinin bUtün dünyada en iyisidir. 
Sarayın esas plan ve hacım hakkın
da 800 senedenberi muhtelif mUtahas 
sıslar tarafından tetkikat yapılmış ol 
masma rağmen, elde edilen malftmat. 
saravın ancak müteferrik parc;alarma 
ait oİabilmlştir. Bunları bir araya top 
lıyarak sarayın esas şekli tesbit edil• 
memiştlr. Bunun için şimdi yapılmak
ta olan hafriyat neticesinde tarihi 
manzarayı meydana çıkara.bileceğiz. 
Kqif, tamamlandıktan sonra meyda
na ~ılonış olan saravm Tllrkiyeye sey 
yah bakımmdan büyük menfaatler 
temin edeceği şUhe8izdir. Şefimiz 
prof. Bakster, yaptığı tetkiklerin ne
ticesini bir taraftan kitap halinde tee 
bit etmektedir.,, 

RAM 
A~~(;. t· 
Ki\'VAR 

-
OTOMO!>İLL~AİN Gıtc;.oı Gİ 

BÜvÜ""- BİJ.\ ~ÖPRÜ VAR.OıR.Kİ. 
YAKUJOA Su MESE.L!.Yl HAL EOEC.E.K ! 

Henri Riket bUtUn yaz mevsimini 
şehrimizde ~rdikten sonra, kıp 
memleketine dönecektir. 

Hofrlyof ilerliyor 
Sultanahmetteki hafriyat mmtaka 

11Dda dört koldan çalışılmaktadır.Dar 
düncU kolda, geçen sene bulunan mo
zayiklerin devamma rastlanmıştır. 
Gelecek hafta Sultanabmet camtlntn 
avlusunda da hafriyat yapılma~ ba., 
}anacaktır. Buradan camiin arkum
dakl k&ZI yerine doğru gidilecektir. 
Camlin arkasmdaki nhada bulunan 
Bizans duvannm camlin avlusuna ka
dar uzadığı zannolunduğundan camf
in avlusundaki kazıya ehen>miyet v• 
r'..ırt;=. 
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Kadın tayyarecinin rekor uçuşu 

Ami Mollison Londra • Kap • Londra 
safhalarını anlatıyor seyah·a+inin 

Kadın tayyareci ''Hiç bir şeyden değil tayyarede 
uguyup bayılmaktan korkuyordum ,, diyor 

Yazan: . Amy Mollison 
Croydon'un yeşil yamaçları, deniz

cilere Douvres'un beyaz yamaçları 

neyse, siz benim için onlardan daha 
fevkaladesiniz. Tanıdık simalar, al
kışlıyan halk! .. Ve sıcak bir b~nyo, 
temiz elbiseler ve her şeyden üstün 
olarak uykuyu düşünmek. Beyaz 
çarşaflar içinde iyi bir uyku. Artık 
muhtelif hava meydanlarındaki ku
liibemin kapısına "şafak söküyor, 
kalkınız,, diye sert sert vurmalar 
yok. Artık, yalmzhk saatleri yok ... 
:::-.;e saadet! 

Avusturyada Grat1'dan buraya ka 
dıır olan seyahatimin son kısmında 
düşünceleri benimle br:raber olanlar 
hep buradalar, beni bekliyorlar. 
Croydon çayırına tayyarem konar 
konmaz beni alkışladdnr ve omuzla
rında taşıdılar. Evlerin damlarına 
çıkmış olan kalabalı!{ı, Purley - Vay 
hoyunca sıralanmış ot,;mobilleri, ye
re konaı·ken bana yol vermek icin ~e
kilen büyük y<h'u tayyarclerini ghr
mek ne hoştu. Tayyareden atlayıp 
da kocam Jim ile çok sevdiğim kü
çük ve sadık köpeğim Tinayı görerek 
r.e büyük bir saadet duydum. 

Ami Moflison·Kapta sevinç içinde •• 

çekilebilir, bir, iki saat uyuyabilir. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Kadın Faust 
lhtiyarlıkta gençleşmek için şey

tana uyan doktor Faustu şehir ti • 
yatrosunda, şüphesiz görmüşsünüz -
dür. Fakat daha gençliğinde hiç ih
tiyarlamamak çaresini bulan Ma
dam Ninon'un efsanesini belki 
duymamışsınızıdır: 

Doktor Faustun da orta çağlarda 
gerçekten yaşamış olduğunu rivayet 
ederlerse de vakti pek belli değildir. 

Halbuki Ninon'un Pariste on ye - l 
dinci asırda pek parlak bir surette ı 
yaşadığını ve hiç ihtiyarlamadan ! 
seksen yaşında öldüğü vakit kendi - 1 
sine gerçekten aşık olmuş birçok e~- ~ 
keklerin arkasından ağladıklarını kı· j 
taplar yazarlar. ; 

Ninon da Faust gibi şeytana uyar, ı 
fakat kadınlar daima erkeklerden : 
daha becerikli olduklarından daha; 
gençliğinde, on sekiz yaşındayken l 
uyar. Kız şeytana tabi olduğun~ ~ı- ı 
zıl kağıt üzerine imza ederek ~sdık 
ettikten sonra şeytan ona ebedi, y~
ni ömrünün sonuna kadar, gençlık 
temin eder. Ninon bütün ömründe 
daima taze kalır. Erkekler onu bü -
tün ömrünce severler. Hem gUzclliği 
Ue gözlere, hem de cazibesiyle yü -
reklere hakim kalır. Başka kadınla
rın erkekleri kendilerinden kaçır -
dıkları yaşa geldiği vakit o hala de
rin sevgi telkin eder. Bu dünyadan 
gittikten sonra bile herkes onun 
hiç sönmemiş olan güzelliğini anlatır. 
Bakınız ben bile iki yüz şu kadar yıl 
sonra size onu tanıtmağa çahşıyo-

nım. 

Ninon'un daima genç kalmak sır
rını seytandan öğrendiği, elbette as
lı ol~ıyan bir masaldır. Daha doğ -
rusu onun şeytana uymuş olması yal
nız ahlak cihetindendir, fakat bütün 
ömründe genç kalmış olduğu, biraz 
Mühalağnlı bulunsa da, asılsız de
ğildir . Çünkü ömUrlerinin uzun bir 
kısmında genç kalan kadınlar - pek 
çok olmamakla beraber - hala gö
rülür. Siz de arada sırada yolda, va
purda. tramvayda tesadiif edersiniz, 
belki de aynanızda görürsünüz. 

Seyahatimin son kısmı beni en 
çok endişe içinde bırakan kısmı ol
du. Vakıa asabiyetimden hep uyanık 
kaldım. Ve bu son merhalede uyku 
ihtiyacı duymadım. Ve seyahatimin 
diğer kısımlarında geçirdiğim bayıl
mak korkusunu duymadım. Fakat 
mütemadiyen son dakikada bir ma
nia çıkıp da teşebbüsüm akim kala
cak diye endişe ediyordum. Bu fi -
kir, beynime.Yunanistan dağlarından 
geçerken saplandı, Viyanaya ve ora
dan da lngiltereye gelene kadar de
vam etti. Bu kadar muvaffakıyetli 
hır seyahatten sonra Manş denizine 
düşmenin ne feci olacağını tasavvur 
ediyordum, ve Atlas denizine, sahf'a
nm çöllerine düşmenin daha tercih 
edilecek bir akıbet olduğunu düşü

Fakat benim yaptığım tarzda bir 
seyahatte dikkati tutacak, insanı 

mevgul edecek hemen hemen hiçbir 
şey yoktur. Bunun için uyku arzu
su ile insan mütemadiyen baş başa
dır. Bazan tayyare kendi kendine u
çar. İşte bu en fena şeydir. Kum fır
tınaları, aşılması güç dağlar, hava
nın fenalığı aranacak şeylerdir, di -
yebilirim, zira insanın dikkatini alı-

1 
Gençliğini kaybetmiyen kadın her 

1 
şeyden önce gözlerinin parlaklığın· 

1 
dan belli olur. Kara gözlü ise, göz
ler :)iyalı 11.aulrı:: ı;ıtıı pa.•la~ı ..... -.. 

nüyordum. 
Gratz'da geçirdiğim gece, hiç uyu

yamadım. Halbuki uykuya nekadar 
ihtiyacım vardı. Uyuyabilmek için 
ilaç almam icap etti. Başımı yastığa 
koyar koymaz, kendimi uçuyor zan
nediyor, kulaklarımda. motörün u
ğultusunu tayyarenin üzerinden e -
sen rüzgarın sesini duyuyordum. 
Gratz'a gelince, telefonla, kocam 
Jim ile konuşmak fırsatını bulmuş
tum. Bana, "Daily Express" de şe
refime verilen büyük bir kabul res
mine benim namıma iştirak ettiğini 
söylemişti. Ona. çok iyi eğlenmesi
ni, oradakilere kalben onlarla bera
ber olduğumu söylemesini bildir
dim,o esnada uyku ilacı tesirini gös
termeğe başlamış olacak ki, uyu
dum. 

Uyku iıkencesi 
Uykuya karşı mücadele, uzun bir 

mesafede rekor kırmağa teşebbüs e
den bir tayyarecinin mücadele mec
buriyetinde kaldığı en büyük mese
lelerden biridir. Ben de, kendimi 
kaybetmek, bayılmak korkusunu mü 
temadiyen hissettim. Yegane dos
tum, radyo makinemdi. Fakat onun
la yalnız ve ancak haberler gönde
'l"ebilyorduın, makinenin gürültsüsü, 
radyoda bir şey duymama mani olu
yordu. 

Fransızların sahrada bulunan tel
siz istasyonlarına birçok haberler 
gönderdim. Bu bana, bir parça, ü -
zerlerinde uçtuğum insanlarla bera
bermşim gibi bir his veriyordu. Fa
kat bir insan sesi duyabilmek için 
bir bütün bir servet feda edebilir
dim. 

Hararet, kum ve yeknasaklık, 
hep birden, kendimi kaybetmem için 
çıalışıyorlardı. Eğer mağlup olup 
bir uyumuş olsaydım, ne olacaktı? 
Belki de uyanır ve tayyaremi uçar 
vaziyette bulabilirdim. Bu pek ka -
bildi. Fakat bir hava boşluğuna dil -
şüp tayyarem başa.şağı sukut edeb
lirdi. Bir üçüncü ihtimal olarak hiç 
uyanmıyabilirdim. Otomobille bir u
zun seyahatin ne demek olduğunu 
ve bunun otomobili kullanan için ne 
kadar yodrucu olduğunu belki bilir
siniz. Fakat otomobili kullananın, 
zaman zaman meşgul olabileceği şey 
ler onu uyanıkk tutacak sebepler 
\·ardır. 

lcabmda yolda durur, bir kenaııııa 

koyar. 

Badem ve kuru üzüm 
Uyumamak ve kendimden geçme

mek için belki size gülünç gelecek 
birçok usuller keşfettim. Elime bir 
kağıt kalem alarak halli müşkül me
selelerle uğraştım. Her on dakikada 
bir, besleyici bir "tablet" yiyordum 
ki, bu pek tatsız bir şeydi. 

Zaman zaman, saatime bakıyor
dum. Fakat bu da iyi değildir. İnsan 
sık sık saate bakınca dakikalar yürü 
mUyor. Her yanın saatte bir, bir 
bardak su içiyordum. Uzun bir uçuş
ta hiçbir zaman yemek yemem. Bu 
insanı rahatsız edebilir .. Sudan baş
ka yediğim yegane şeyler, her ya -
rım saatte bir badem ile kuru üzüm 
dü. 

Uçarken insan ne kadar düşünür
se, o kadar uykusu gelir. İnsan, yarı 
kendinden geçmeğe başladı ve bunu 
hissetti mi, hemen bic şey yaparak 
bu halden kurtulmalıdır. Ben, vakit 
geçsin ve birşeyle meşgul olayım di
ye, tımaklanmı bile kestim, onlara 
manikür yaptım.Sahra üzerinden u
çarken, mehtabın bana yol gösterece 
ğini ümit ediyordum. Fakat hem gi
dişte, hem dönüşte ay görünmedi, 
bulutlar arasında kaldı. 

ince bir su ıeridi 
Oralarda bir ye•de Niger nehrini 

bulacağımı ümit ediyordum. Onu 
bulmak iç.in, yolumu uzatsa bile da
ha garba gtmem 18.zımdı. Kilomet
rolar geçiyor, fakat ne ay, ne de Ni
ger görünüyordu. Yavaş yavaş endi
şem artıyordu. Birdenbire hafif bir 
rüzgar çıktı, bulutlan dağıttı. Soluk 
bir mehtap göründü ve biraz sonra, 
ince bir su şeridi, Nigerin bulunduğu 
yeri gösterdi. Fakat beş on dakika 
sonra bulutlar tekrar sıkla.ştı, nehir 
kayboldu.Bereket versin, nehir kena
rındaki çalılıklar her nasılsa yanma
ğa başladı, ben de, bu yangın nehri
ni takip eldebildim. 

Dönüşte, Jubadan Kahireye ge-
lirken, bataklıklar üzerinden geçer -
ken duyduğum rütubetli harareti ta
rif edemem. Bu feci vaziyetten kur
tulur kurtulmaz, bkt' kum fırtınasına 
tutuldum. Bu gibi fırtınalarda yük
selmek imkaru da yoktur. Kum her 
tarafı kaplar, bir kum sisi yükselir, 
gözlerinizi ve boğazınızı yakar. 

İçimden, kumun motöre dolarak 
bir arıza yapmaması için dua edi -
yordum. Bir taraftan da hararet her 
tarafımı gevşetmiş, müthiş bir uyku 
arzusu vermişti. Motörün gürültüsü 

Ami Mollison ve kocası 

bana bir ninni gibi gelmeğe başla -
mıştı. Güneş batmadan evvel Ka-
hireye varıp varamıyacağımı ve ye
re inerken, fenerlerimin işleyip işle
miyeceğini tecrübe etmeği düşünü -
yordum. Elektrik düğmesini çevir -
dim. Elektrik yoktu. Bir taraftan da 
çantam, radyomun düğmesine düş -
müş, açmış, bataryaları boşaltmıştı. 
Vaziyete göre geceleyn bir yere kon 
marn lazımdı. Radyonun kontaktmı 
kestim. Biraz uçtuktan sonra tekrar 
lambalan yakmağı tecrübe ettim ve 
akümülatörlerin ct'lreyanı ile dolma
ğa başladığını büyük bir sevinçle 
gördüm. Kahircye varınca, istasyo -
nun projektörleri pek işime yaradı. 
Buna rağmen o kadar yorgundum 
ki, tehlikeli bir iniş yaptım. 

DönüJ 
Gidiş seyahati uçuş bakımından 

çok güç oldu. Bu adeta bir keşif 

uçuşu idi. Ve esasen, yolun garp ta
rafından gitmek istiyordum. Fakat 
Kaptan dönüş daha çok güç oldu. 

Oı..·aya gidince üç gün lüks ve zevk 
içinde, dostlar arasında yaşayış, bir 
rekor kırmış olmanın verdiği esvinç 
bütün bunlar çok güııeldi. Fakat ay
nı zamanda, dönüş seyahatini tek ba 
şıma, uyku ile mücadele içinde geçi
receğim dört günü düşünüyordum. 

Bunun için orada daha fazla kalma
dım ve belki vazgeçerim diye, bir an 
evvel hareket ettim. Seyahatimin 
maksadı sadece bir rekor krrmak 
hırsı değildi, fakat pratik sebepler 
de vardı. Bu yeni yolun keşfi için 
muayyen bir gayem vardı ki, bunu 
daha sonraları öğreneceksiniz. Re -
kora gelince, bu şahsi bir memnuni
yet. olacaktı. 

Tekrar macera peıinde 
koıacağım 

Havalarda bir rekor kırma teşeb
büsü bilhassa bir kadın için güçtür. 
Çünkü mütemadiyen kıymetleri is -
pat etmek vaziyetindesiniz. Tayya -
recilik benim mesleğimdir. onu çok 
severim, onun için bir yazıhanenin 
sUkfıtunu feda ettim. Bu akşam, ar-

vi olunca sairler onları gökyüzünün 
aynası diy~ tasvir ederler. Maviye 
yakın yeşil olursa deniz köpüklerine 
benzetirler. Büsbütün yeşil olunca 
da o gözlerden korkarlar. 

Gözlerden sonra, bakanların göz
lerine çarpan şey simanın daha zi
yade donuk olmasıdır. Böyle donuk 
bir yüz üzerinde parlak gözler, genç
liğini kaybetmiş kadını daha ziyade 
tebarüz ettirir. Fakat yüzün donuk 
olması ifadesizlik demek değildir. 
Bilakis yüzün adaleleri gayet çabuk 
ve gayet sık hareket ederler. Dudak
lar kaim, burun kanatları iki tarafa 
doğru açık olurlar. 

Göğüsler küçük fakat gayet sıkı
dır. Bel ince. kalçalar geniş olur. 
Çünkü genc;liğini kaybetmiyecek ka
dın çok defa, daima anne olmıya da 
hazırdır. 

Boy uzun olmaz. Kollar ve bacak
lar da boyla mütenasip, kısacadır. 
:;:,açıaıını daima gur guı ursunüz. 

Bütün bu halleri veren ne şeytan, 
ne de - Voronof aşısı gibi - bira
şıdır. Kadına gençliğini kaybettirmi
yecek şey yumurtalıklarınm fazla 
iglemeleridir. Yumurtalıkların ifraz 
;ttikleri hormonlar - biri lüetin, ö
teki follikülin adında - iki madde 
kadının gençliğini ve güzelliğini te -
min ederler. 

Onun için gençliğini kaybetmiye -
cek kadın daha çocukken, dok.uzla 
on iki yaş arasında kendini bilir. 
Fakat genç kız olduğu vakit hare -
ketleri hala çocuk gibi kalır. Anne 
olduğu vakit onu çocuklariyle kar
deş sanırsınız. Başka kadınlarda ay
da bir gelen muayyen günler onda 
cok defa onbeş günde gelir.Başka ka 
dınlar muayyen günlerde rahatsız 
oldukları halde gençliğini kaybetmi
yecek kadın o günlerde daha rahat
tır. Başka kadınların kendilerine ra
hatsızlık veren o günlerden kurtul -
dukları yaşta kadın Faust hala genç 
kalır ve on beş günde birkaç gün 
rahat etmekte devam eder. 

Lokmlln llEK™ 

tık muvaffak olduğum bu anda, bu
na benzer herhangi bir teşebbüsten 
sonra söylediğim gibi, gene kendi 
kendime şun lan tekrar ediyorum: 

- Artık bu son. Hayatım, böyle 
bir tşebbtisten daha çok kıymetli • 
dir. Şimdi, gidip uzun ve rahat bir 
kaç gün dinlenip, eğleneceğim ve 
sonra, macera ,tekrar beni çağıracak 
ve gene başlıyacağım. 

Amy Molli~n 

MEMLEKET MEKTUPLARI 

Nasraddin hoca, çıplak 
bir mezarlıkta yatıyor! 

Birçok vilayet merkezlerini bile kıskandıran Ak

şehir, baharın çiçeklendirdiği meyva bahçeleri-

nin içine gömülmüş, yeni mevsime hazırlanıyor! 

Akşehirin umu mi görünüşü 

Birçok vilayet merkezlerini bile 
kıskandıracak güzellik ve intizamda 
gördüğüm Akşehir, baharın çiçeklen
dirdiği meyve bahçelerinin içine gö
mül~~ş yeni mevsime hazırlanıyor. ! 
Genı§ ve parke düşenmiş caddeleri, 

1 muntazam binaları var ... Ziraat ve I 
Osmanlı bankalarından başka kendi 
ismindeki bankasiyle de ziraatçileri-1 
ne büyük mikyasta yardım yapıyor. 1 

Pek nadir tesadüf edilen güzellikte 
sesli sineması her gece dolup boşa
lıyor. Eskidenberi vasati Anadolu -
nun incisi gibi herkesin ağzında do
lasan bu mamur belde, bu son sene 
za'rfında bir kat daha ehemmiyetini 
arttırmış ve yüz elli bin lira masraf 
yaparak 2 kilometre kadar uzakta 
bulunan Şarlak suyunu şehre indir
miştir. Bu su 263,5 metre nafi su -
kutta oıup 596 metre boru döşenil
miştir. Bundan başka saatte 360 ki
lovat yapan kuvvetli bir elektrik te
sisatına kavuşmuştur. Kilovat ye
künu şehre o kadar fazla gelmiştir 
ki, şimdilik ancak bir kısmı sarfe -
dilmek imkanı karşısında kalınmak
tadır. Her şeye kavuşan Akşehirin 
bugün beklediği bir tek arzu kalmşı-
tıı. v un, "IJu\.un. ra. ... _ ..... _ •:s .-. 

ne dağılan fabrikalardan bir tane 
nasibini almak. Elektriğini ve herşe
yini hazırlamış. bu müjdeyi bekliyor. 

Kışın hatıraları olarak ötesinde 
berisinde leke halinde bulunan beyaz 
karlı dağlara sırtını veren Akşehir, 
trenlerde nasibini ancak karanlıkta 
bulmuş ve hiç olmazsa gelen geçeni 
imrendirmek için kuvvetli ışıklarını 
yr.karak çok uzaktan herkesi gözet
liyor. 

Bir mevsimde buğday, arpa, af
yon, yapağı, tiftik ve kıyamet kadar 
yemiş sevkiyatı yapan bu güzel şeh
rin Afyon yolu üzerinde Selçuk e
serlerinin tarihe geçecek bir medre
sesi, Ilgın yolu üzerinde de Nasret
tin Hocanın türbesi nazara çarpar. 
Hoca kendi yolu üzerinden her gelen 
geçene "hoş geldin!., der gibi koca 
kavuğunu çok aşağılara indirmiş, 
kapısındaki koca kilit kırıldığından, 
enkazı türbe duvarının yüksek bir 
kenarına çivilenmiş, şimdi bunun ye
rinde küçük bir kilit görülüyor. lçer
sini bir devir, dışarsını diğer devir 
yaptırmış. Türbenin her tarafı de
mir parmaklıklarla örtülü. Mal ca
nın yongasıdır diye her zaman tek
rar eden hocanın makberinde hiç bu 
arzularına ait bir şey yok .. 

Hatta bu mal derdinden sağlığın
da bir gece hırsızların baskınına 
uğramış, o gece ailesinin misafirli
ge gittiğini sezen hırsızlar, gece ka
ranlığında hocanın yattığı odanın 
tam altına isabet eden kapıyı kur
calamağa başlamışlar, yatağında ya
rım dalgın bulunan hoca, bu gürültü
yü duyar duymaz, hemen kalkmış, 
sıcaktan açık bıraktığı pencerenin 
cumbasından bir dışarıya bakmış 
ki, kapısının önüne bir öküz araba
sı dayanmış, üç kişi de ellerindeki 
ımahtarlarla kapıyı açmışlar içeri gi
riyorlar. Canını da hiç ihmal etmi
yen hoca, hemen yatağına tekrar gi
rip gözlerini sıkı sıkı kapadıktan 
sonra yorganını da ancak bir göz 
deliği bırakıp kafasına kadar çek -
miş ve başına gelE>cek felakete inti
zara koyulmuş. Hoca yorgan altın
dan nohut gibi ter daneleri döke 
dursun, eve giren hırsızlar da paha
da ağır yükte hafif ne varsa hepsi
ni arabaya taşımağa başlamışlar. 
Hoca arada bir yatağından fırlıya -
rak cumbaya koşuyor ve mallarının 
gittiğini görünce. e.~efle tekrar sıcak 
yatağına gömülüyormuş. Nihayet 
sıra hocanın odasına gelmiş. Kapı 
hafif hafif aralanarak içeriye biribi
rinin arkasından ızbandut gibi üç ya-

... 

Nasreddın Hocanın türbesf 
bancı girmiş. Evvela hafiften, fakat 
sonra yanlarında adam olduğuna e· 
hemmiyet bile vermiyerek hocanın 

üzerinde yattığı yataktan başka her 
şeyi toparlamışlar,hattii. battaniyeyi 
bile fazla gördüklerinden hocayı yal· 
nız yorganla bırakıp onu da çekip 
almışlar. Korkudan nefesini bile için 
de bırakan hoca& bütün evinin rnru· 
ıannm gııugını 6 orunce, ıenauıtmr 

geçirmiş ve hemen kendi yatağını 
devşirip sırtına almış ve o da öküJ 
arabasının gerisinde uzanan direğe 
tünemiş. Araba az gitmiş, uz gitmif, 
nihayet bir evin önünde durmuş, ho· 
ca hemen ihtiyarlığına rağmen bit 
keklik gibi sıçrıyarak kenarda va • 
ziyete intizar etmiş. Hırsızlar malla· 
rmı güzel güzel eve nakletmişler, 
hatta kırılmasın diye dikkat de et· 
mişler ve tam eşyayı bitirip kapıyı 
kaparken hoca da arkasındaki yatak 
ile içeri dalmak istemiş ... lçerdekiler 
bir yabancının bu şekilde girişine 
hayret etmişler ve hocaya ne istedi· 
ğıni sormuşlar: 

- Biz bu eve göç etmedik mi 1 
demiş .. 

Bu lakırdıyı işiten hırsızlar kahka
halarla gülerek, bütün eşyalarını tek 
rar iade etmişler .. 

İşte malını pek seven hoca, şimdi 
çıplak bir mezarlığın kenarında ka• 
vuğu başında sessiz sadasız uzan" 
mış yatıyor. 

* Nasrettin hocanın tUrbesinin ke" 
narındaki şose sizi Ilgına götUrilt• 
Ilgın Akşehire trenle bir buçuk sa• 
atlik bir mesafede olmasına rağınen 
bu şehir kadar yükselmemiştir. J{a· 
sabada gözUnüze ilişen kül rengind~· 
ki yeknasak dükkanlar Ilgının yega• 
ne güzel ebniyeleridir. Mimar Si.· 
nandan kalma medresesi yıkık bır 
haldedir. Yemyeşil tarlalannda b .. 11 

sene bereket bekleniyor. Yağan ya~· 
murlar bütün köylünün yüzünü rıı· 
dürmüş. Fakat Ilgını asıl sevindıreıı 
yağmur, yeşillikten ziyade seneler· 
denberi durmadan artan bataklıkla· 
rmın kurutulmasına başlanması ol· .. rrı 

muştur. Ben şehirde bulundugu 
gün binlerce amele bu bataklı~n ~~: 
rutulması için kazmalarını, kurek .. 
rini işletmeğe başladılar ve b~ bu: 
Yük işe layık olduğu güzel bir ozen 

ed. re" 
le başlandı. Kaymakam, bel ıyc .. 
isi ve bütün erkan sabah karanlıg~n: 
dan şehrin birkaç kilometre iletSiD 

h a akırı de çadırlar kurulan bu sa ay u· 
ettiler. O gün yalnız bataklık kura
tulmıyacak, ayni zamanda buraya .1,, 
kan sular muntazam kanallar ~ 

' rüU ştı" susuz Konya ovalarını züt?, ... erler: 
recekti.Yollarda köyliller goruşil ·r 

b. lli verı ' "- Bu topraklar ıre e p 
inşallah yakında göl de kuru~'ll 
kaybolsun da.. . 1rııı 

Ilgın bugünkü faalıyeUe ~aza .. 
hastalıktan kurtulmuyor, aynı 
manda servete de kavuşuyor. 1 Sait ÇELgu 
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Altışar kişilik takımlarla bir günde 
bitirilen maçlar tertip edebiliriz 

A vrupanın her 
müsabakaları 

tarafında yap ilan bu nevi 
biz de tecrübe edebiliriz 

yünde Fenerbahçe stadında oynan -
mıştı. Yedi kişilik oyuncularla kı -
saltılmış bir saha içinde, yanılmıyor
sam içinde Bekir de bulunan bir Al
tınordu takımını yenen Galatasaray 
bir taraftan, Fenerbahçe de diğer ta 
raftan finale kalmışlardı. Alaca ka -
ranlıkta oynanan finali Fenerbahçe 
kazanmıştı. Galibiyet golünü de oyu
nun son dakikalarında, şimdiki Kadı 
köy stadı müdürü olan Galip, Galata 
saray kalecisi olan Adil Giraya bir 
kargaşalık arasında atıvermişti. 

Bir defa da antrenör Billi Hanter 
1924 olimpiyatları kampında nefes te 
mini için böyle bir turnuva tertip et 
misti. Aradan uzun seneler geçmesi
ne 'rağmen bu maçları hatırlayanlar 
pek çoktur. 

Altışar kl~ilik takımlarla oynarsak kalelerimizin önü bu kadar kalaba
lık olmaz, futbolcunun ferdi kabili yeti eri daha güzel seçilebilir 

Son günlerde, bu şekilde bir tur
nuvanın, hem de hayırlı bir iş için 
tertibine çalrşrldrğmı öğrendik. Halk 
Partisi Beykoz kazasının teşebbüsü 

ile bütün birinci sınıf kulüplerimiz ve 
ikinci kümenin başında gidenler bu 
turnuvaya davet edilmişlerdir. Yuka 
rıda hayırlı bir iş demiştik. Bu hayır 
lı işte, hasılatın bir kısmı ile Ana
doluhisarındaki sahanın, Boğaziçin -
deki kulüplerimizin işlerine yarar bir 
hale konulması teşebbüsüdür. Böyle 
hayırlı ve yerine masruf bir iş için, 
bütün kulüplerimizin altı kişilik bir 
takımla bu turnuvaya gireceklerine 
eminiz. Bu vesile ile, tstanbul futbol 
meraklıları da çok güzel ve değişik 
bir gün yaşayacaklardır. 

Avrupanm hemen her şehrinde fut 
~l sezonu kapanmadan evvel çok eğ 
t:nceli ve enteresan bir turnuva ter-
ıp olunur. Ayni gün içinde başlayıp 

hemen o gün galibi belli olan bu tur 
lluvaya (altı kişilik takımlar turnu
:,ası) ismi verilir. Bu futbol nev'i ga 
., et basittir: 
tı - Takımlar bir kaleci, bir müda
t \~ir muavin ve Uç muhacimden mil 
e .. keptir. 
~11-:- Saha. 70 metre uzunluğunda. ve 

1 metre genişliğindedir. 
~ Ceza çizgisi ayni ebatta çizilir, di-

cler !:izgiler sahanın nisbeti dahilin
e küçültülmüştür. 
- Oyun iki devreden mürekkep· 

~· lier devre on dakika sürer. Eğeı 
~ dakika içinde netice almama:z
~ ilk gol atılıncaya kadar oyun uza-

ır. nk golü atan galiptir. 
hi :- Maçlar beynelmilel nizamlar da 
41. h~de oynanır. Yalnız (ofsayt) kai-
esı tatbik edilmez. 

1 liUiasa sahası kısaltılmış, oyuncu
tatı azalmış, ofsaytsız bir futbol. Bu 
J lltnuva. her yerde sabırsızlıkla bek
trı.ir. ÇünkU onbir kişilik futbolden 
a~a çok güzel ve enteresandır. 

VVela, turnuva. galibinin ayni fn içinde hemen belli oluvermesi, 
~l'tıuvaya en büyük hususiyeti ver
... ektedir. Bir sene içinde mesela. yal 
«iZ "ki hh 1 tane Fenerbahçe - Beşiktaş, 
~1 ut ~.alatasaray • Fenerbahçe ma 
d 0labUır. Halbuki böyle bir turnuva 

1 a mesela bir Beşiktaş, bir Galata
~Y takımı bütün rakiplerile oyna
lfı ş ve ayni gün içinde onları mağU: etmek fırsatını bulmuş demek • 
\>a· l"ani turnuva uzun bir sene de
tü rn .eden kupa ve lik maçlarının, bir 
~,J.J. lçinde ufak mikyasta tekrarı sa
" tlabUir. 
)u İstanbulun bütün birinci sınıf o -
to ncuıarını bir gün içinde sahada 
tu 11'.nek kabil değildir. Halbuki bu 
~~UVada ne kadar seçme futbolcü
tlıü V~rsa ayni gün içinde görmek 
tı.i n:tk~dUr. Oyuncularrmızm hE>psi
teç~ev~ı1!1 sonunda adeta bir resmi 
l:ılltl gıbı tekrar seyretmiş oluruz. 
llıi a ~a~ı yerlerde mevsim sonu res-
~ geçıdi de denir. 

ta,. oıtra, her takımın muhakkak ak-,., an b. · lltr .. ır iki oyuncusu vardır. Fakat 
lan k141Uk atkımların aksayan taraf 
ln.1.lh <>larnaz. Çünkü hepsi takımda 
dıı- ~~kak altı tane iyi oyuncu var
e}t~ik :naenaleyh takımların hepsi 
Q~lZ Ve gediksizdir. 
.ı\ltı nun tarzı cereyanına gelince: 

hoıe kişilik turnuva, normal fut -
oYll.rı. ~azaran, daha çok güçtür. Bu 

::: ::B'azta sürate, 
_ '\~letik kabiliyete, 
_ ~llrati intikal ve zekaya, 

•ete op kontrolUne ve ferdi maha-
' 

-'r b' _ a ıye kudretine, 
'na k l"b:r. değiştirme ve demarke ol

a ılıyetine -"'· ' ~~efese 

~;: ::B'evkal~de açıkgözlülük ve az .. 

11.ı.. lhtt~a" .. 
~alt bi " gosteren bir oyundur. En 

r beceriksizlik ve hata, hem 

takımın mağlubiyetine sebep olur, 
hem de o hareketi yapan oyuncuyu 
sahada müşkül vaziyete sokar. Zama 
nm azlığı, sahanın ufaklığı ve ofsayt 
kaidesinin tatbik edilmemesi yukarı
da saydığımız meziyetlere şiddetle ih 
tiyaç gösteren amillerdir . 

Bilhassa bunların başında, zeka, 
tabiye kuvveti ve şahsi maharet ge
lir. 

Ayni zamanda bu turnuvada mu
attal kalan oyuncu da olamaz. Altı 

kişi de daimi bir yer değiştirme ve 
hareket halindedir. Bu oyunda rol 
oynayan kabiliyetlerden biri de bi -
.zim oyuncularımızda maalesef pek 
eksik olan, demarke olmak ve yer 
değiştirmek sürat ve maharetidir. 
Kulüplerimizin hususi idmanlarında 
takımlarına bu oyunu oynatmaları, 
oyuncularına demarke olmak ve dep
lasman - yer değiştirme - yapmağı öğ 
retmek için faydalı ve şayanı tavsi -
yedir. 

Hülasa, umumi hatlarını yukarıya 
çizdiğimiz bu turnuva çok zevkli ve 
heyecanlı bir futbol hareketidir. 

Muttarit bir şekilde geçmiş, yo
rucu bir futbol mevsimini kapatmak 
için, bu eğlenceli turnuva her yerde 
büyük bir arzu ile beklenir ve yine o 
nisbette büyük bir zevkle seyredilir. 

Bu, bir değişiklik ve yeniliktir. 
.v. 

Bizde de böyle bir turnuva, eğer 
tarihini yanlış hatırlamıyorsam 1920 
1921 mevsiminin sonunda Kadıkö -

Şeref 

Mehmet Ali 
Nuri 

Hüsni.i 
Nazım Hakkı 

dan mürekkep atletik, seri ve ek
siksiz bir Beşiktaş takımı karşısında, 

Hüsamettin 
Yaşar 
Es at 

Fikret Şaban Niyazi 

den müteşekkil mahir ve çabuk bir 
Fenerbahçe takımını, yahut, 

Danyal 

Avni 
Lütfi 
Kadri 
Eşfak Necdet 

şeklindeki bir Galatasarayı ayni 
gün içinde seyretmek ve konacak ku 
payı kazananları, o akşam alkışla -
mak, herhalde çok zevkli olacaktır. 

Ulvi Ziya YENAL 
* • p '1"" , . .., 

• 

Fransada altışar kişilik takımlarla oynanan bir turnuva maçının en 
sıkışık dakikası 

MEŞALE YARIŞI 
Asri olimpiyatlar dediğimiz müsaba- mevcut olan heykellerden anlıyoruz. etmekle eski olimpiyatların ananele
kalarm on birincisini Almanlar bu 
sene Berlinde açacaklar. 1936 olimpi· 
yadmın fevkalade hazırlıkları arası
na bir de meşale yarışı ilave etmek
le Almanlar asri olimpiyatlarda şim 
diye kadar görülmemiş bir an'aneyi 
ihya etmek istiyorlar. 

Bu meşale yarışı şöyle yapılacak
tır. Yunanistanın Olemp mevkiinde, 
bundan 2500 sene evvel oyunlar a· 

Truva zaferinin ilk haberini Atina 
şehrine yetiştiren kahraman namı
na yapılmış kasideler ve heykellerle 
şimdiki bayrak yarışı şeklinde ve 
haber ulaştırmak üzere yapılan mü
mareselerden haberdar oluyoruz. 

Eski Yunanlılar meşale yarısını bu 
defa olimpiyat alaylarının münadile
ri vasıtasiyle tatbik etmişlerdir. Her 
kıt'adan gelen müsabıklarla Herkü-

çılırken yakılan meşale yerinden tu- lün mezarını ziyarete giden alaym ö-

tuşturulacak asri olimpiyat meşale-
sini Yunanistandan ta Berline kadar 
120 atlet koşturarak getirecek ve o 
ateşle Berlin stadının kapısı üstün
de yanacak ateş tutuşturulacaktır . 

Muhtelif milletlere mensup koşu
cuların gece gündüz hiç durmadan, 
bayrak yarışlarında olduğu gibi, Yu
nanistandan tutuşturulan meşaleyi . 
biribirine geçirerek Berline kadar 
koşturmaları hakikaten güzel bir pro 
paganda vesilesi olacaktır. Böylece 
Avrupa kıt'a.sının hemen yarısı ko
şularak aşılmış olacaktır. 

Meıaleleri Krop fabrikası 
hediye etti 

Berlin olimpiyadının ateşini tu
tuşturmak üzere Yunanistandan koş 
turulacak meşaleleri meşhur Krup 
fabrikası yapmıştır. Ve olimpiyat 
komitesine koşacak atletlere hatıra 
olarak birer tane verilmesi için kafi 
miktarda hediye etmiştir. 

Krup fabrikasının yaptığı meşale 
zarfları çeliktendir .Her meşale zar
fının ağırlığı yarım kilodur. Meşale 
zarfının şeklini heykeltraş Walter 
Lemeke çizmiştir. Her meşalenin üs
tünde olimpiyat alameti farikası o
lan beş toparlak'., Berlinde yapılan 

on birinci olimpiyat dolayısiyle at
letlere hatıra olarak verildiğine da
ir kayıt ve meşale koşusuna giren 
atletin ismini yazmak üzere bir boş 
yer bırakılmıştır. 

Eski olimpiyatların an'anelerin -
den birini ihya maksadiyle yapılacak 
bu meşale yarışı münasebetiyle eski 
olimpiya tm başlangıcında ve muha
rebe haberlerini şehirden şehire u -

Şimdiki kadınlar böyle atlıyorlar 

Eski Yunanlılar kadınlara olimpi

yatları menetmişlerdi 

nünde meşalelerle koşan ve alaya 
yol açan olimpiyat münadileri var
dı. Münadilerden maada alayın için
de de meşaleciler giderdi. Bundan 
2500 sene evvel petrol ve elektrik ol
madığına göre müsabakaların başlı
yacağı günün gecesinde tertip olu
nan olimpiyat açma merasiminin ila
hilerle dolaşan alayının ışıkları zift 
meşalelerle temin olunurdu. Böyle 
başlıyan meşale yarışı sonradan mu
harebe haberlerinin şehirler arasın
da duyulması için kullanılmıştır. 

!aştırmak için kullanılan şekillerini Eski ve yeni olimpiyatların 
biraz anlatalım: 

Eskiden meşale yarışına verilen farkları 

rinden, eski olimpiyatların anlayışla
rından asri olimpiyatlara bir şeyler 
ilave etmek istedikleri görülüyor. 
Netekim bundan evvelki Los Ance
los olimpiyadında resim, heykeltraş· 
lık ve edebiyata da yer verilerek es
ki olimpiyatlardaki zihniyetin asri 
olimpiyatlara da hakim olması için 
kuvvetli bir harekete geçilmişti. 

Her dört senede bir yapılacak olan 
asri olimpiyatlarda gösterilecek bü
tün gayretlere rağmen eski olimpi
yatların ihtişamı ve sanat bakımın
dım olduğu kadar içtimai bakımdan 
eriştiği itibarı tekrar temin etmek 
ihtimali pek zayıftır. 

Eski olimpiyatlar dolayısiylc hü
kfımetıer arasındaki muharebeler 
durur, hatta biribiriyle muharebe e
decek ordular silahlarını müsabaka
ları yapılacağı şehrin dışında bıra

karak müsabaka meydanlarına girer 
ve yan yana yarışları seyrederlerdi. 
O zamanın en büyük artistleri en gü

zel eserlerini olimpiyat meydanla • 
rından aldıkları heyecanla yaratır

lardı. Esasen eski Yunan olimpıyat· 
larımn hikayelerim, tarihlerini Pin
dar gibi Homer gibi büyük şairlerin 
kitaplarından buluyoruz. 

Halbuki asri sporlarla, bilhassa 
bizim memlekette, fikir a.damlan v~ 
sanatkarlar arasında kapanması se • 
nelere muhtaç bir ayrılık vardır. A· 
merika ve lngiltere hartç, diğer bü
tün memleketlerdt, bug'ılt:. düşünen, 

yazan ve okuyan sınıfın sporcu sını
fının kafasına verdiğı kTyınet ayak· 
!arına verdiğinden çok daha aşağı
dır. 

Bugünün sporcusu fikir adamına 

"lüzumsuz şeylerle kafasını yükliye
rek bunamış bar türlil hayatiyetteıı 
ve hareketten sakıt kalmış bir nü • 
mune" diye bakıyor. 

Fikir ve sanat adamları da spo:r
cuyu "ayağı, kolu ve midesinin faali· 
yeti zekası ve zevkinde bin kere faz-
la işliyen bir mahlfık,, olarak görü

üor. 

Bu iki görüş farkını dört senede 

bir yapılacak meşale yarışlariyle, o

limpiyat heykel ve resim müsabaka· 

ehemmiyeti tarihlerden ve bugün Almanların meşale yarışmı1ihya ları birlcştirmeğe kafi midir? .• 
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PIY ASA V AZIYETI 

Kambiyo borsası Nisan ayı içinde 
borsada ne kadar kambiyo ve esham 
ve tahvilat üzerine muamele yapıl
dığına dair bir istatistik tanzim et
miştir. Bu istatistiğe göre, geçen bir 
ay içinde 548 bin lira kıymetinde es 
ham ve tahvilat üzerine muamele ol 
muştur. Bunların içinde yalnız 1 nu
maralı Ünitürk tahvilleri üzerine 
281 bin liralık, iki numaralı Ünitürk 
üzerine 11 bin liralık muamele ol
muştur. Istikraz1 dahili tahvilatı üze 
rine de 15 bin liralık iş yapılmıştır. 
Borsada ünitürkten sonra, ikinci 
derecede muamele gören Anadolu 
Demiryolları tahvilleridir. Nisan a
yı içinde vadeli Anadolu Demiryol
lan tahvilleri üzerine 42 bin 315 li
ralık peşin Anad' · • demiryollan ü-
1:erine de 16 bin 460 liralrk iş olmuş
tur. Nisan ayı içinde horsada 1 mil
yon 622 bin liralık kambiyo muame
lesi olmuştur. Bunlarır arasında yal 
nız Fr::.nsı. frankı üzerine 1 milyon 
17 bin lir· ·-k isterlin üzerine 366 
bin liralık, dolar üzerine 227 bin li
ralık, lsviçre frangı üzerine de 10 
bin 530 liralık muamele yapılmıştır. 

Buğday fiatf erf 
Ticaret Borsasına gelen haberlere 

göre, Anadolu ve Trakyaya yağan 
yağmurlar mahsul üzerine iyi bir 
tesir bırakmıştır. Köylü elinde ka
lan son malmı da piyasaya vermek
tedir. PolatlI buğdaylar üzerine 6 
kuruşla 5 kuruş 3" para arasında 
muamele olmuştur. Bundan sonra 
fivatlarm daiıni bir surett"' düşeceği 
~laşılmaktadır. Alman firmaları, 
geçen yıl mahsulünden buğday al -
mak için Ziraat :ı:lankasma müracaat 
etmişlerdir. 

Dünya gümüı 

istihsalcitı gittikçe 

çoğallyor 
Yapılan istatistiklere göre, dünya 

gümüş istihsalAtı çoğalmaktadır. 933 
senesinde bütün dünyada. 5010 ton 
gümüş çıkarılmıştı. Bu mikdar 934 
senesinde 5770 tona, 935 senesinde 
de 6420 tona çıkmıştır. Birinci dere
cede gümüş istihsal eden meml,eket 
Meksikadır. Meksikada 935 senesin
de 2250 ton gümü., çıkanlmıştrr. Bir 
leşik Amerika hükumetleri dahilin -
de de 1190 ton, Kanadada 510 ton, 
(''"'rıubt Afrikada 780 ton, gümüş çı 
karılmıştır. 

tı Kanunu layihası 
Iş kanunu layihası, Kamutayın 

tnuhtelit encümeninde tetkik edil -
mektedir. Layihada fabrikatörlere 
ceza hükümleri bulunmaktadır. Is -
tanbul sanayi birliği, bu cezaların 
hafifletilmesi için, Kamutaya dilek
lerde bulunmuşlardır. Alınan mallı. -
mata göre bu dileklerin layihada ta
dil!t yapılacağı sırada nazarı dikka
te alınacağı anlaşılmaktadır. 

Deniz yolları kadrosu 
Denizyolları kadrosunda, yeni büt 

çe vaziyetine göre bazı değişiklik -
ler yapılmaktadır. Bu arada bir 
~ok kaptan. makinist ve mürettaba
tm vazifeleri, bulundukları gemiler
den bw,;ka gemilere naklettirilmekte 
dir. Kadro, Ankarada bulunan umum 
müdürün tasdikmdan sonra, Haziran 
dan iti~aren tatbik olunacaktır. 
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Ademle Havva 
Bürhao CAHiD 

Sizin ev sahibi de çok nazik kadın 
bir akşam gelip onada teşekkür ede 
ceğim, orövvar kamran ! 

Birazdaha dursa idi boğazına sa
rılacaktım. 

Bütün korkularım umduğumdan 
öaha elim bir şekilde patlak vermiş
ti. Başımı kaldırıp hayale bakamı
yordum. 

Oda bir şey sormuyordu. 
Konuşsa, bu misafir meselesini 

anlamak istese hakikati söyliyecek
tim, bunda zaten benim bir güna
hım yoktu ki! 

Fakat Hayal sanki bu kece konuş 
mayı istememiş gibi idi, ağır ağır 
meyvasmı yediğini hissediyordum. 

- Elmalarını yesene Kamran! 
Suratıma bir tokat inmiş gibi his

l!etim. Hayal ne diyordu. Göz kapa-
klarım yavaş yavaş kalktr, Hayalle 
göz göze geldik, hiç bir değişiklik 
yoktu, bilakis göz bebeklerinde tat
lı bir tebessüm vvardı. 

Terziler bir kooperatif yapıyorlar 

ikinci sınıf 
daha ucuza 

terziler kumaşları 
mal edebilecekler 

Terziler Cemiyeti bir kooperatif 
yapmağa teşebbüs etmiştir. Bu koo
peratifi yapmaktaki maksat şu su
retle izah edilmektedir: Şehrimizde
ki birinci sınıf terziler, kumaşlarını 
doğrudan doğruya fabrikalardan 
almaktadır. Halbuki halkın en ziya
de münasebette bulunduğu ikinci sı
nıf terziler kumaşı mağazalardan al 
maktadır. Bu yüzden, birinci sınıf 
terzilere nisbetle kumaş pahalı mal 
olmaktadır. Kooperatife giren ikin
ci ve üçüncü sınıf terziler, koopera
tif vasıtasile, doğrudan doğruya fab 
rikalardan kumaş satın alabilecekler 
dir. Bundan başka terzilerin malze
me masrafı da vardır. Kooperatif bu 
malzemeyi toptan bir surettıe almak 
suretile terzilere ucuza mal edecek
tir. 

Şimdilik terziler kooperatif teşeb
büsüne 60 terzi girmiştir. Koopera
tifin müteşebbislerinden bir zat di -
yor ki: 

- Gün geçtikçe kooperatifin aza
ları çoğalacaktır. Bunda büyük bir 
menfaat vardır. Bugilnkü şerait al
tında ikinci ve üçüncü sınıf terzile
rin vaziyeti pek müşküldür. Bunlar 
işlerini ucuza mal etmek mecburiye 
tindedirler. 

Bu izahatı veren zat. kooperatifin 
yalnız, terzilerin masrafım azaltmı
yacağı, dikiş masraflarına da tesir 
edeceğini söylemektedir. Eğer koo -
peratü buna muvaffak olursa, halk 

lzmir limanında 

Hah ihracatlmız 
gittikçe azalıyor 

Halı ihracatımız gittikçe azalmak
tadır. 935 senesinde lzmir limanın -
dan 161 bin 578 kilo halı ihraç edil
miştir. Halbuki diğer senelerde Izmir 
limanından en az yarım milyon kilo 
kadar halı ihraç edilirdi. Halı ihra
catı yalnız bizde azalmamıştır. Başta 
Iran olmak üzere halı yapan memle
ktelerin ihracatı da azalmıştır. Bu -
nun en büyük sebebi, muhtelif mem
lekteler ekonomik tedbir alırken, ha
lıyı lüks madde olarak kabul etme
sidir. Bütün memleketler hah itha
latını tahdit etmiştir. Devletlerin ha
lı üzerine koydukları bu tahdidat de
vam ettikçe, halı ticaretinin canla
nacağını ümit etmek doğru degildir. 

Almanyaya yaı üzüm 

daha ucuza elbise tedarik edebilecek 
tir. Bugünkü dikiş fiyatları yüksek
tir. Her şey ucuzladığı halde, terzi
lerin dikiş için aldıkları masraf ucuz 
lamamıştır. :)ehrimizde birinci sınıf 
terziler dikiş masrafı olarak 25 lira 
almaktadırlar. Halbuki elbise yaptı
racak bir adam kumaş için daha az 
para vermektedir. İkinci sınıf terzi 
lerde dikiş ücreti 20 liradan aşağı de 
ğildir. Eğer müşteri taksitle elbise 
yaptırmak mecburi ·etinde kalırsa 
dikiş masrafı 25 liraya kadar çıkmak 
tadır. UçUncü smıf terziler arasın
da 15 - 16 liraya kadar dikiş masrafı 
alanlar da vardır. Fakat elbise yap
tıracak orta halli insanlar, dikiş mas 
rafr için 2C lira vermektedirler. 

Dikiş masrafları neden bu kadar 
pahalıdxr? Kooperatifin müteşebbis
lerinden ve ayni zamanda terzi olan 
bu zat buna birkaç kelimeyle şöyle 
cevap veriyor: 

- Kalfa ve çırak ücretleri o nis
bette pahalıdn-. lyi bir kalfa. bir ter
zinin yanında 2 - 3 lira yevmiye al
maktadır. Bu vasati bir ücrettir. Bi
rinci sınıf terziler arasında kalfala
rına 4 - 5 lira bile verenler vardır. 

Netice itibarile terziler kooperati
fi terzilerin masrafını ucuzlatacağr 

gibi, halka da ucuz elbise temin ede
cektir. Kooperatifin ileride Avrupa
da ol<~uğu gibj bir elbise fabrikası aç 
mağı da düşünmektedir. 

Yün ve Yapak 

Piyasanın vaziyeti 
sağlam görülüyor 

Istanbul yapak piyasasında mev • 
cut mal olmadığından faaliyet aliv
re bağlantılara inhisar etmektedir. 
Piyasanın vaziyeti şimdilik sağlam 

görülmektedir. Alivre olarak 60 ku
ruştan bir vagon Eskişehir yapağı
sı satılmıştır. Son fiyatlar şunlar
dır. 

Anadolu 

lnce 

Trakya 

kuruştur. 

55-56 

57-61 

67-68 

Ege mıntakasında yapak fiyatları 
son hafta içinde dahi yükselmiştir. 
Yerli inceler 64 - 64,5, ikinciler yani 
Antalya malları 63, yerli kıvırcıklar 
72 kuruşa çıkmıştır. 90 Tonluk mal 
bu fiyatlar üzerinden muamele gör
müştür. Piyasanın genel durumu 
sağlamdır. 

Mersin mıntakasında yün ve ya
pak piyasası geçen haftaya nazaran 
daha canlıdır. Taleplerin devam et
mesi ve verilen fiyatların da müsa
it bulunması yün ve yapaklar üze
rine fazla iş yapılacağı ümidini ver
mektedir. Mmtakada. eski mahsul -
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Para Borsası 

. 

A 111 

Sterlin 1520,-
1 Dolar 123.-

20 Fransız franrı 1153,-
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 812,-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82.50 
Avusturya şilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 21.-
Penro 22.-
Leva 22,50 
Yen 30,-
İsveç kurona 30,-
Altm 965,-
Banknot 241,-

Çe lcler 
Paris Ü.zerine 
İnıriliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezet.a 

Esha m 

s. t •• 
626,-
126,-
166,-
84,-
23.-

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

196.-
84,-
24,-
32,-
24.-
24.-
24,50 
34,-
33,-

967.-
243.-

12 03,50 
627,25 

0,79,25 
10,08,94 
4,69.-
2,45,30 

63,86,60 
1,17,40 

19,10,87 
4,20.-
1,97,08 
3,09,38 
5.81.25 

İı Bankası Mil. 37,50 
.J N. 9.90 
L a, Hamiline 9.90 

Anadolu % 60 23,70 
.. %100 39,-

Slrlr~tihaynye l5.-
Tramvay 19,SO 
Bomonti Nektar 7,75 
Terkos 12,40 
Aslan Çimento 10,60 
Merkez Bankası 66,25 
Osmanlı Bankası 26,-
Sarlı Merlru Ecune91 C.45 

lsf f lcra ıl a r 

Türk Borcu I Kupon kesik 
" • II " ,, 
.. " 111 .. » 

İstikrazı dahili Kupon kesik 
Ergani A. B. C. 
Srvas Erzurum I Kupon kesik .. " II 

21,90 
20,80 
20,90 
95,-
95,-
96,25 
96,25 

Mısrr Tahviller i 
1886 ' -.- -.-
1903 il K. kesik 88,50 89,50 
1911 IIJ K kesik 83,50 84,50 

Tahv ll ôf 
Rıhtım 
Anadolu 1 ve II Kupon kesik 

,, III 
Anadolu Mümessil 

son fiyatları kuruş olarak şöyeldir: 
Mersinde: 

Yapak A 
Yapak Ş 

Yıkanmış 

Akşehirde: 

55 
59 
56,36 

Yapak 49 
Kars mıntakasında yün piyasası 

hararetini muhafaza etmektedir. Fi
yatlarda bir kuruş kadar yükseliş 
görülmüştür. Istanbul fiyatlarının 
yüksekliği bu mıntaka piyasalarına 
da tesir etmektedir. Son fiyatlar 40 
42 kuruştur. 

Tilrk - Alman tüccarları arasında 
son hafta içinde 100 kilo başma cif 
Hamburg 70 liradan kirli Karaman 
yünleri üzerine işler yapudığı haber 
verilmektedir. 

Yine son hafta içinde Türkiyeden 
yeni kırkım yünler üzerinden dahi 
bazı teklifler alınmıştır. % 46/ 48 
randımanlı Anadolu kirli yünleri 
için 100 kilo başına cif Hamburg 
62 - 63 lira istendiği bildirilmekte-

Bu sene Almanyaya yaş üzüm ih
racatı yapılacağından, hatta yaş ü -
züm alacak Alman firmalarının mem 
leketimizde tetkik yaptığından bah
setmiştik. Izmir Ticaret Odası, yaş 
üzüm ihracatı için üzüm tacirlerile 
görüşmektedir. Bu görüşmelerde am 
balaj işine büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. Zingal şirketi, Izmir ü
zümlerine, muhtelif ambalaj nüm.u
neleri vermiştir. Bu nümuneler lkti
sat Vekaleti tarafından da tetkik e
dilmektedir. Yaş meyva ihracatı bek
lenen ambalaj üzerinden yapılacak -
tır. den stok kalmamıştır. Mıntakanın dir. 

çalışarak minasebetsiz Rusun bah- - Tabii, dedi, öyle yapman lazım tur, cahili ne söylediğini bilmeden 
settiği meseleyi anlatmak istedim. dı, bir aile kızı ise! söyler, zeki kadınlara gelince kafa-

Bu biraz güç oldu, boğazım ku- Hemen yapıştırdım! ları başka düşünür, kalbleri başka 
rumuştu. - Öyle olacak! vakıa bizim A- hisseder.ağızları başka konuşur, on-

- Bu deli fişek bir Rustur, dedim leksandr serserinin biridir amma kı- lara patavatsızlık etmek büyük ha
sözde madencilik tahsil ediyor. Fa- zın hali ve tavrı pek ciddi görünü- tadır, buluttan nem kaptıklan için 
kat çok vakti meyhanelerde geçi- yordu. en küçük bir gaf yapmaktan sakın-
yor. Geçen gün koluna bide kız ta- - Sinemaya gidecekmiyiz! malıdır. 
kup bizim pansiyona gelmiş, Mada- Nasıl istersen ? Hayal gibi zekası daima işliyen 
mda benim misafirim diye ikram et- - Mademki karar verdik! bir kadına karşı diplomat olmak 
miş, geldiğim zaman bol bol likör - gidelim! icap eder, bu biraz sıkıcı oluyor ama 
içiyorlardı, bırakamadım, davetsiz ~ zeki kadınm duyurduğu zevk her 
misafirlere yapılacak şey pek sade- Cuma akşamı ( Brüksel ) e git- halde aptal kadının verdiği sıkıntı-

dir ama bizim madamı bilirsin ya. tigim zaman hayali pek neşeli bul- dan ehvendir" kadının aptalı olmaz 
Hoşuna giden oldumu evini, tapusu- dum. · derler ama biraz dünyayı anlamış 
nu, nesi varsa verir. Bu çocukta gö- Bana büyük bir gezinti proğra- bir erkek nede olsa görgüsüz bir ka-
rdünya, gevezenin şarlatanın bh.i, mından bahssetti.. • dından üstündür. 
yanındaki kız da kendinden aşağı Bir otomobil gurupu Ltiksen- Hayal bugün her halde samimi 
değil, yemek vaktine kadar oturdu- burg'a gidecekmiş, herhalde razı o- idi. 
lar, derken bu deli fişek birdenbire lurum diye bizim için bir hususi oto Buğün otomobil seyahati için ha-
frladı. sekizde verilmiş bir randevu mobil kiralamış. zırlıklar yapmış kendiside okadar 
su olduğunu söyledi, beraber geldik - Mükemmel! dedim.Zaten sen ne şık ki! ipek gibi ince kurşuni bir 
leri kızı biJe unutarak gitti, pansi- düşünürsünde fena olur, onu böyle kaşpusiyer almış. 
yonda benden başka erkek yok, va- neşeli görünce benim de eski keyfim - Keşki bende hazırlıklı olsay-
kitte geç. mecbur oldum bir taksiye yerine geldi. Doğrusu bu gilne ka- dnn: dedim. 
bindirmeğe! dar (Hayal) den kuşkulanıyordum, Hayal şüphe yok iyi günlerinden 

Hem elmalanmı yiyor hem hika- o gün benim lokantada verdiğim iza birinde .. Neşesi iyi,akşamdanberi ko
yenin yerine göre gülmeğe, krzmış hatı dinlediği zaman izahatı tabii nuşuyordu, bana lokanta tesadUfü
görlinmeğe çalrşarak anlatıyordum. gördü, ama ben onun bu tabii görü- ne ait bir şey anlatmadı, demek ki 

Hayal hiç sesini çıkarmadan din- şünU tabii görmedim, kadınlar içle- benim minasebetsizce, sersemce kı-
-------------------L..__,u.-~-----------~Lrin ril a. rawmen vazi eti 
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Beni • 
sevmıyen birisini • 

sevıyorum 
Fenerden H. S. imzasile: 
"19 yaşındayim. Benden sekiz on 

yaş büyük bir genci seviyorum. O 
bana karşı iyi muamele etmekle be
raber beni sevmiyor, bunu biliyorum. 
Şimdi ailem beni bir başkasile ev
lendirmek istiyor. Ben, sevdiğim 
genci unutacağımı zannetmiyorum. 
Kalbim hep onunla meşgul. Bu şart 
altında, yani kalbimde bir ba§kası 
varken evlenebilir miyimf Ne der
sinizf" 

Bir başkasını severken, sevmedi
ğiniz bir adamla evlenmek iyi bir 
şey değildir. Bu, onu aldatmak olur. 
Fakat mademki sevdiğiniz adam si
zi sevmiyor, onu unutmanız lazım
dır. Sizinle evlenmek istiyen kim
seden beş altı aylık bir mühlet iste
yiniz. Bu müddet esnasmda unutma
ğa çalışınız. Eğer yine unutamazsa
nız, evlenmeyiniz. Fakat henüz genç 
siniz, sizi sevıniyen birisini unutmak 
kadar kolay bir şey yoktur. 

• 
Geng ve güzel bir dul 

seviyorum 
Istanbuldan Ş. E. N . imza.sile: 
"22 YO-§ındayım. Henüz evlenme

dim. fakat genç, güzel bir dul ba
yan seviyorum. O da beni seviyor. 
Ailesini üç dört senedir tanırım. 
Evlerine gidip geliyorum. iki aydan 
beri samimiyetimiz günden güne bi
zi biribirimize bağladı. Bu, bayan, 
ahlakı ve güzelliği itibarile çok ho
şuma gidiyor. Onu çılgınca seviyo
rum. Onsuz yQ.§amamın beni müthiş 
feüiketlere silrükleyeceğinden emi
nim. Her ikimiz de evlenmek taraf
tarıyız. Onun hali vakti orta dere
cededir. Benim ise 25 lira maaşım 
var. Bunun için mes'ut 07,acağımda 
tereddüt ediyorum. Siz ne dersi
niz,." 

Kendinize daha fazla bir kazanç 
temin etmeden evlenmemekte hak -
lısınız. Eğer sizin ve onun ailevi 
vaziyetleriniz sizin kazancınıza baş
kaca yardım temin ediyorsa o za
man evlenmenizde mahzur olmaz. 
Aşk nekadar kuvvetli olursa olsun, 
ihtiyaç ile bir gün gelir ölür ve azap 
olur. Bu noktaları iyi düşününüz. 
Hem daha çok gençsiniz. 

• 
Çok çekmİ§ fa kat femiz 

kalpli bir kız 
Bursadan M. K. imzasile: 
"20 yaşındayım. Hayatta kimsem 

yoktur. Küçük yaştanberi hayata 
atılmışım. Tahsilim yok. Küçük 
y<L§tanberi başımdan geçmedik /eül
ket kalmadı. .Şimdi her şeyi unut -
tum. Bir aile yanında çalışıyorum. 
Beş on param var. Hayatta hiçbir 
şeyde gözüm yok. Her şeyi gördüm 
geçirdim. Yalnız sizden rica ettiğim 
şey ~dur: Bir sene evvel işim mü
nasebetile bir miidür tanıdım. Be
nimle görüşmek istedi. Ben de işim 
onun elinde olduğu için gittim. Ga
yet samimi ve ciddi bir kır gezintisi 
yaptık. Her vakit görii4memiz için 
ısrar etti. Ben de onu çok terbiyeli 
bıtlduğum için gittim. An7,aşalım 
da ondan sonra evlenelim diyor. Ben 
hiç oralı değilim. Çünkü size derdi
mi an7,attığım gibi vaktile uğradığım 

Lüksemburg seyahati pek erken 
başlıyor, güneşle beraber yola çıka
caktık, on sekiz otomobil, çoğunu sa 
bipleri kendileri kullanıyormuş, ara
larında kadınlarda varmış, bunları 
daha akşamdan öğrendim, l!!B.bahle
yin beni Hayal uyandırdı. 

Traş olurken Hayal telaşlı telaş
lı hazırlanıyor, hafif bir şarkı mırıl
danıyor, belli ki keyfi yerinde! onu 
böyle görünce bende seviniyordum, 
tehlike kati surette atladı. 

İtiyadı olmadığı halde bu erken 
saatte siğara içiyor, hazırlandık! 

Hayal yemiş ve yemek sepetini 
yerleştirmesi için hizmetçiye bir çok 
emirler verdikten sonra yanıma gel
di, ellerini omuzlarıma koydu, göz
lerimin içine baktı. 
Titremeğe başladım. 
Bu sokuluşta acaba fırtına mı var 

sevgi mi var! 
- Kamran! 
-Hayal! 
- Bugün sana bir sürpirizim var. 
Kan başıma çıktı, yüzilm yanıyor, 

acaba tasıınlayıp tasımlayıp işi tavı. 
namı getiriyor, bomba gibi patlaya
cak mı? 

Birdenbire ellerini omuzlarımdan 
ekti. 

f eüiketleri ona anlatmama imk 
yok. Beni hiç evlenmemiş biliy 
Çocuklukta geçen felaketin lek 
ömrümün sonuna kadar başını Y. 
diyemiyeceğim, çünkü bu hayatt 
da bıktım. Bu müdürle evlenirs 
sonradan bu rezalete şahit olur 
onun da mazisi kirlenmez mi' Y 
sa ondan ayrıwyım mıt Hem o ai 
tahsil ve terbiyece benden farklıd 
Bu asırda kendi.si nekadar iyi o 
bile bu asrın kadınları onu bıra 
Zar mı dersinizf Oldukça kıskanc 
da. O da benden kıskançtır. Yo 
hiç bu sonu karanlık hayata atıl 
yayım mı1 Bu halim ne olacak' 
den doğru bir ata nasihati verme 
zi rica ederim." 

Henüz pek genç olmanıza ra~ 
başınızdan birçok hadiseler geçti 
ni ve bu hadiselerin sizi olgun, 
düşünür bir kadın haline getirdi 
ni göriiyoruz. Evlenmek hususun 
ki endişeleriniz <;ok doğru. Ara 
da büyük farklar var. Fakat be 
bu müdür sizi hakikaten seviyor 
ve sizin olgunluğunuzu gördüğü i 
sizi istiyordur? Emin olunuz ki si 
''bu asrın kadınları" dediğiniz 

dınlar arasmda sizin kadar vic 
temizliği olan azdır. Bunun i 
yapacağınız şey şudur: Bu 
dure, bir gün, bütün hayatınızı 
dugu gibi anlatırsınız. Bize ya 
İIIliz endişelerinizi, aranızdaki f 
kı söylersiniz ve bir hüküm verın 
ni ona bırakırsınız. Bize öyle ge 
yor ki, o, sizi ve kalbinizin bu 
rekliğini - eğer maksadı sadece 
len.mek değilse - takdir edecekt 

* 
Annesi bırakmıyor 

Izmirden A. C. C. imzasile: 
"25 yaşwrında bir genç ile se 

tik. Ben ondan ikj yaş kilçüğ 
Bu. genç benimle &vlenmek isti 
du. Ben df! istiyurdum. Karar 

dik, mutabık kaldık. Aradan altı 
geçti. Bir giin gençten bir me 
aldım. Benden af diliyor, evlen 
yeceğini, annesinin buna kat'iy 
mani olduğunu yazıyordu. Tahk. 

yaptım. Hakikaten annesinin be 
le evlenmesini istemediğini, ona 
başka kız l:nllduğunu öğrendim. 

tahkikatı bana yapan sevdiği 

gencin samimi arkadaşlarından 

risi idi. Bir hafta evvel bir 

tup yazarak, beni eskidenberi s 

ğini, bunu §imdi artık söyliyebi 
ğini, benimle evlenmek isted · 
bildiriyor. Ne yapayım''-' 

Biraz bekleyiniz. Sizi anne 
arzularından çıkmamak için ter 
den sevgilinizi belki unutabili 
Ondan sonra, sizi sevdiğini i 
eden genç hoşunuza gidi 
onunla evlenirsiniz. Bu genç he 
de size terkedenden daha sami 
sa gerek. Arkadaşının ve sizin 
olan aşkının hatırı için kendi 
nı saklamasını bilen birisi, her 
de düriist ve iyi bir insandır. 

- Haydi yürii! 
Zmdandan kaldırılmış idam 

kumu gibi sendeliyerek peşine 
kıldım, kapıya indik, bu saatte 
uyuyor, şık bir spor otomobili 
pıda ! makinist kılıklı bir oda.Dl 
ketini çıkarıyor. 

- Otomobil güzelmi? 
- Pek şık! hususi takside b 

arabada var demek! 
A vrupanm büyük şehirlerin~ 

ımüştüm, Niste, Pariste husus 
rkalı kira otomobilleri vardı, 
onlar hep Limuzin biliyordw:n, 
mek böylesi de varmış. 

Ben otomobili seyrederken 
şoförle bir iki kelime konuştu, 
ra posbıyık.lı adam asker gıb 
lam verdi ve yüriimeğe başla 

- Benzinmi alacak, dedim .. 
- Ne münasebet, garaja gı 
- - Peki bizi kim göötUre 
- Ben? 
- ..... ! 
- Korkarmısm? 
Şaşırdım: 
-- Korkmak değil, fakat! 
- Haydi kel yanıma! 
Sürpirizi anlamıştım. güldü 
- Demek benden gizli! 
- Fenamı? 
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Suratımdan anlamıyor 

Evde değilim işte ! 
musun herif? 

diyecekti 
liaıa susuyorlardı. Ve gözleri biri

birinden tavanlara, halılara kaçıyor; 
41u. Bir aralık prens başını çevirince 
lnisafiri ona acıyormuş gibi hazin 
göı.ıerle bakdı. Prens, bu ada
bım kendisine ne diye acıdığını dü
tUnUrken, Vasfi nihayet anlattı: 

" Akşama yiyecek ekmekleri 
)oktu, ekmek parası istiyordu,,. 

liiç bir canavar tamamen canavar 
Olamaz. Sakallı Vasfinin de bir insan 
tarafı vardı: mahallede herkesten 
fl<ıUnç para istediği halde Prensten 
böyle bir yardım is-
t e nı e k şimdiye k a d a r ona 
~ gelmişti. Zaten bu köşke daha 
14k geldiği gün uşaklardan Prense 
kadar herkesin sura.tmda.. kendisi 
b~aya menfa.at için geliyormuş gibi 
\.zır tahmin sezmiş ve bu, onda zorla. 
"il' izzeti nefis uyandırmıştı. Açlık
tna ölse bu Prensten bir şey istemi
l'ecekti. Bir menfaat beklemeyerek 
bu köşke gitınekte,Prense müsavi ol
inak gibi, bir gurur duyuyordu. Ma- · 
h~lledekilerden para alıyordu: çün
ltı onlar da onun gibiydi. Fakat 
l>rezısden asla ! Bugün o gururunu 
ltaybet.ıni.ş, istememek için üç gün::nberi neler çektiği borç parayı ni-

Yet Prensten istiyordu. 

prense ağır bir mektupla göndermek 
için Allah tan bır para bekliyordu; 
yazacağı kağıttaki hakaret edebiya
tını paradan evvel hazırlamıştı. Ge
c esokaktan geçen simitçi de artık 
veresiye vermiyor, Sakallı Vasfi ve 
karısı aç yatıyorlardı. Evin mutfa
ğı zaten haftalardanberi tek kıvıl
cıma hasret olmuş, serin, karanlık 
bir odaydı. Senihanın 

hırkasında.ki son pişirdiği yemek ko
kusu da günden güne azalıyordu. 
Fakat Vasfi kadar Seniha da bu se
falete katlanıyor, genç kadın sakal
lı ve parasız kocasına oyun etm' -
yordu. Zaten Sakallı Vasfinin bu 
ıstırap içinde tek tesellisi kansının 
kocaman namusuydu. Onun da Se -
nih efendi gibi tekaudiyyesi ve fın -
nı olsaydı da fakat Senihanın Maci
de gibi erkeklerle mektuplan yaka -
lansaydı daha mı iyidi? Seniha hiç 
bir erkekle söylenmemişti! 

l>rens ilk defa rica edilen bu pa
l°aYt her cu.maki nazik çehresile ver
di. 

lı 8ir ay sonra yine bir cuma, Sakal-
V asfi, prensin kar§ısında başının 

~ki vaziyetlerile oturunca, Vasfi 
'ııt~ §ey istemeden prens hareme 
,u; elinde parayla döndü. 
JI ~ihayet bir cuma Sakallı Vasfi
.: b.şak, prensin köşkte olmadığını 
) Yledt. Karşı karşıya •'!§&k bekli : 
~r, Vasfi bekliyo:du. O, hal~u~ı 
llt ıtin para istemege gelmemıştı. 

i defa borç aldığı için bugün bu
l'aYa, gelişi prense bir teşekkür ola
Cltk ve köşke her defa para için 
~t_lnıediği anlaşılacaktı. Prensi bul -
.,...dığıııa canı sıkıldı. 
b· 8irdenbire köşkün bir yerinden 
, ır harenıağası kO§tu. Bill\ır parça-
ına benziyen sesile: 

lnsan zekasını art
t ı r a n a ç l ı k içinde Sakal-

. 

a h Vasfinin kafası karanlık odad 
bu gece bir bomba kadar korkunçtu 

a Bir aç adamın bir karanlık odad 
düşüneceği en kızıl şeyler gözlerind 
yandı. Bu cinayetlerin hangisin 
beğenmeliydi? Yankesicilk mi? Ka 
tillik mi? Fakat bunlar için Sakal 
Vasfi de olmıyan birtakım meziye 
ler şarttı. Nihayet işliyebıleceği c 
nayeti buldu. Fakat blt o k:ıda 
korkunçtu ki, kendisinden bile sak 
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Adnan romanını yazıyordu 
-
n 

Adnan mermer yalının loş ihtişa 
mmda her hafta daha güzellE"şe 

Belkisten, bu akşam, Abdülhamid 
daha artan garazla döndü. Aksa 
raydaki evinde, petrol lambasın 
mavi abajuru altında rom'lnına eğ 
di. Yıllardanberi bitmryen bu kita 
Adnanın kibirlerinden biriydi. Ese 
bitmedikQe bir romanını yedi yıld 
yazan Fransız müellifine benziyo 
du. (Arkası va 
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~Rıdvan Ağa bilmiyor, prens 
tı etleri buradalar efendim! dedi. 
tJ §ak bozuldu. Vasfi merdivenden 
're karken, uşak öfkeli gözlerle ha
bu Inağasını kolundan yakaladı, elile, 
~ nun ne demek olduğunu sonıyor-

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilin lan 

işletme 

u. 
I> lia:enıağası, uşağın kulağına, 
~ l'ensın böyle emrettiğini fısıldadı; 
e~fiye yol göstermek için koştu. 

~· ns Hasan çok öfkeliydi. Bu 
da<>tkte uşaklar kadar Prens Hasan 
~~arasızdı; Prenses Bahirenin pa
'ea ıle y a g ı y o r 1 a r d ı . Pren
~nı ~ o k m e r h a m e t 1 i ka
h dı. Prens Hasan, onun dağıttı
lta Badakalara arasıra mani oluyor, 
~sına bu sayede lmir tavrı ta
~ Yordu. l§ine geldiği için pren -
)111 bu itirazlara ses çıkarmıyordu. 
~t bugün Vasfinin kapıdan ko
lla asına razı olmadı. Prens Hasa-

s!'.rerısee çok söylendi. 
lıasa ka1~.ı Vasfi odaya girerken Prens 
dacta n ofkeliydi. Prenses Bahire o-

0hnasa prens: 

he:tf Suratınıdan anlamıyor musun 
biy ? Eyde değilim igte ! 
~ırdjektır. Kansınm birçok acı Il
)e r: arına sebep olan Sakallı Vasfi
ttni reıuı bu günden itibaren garaz 

U§tu. 

~>artık ondan sonra tlç c u -
•in a~aııı Vasfiye uşaklar pren -
lt°'lt~O§k~e .olmadığını söylediler. 
l>ısın n &'Undtiz daima açık duran ka 
(llr 1 Vasfinin yüzüne kapıyorlardı. 
~ah~8 hazretleri Serkl Doryanda), 
~ler . (_Prens hazretleri avda) de
~e ~inde sahibi olmıyan bu köş-
' .akallı Vasfi her 
'1bJıatı ıı~ecek, prensin ve prensesin 
\at erını sorarak dönecekti. Fa -
l1 ~~)kla; kısaca (Prens hazretle
llar eh. dıyorlardı; bunun da o ka
~ k:rnıniyeti yoktu, fakat uşak
"~Un yatsı ezanından aonra 
~1.ın •u kapısını, öğle sıcağında o-
İtaç ta.tına kapıyorlardı. 

~~k n CUnıadır, içine giremediği bu 
~~ t:Y~t Sakallı Vasfinin bir 
'lbhn tı nefsine dokundu. Ta-

artık gitmiyor, borcunu 

Devlet Demiryolları Eksiltme ve Arttır 
malarına girenlerin nazarı dikkatine 

• 

-
n 

7-5-936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neşir olu 
nan ''Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerde 
aranacak ehliyet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz i 
lerine girecek olanlar da şamil olup daha evvel ilan edi 
miş olsa bile 1-6-936 dan itibaren yapılacak eksiltmele 
için tatbik edileceğinden alakalılann şimdiden bu v 
saiklerin tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olunu 

ş-

1-
r 

e-
r. 

(2787) 

KASADA 
SAl<LAOl~INIZ . 

DAILA 
KUl2U 
8111 

(~ŞM[ 
VAZİY,TİNDEOİQ 

~u~usi SA~TlARIMlil 
SO~UNUZ 

......_ 

FAYDALI 
BiLGiLER 

r, Müphem ' 

\..Hikayelerden ' 
Esrarkeşin Dka ölOmOJ 

Fikret ADIL 
1 
,,J 

Adam gerindi. Uzakta, denizin ih
tiyar bir çerkes halayığınki kadar 

u u u • ..,...,.........._......._. temiz ve buruşuk yüzünde, bir sıra 

Bugünkü Program 
tan bol Is 

1 
ler, 

8,- Dans musikisi (pl!k),19.- Haber-
19,15 Muhtelif plaklar, 19,30 Sıhhi kon
ns, Dr. İbrahim Zati (İçtimai hasta
r), 20,- Halk musikisi: Sivaslı Veysel 
brahim. 20,30 Stüdyo orkestraları, 
O Son haberler, Saat 22 den sonra A
olu ajansmm gazetelere mahsus havadis 
visi verilecektir. 

fera 
hkla 
ve 1 
21,3 
nad 
ıer 

Ankara: 

12,3 O Plak yaynnr ve Ajans haberleri, 
o Sporcu konuşuyor. 19,SO Plak yayı-
20 10 Karpiç Şehir lokantasından nakil. 
o 'Ajans haberleri, 20,40 Karpiç Şehir 
antasmdan nakil. 

19,3 
mı. 

20,3 
lok 
B UKREŞ 

1 
kıla 

8,15: Stefanesku orkestrası: 20.10: Sıı.r
r; 21,15 {1875 m.): Ateneadan nakıl: 
fonik konser: 21 (364 m.): Dans mu
si; 22,45: Plak; 23 (1875 m.): Plak 

Sen 
siki 
kon seri. 
v ARŞOVA 

1 
siki 

8,15: Viyana musikisi; 19,10: Org mu
si - Muhtelif; 21: Konser nakli: 22: 

dyo piyesi; 22,35: Leh şarkıları; 23,15: 
artet konseri; 23,15: Dans plakları. 

Ra 
Ku 

ViYANA 

2 
neş 

0,45: Sen musikili skeç; 21,45: Mizahi 
riyat: 22: Piyes "Medea"; 23: Haber-

23,20: Plak; 24,45: Cazbant. ler; 
8 UDAPF-"5TE 

1 9,50: Yaylı kuartet; 20,30: Musikili pi
; 22,50: Haberler; 23,10: Salon orkes
sı; 2~: Çingene musikisi. 

yes 
tra 

M OSKOVA 

1 s 30: Klasik Sovyet kompozisyonları; 
Grieg'in eserlerinden şark dar; 21: Bir 

krofon operası; 22: Yabancı dillerle neş
at. 

20: 
mi 
riy 

Kısa Dalgalar 
Berlln 

l 
Calıtma .. atıeri: Saat 10.45 - 14.20 • 

74 m. •e Sl, 45 m Saat 15.00 - 18.35: 
sa m. Saat ısı - 2S.35: 25, 4sı aı. n 51, 

49 
Londn 

,,. Ca.11aıa ... tıerl: 10 - 12,20 ı 25,5S m 
Sl, 55 m Saat U - lS.45 : 16. 16 m 
U., 82 m. Saat 16 - ıs : Goıterilen 

stalardaıı ikisi. 19,82 aı. 25, 29 aı. n 
. 55 m. 

•e 
PO 
31 

l 
S . at lıl,15 - 2!,SO ı Gösterilen 2 •e:ra 
post& ısı. 6t' m. 25, ss m~ Sl. 55 1'e ·~ 
~ 10 

Si nemalar, nyatrolar 

ç 

• TEPEBAŞI ANFİ TiYATROSU : 
Bu akıam saat 20,30 da (Bir Kavuk 
Devrildi), tarihi komedi 4 perde. Ya
zan Müsahip zade Celal. 

• FRANSIZ T1Y ATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Sungur. Manyatizma, Spiri
tizma, Fakiıizm ve ipnotizma numa
ralan Birinci program bir müddet 
daha devam edecektir. 

Bugün 16,30 da Muallim ve talebeler İ· 
ın matine. 

karafatma gibi sıralanmış çöp mav
naları, kağıttan bir catana tarafın
dan çekiliyor, arkalarında kapanmış 
bir sıyrık halinde kabuklu bir iz bıra
kıyorlardı. 

Her gün, ayni saatte, bu manzara
yı görürdU.Bazen deniz coşar.mavna 
lan akıntı geri çeker,o zaman çatana ı 
nın bacasından alevli dumanlar fışkı
rır ve makinenin sesini, nakil deniz. 
sahile kadar, korkunç bir rüya ile sı
kışmış bir kalp helecanı kadar vuzuh
la getirirdi. 

Kalktı. Saray burnundaki "k8.şane .. 
sinin şahneşinine ilerledi, yavaş ya
vaş tarablus kuşağım ~özmeğe başla- yağla kirlenmiş olduklarmı gördüm, 
dı. Fakat bu, uzun sürüyordu. Gitti. meseleyi anladım: Marvin esrar içi
Surun bir duvarında, kimbilir ne iş i- yordu. 
çin yapılmış bir halkaya, kuşağının Uç gün sonra onunla Sarayburnu
ucunu bağladı. Gerdi. Ve cezbeye na gitmiştik. Harap surların üzerine 
gelmiş bir mevleviyi durduracak bir gelince Marvin: 
hızla döne döne kuşağın helezunun · - Burada manzara pek güzel, de-
dan sıyrılmağa başladı. Gittikçe sü- di, oturalım mı? 
rat iktisap ediyordu. Kuşak bitince Güzel bir gündü. Insan denize ba
yere düştü. Kafası acımıştı. Fakat kamıyor, güneşin pırıltısı buna mani 
güldü. Bir müddet sırtüstü yerde kal oluyordu. Çok sıcak ve çok aydınlık 
dı. Oylece havaya aptal aptal bakın- bir hamam kubbesi altında imişiz gi
dı. Aman ne rahattı bu yatış! Hem bi buharlı bir hava vardı. Deniz. a
güneşte ne ısınıyordu. Acaba şu da- yaklarnnızın dibinde çakıllnn ıslatı
kika onun tattığı kadar güneşten hiç yor, fakat çekilir çekilmez çakıllar 
bir kimse zevk duyuyor mıydı? Ha- hemen kuruyordu. 
yır. Marvin cebinden paketini çıkardı, 

Fakat bu vuzuh ne idi? Niçin bu bana bir sigara verdi. Sonra yeleğinin 
kadar hafiflemişti. işte vücudü ile u- cebinden bir deste sigara kağıdı çr
zanmış, yerde yatarken, sanki b~ka kardı , iki kağıt aldı. tUkrükle biribi
birisi imiş gibi kendini görüyordu. rine yapıştırdı ve eski bir esrarke~ 
Yerde yatan kendisi Jeğil miydi? E- itiyadı ile kusursuz bir çifte kiiğıtlı 
vet. Ayakta duran kimdi? O da ken- sardı. 
disi. Ikisi de o mu? Evet. Buna §Üp- On, on beş gün evvel esrar içmeğe 
he yoktu. !kisi de kendisi idi. başlamış birisinden bu kadar maha-

0 aralık, bir bekçi geçti. Başı de- ret ummadığım için şaştım. 
niz kenanmn çakıllanna karışmış, ~a- Marvin sigarayı yaktı, şapkasmm 
ka~mdan ince bir kan sızan bu vücu- altına koyup demlenmesini bekledi. 
da baktı. Ayağile itti: Bir dakika sonra şapkayı kaldırdı, 

- Kalk, dedi, burada yaWmaz, ya- içine dolan dumanı kaybetınemek İ• 
sak. Hem şimdi Hünkar gelecek .. Me- çin yüzüne kapadı ve bütün nefe~ilc 
rasim var. çekti. Böylece, ayni muameleyi tek • 

Vücut cevap vermedi. Kıpırdama- rarlıyarak, sigarayı bit1rdi. 
dı. Gözlerini bile açmadı. Bekçi hay- Şimdi Marvin dalmıştı. Gözleri de
retle baktı. Acele acele oradan ayni- nize dikili , ara sıra yüzünde asabi tit· 
dı. reyişler oluyor, bazen bUyük bir kor· 
Adamın ayakta duran tarafı düşü- kuya düşmüş gibi dudakları takallüs 

nüyordu. Bir senedir, orada "ka ime,, edip beya7Jaşıyordu. Tam böyle bir 
ismini verdiği bu surlar arasında bir anında, tirdenbire yerinden fırladı, 
kovukta yaşıyordu. Kimse ona bir şey kesik bir sesle: 
söylememişti. Kaç defa bekçi onu, - Buldum, dedi, buldum. Ben bu
gezinirken görmüş, sesini çıkarma- rada yaşadım. Ben evvelden burada 
mıştı. yaşadım. Yemin ederim yaşadım. 

Şimdi yerde yatıyor diye niçin da- Müthiş bir korku ve şa.c;kınlık için· 
rılıyordu? Dünyanın üstünde yaşa- de kalmıştım. Deli mi oluyordu. yok .. 
mağa hakkı yok mu ? sa bu, geçici bir buhran mı idi: 
Yaşamak. - Marvin, dedim, kendine gel! 

* - Şu anda hissettiğim kadar hiç· 
ve Mütarekede bir İngiliz zabiti ile bir zaman kendimi bu derece kendim· • TAN : Bu akşam Naşit-Halide 

arkadaşları müsameresi. 
• MELEK : (Broadvay 

(Monte Kristo). 

dost olmuştuk. Wels Marvin, alelu- de hissetmedim. Sana yemin ederim 
Melodi) ve mum lngilizlerin aksine olarak küçük ki, ben. evvelce bumda yaşadım. ls-
Sarkısı) ve yapılı, çalak bir gençti. Henüz on do- tersen isbnt edeyim. Işte şurada gör• ELHAMRA : (Adalar 

(Sevda Gecesi). 
• İPEK : (Klo-Klo) ve (Kaplan Kız), 
• TÜRK : (Kanun Kuvveti) ve (Dede). 
• SARAY : (Zevk Gecesi). 
• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su· 

zan Banyoda). 
• MİLLİ : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö

lüm Kasırgası). 
• HİLAL : (Köniksrnark) ve Arslan· 

lar Adau 

kuz, yirmi yaşında olduğundan mı- düğün kalenin şahneşinindeki duvar
dır, nedir, hayatında hiçbir kadın ile da bir halka olacak. Biliyorsun ki. bu
münasebette bulunmamış olan Mar- raya.bu~inkü hen daha ilk defa g~ 
vin lstanbula gelir gelmez, ilk iş o- liyorum. Gel gidip bakalım. Belki o
larak kendisine bir Türk mahallesin- r~da eski bana ait daha başka şeyler 
de pansiyon aramıştı. Onu, esasen bu buluruz. 

• KADIKÖY SÜREYYA: 
ıu). 

vesile ile tanımıştım. Bilhassa o za- Marvinin sesinde o kadar inandın
manlar, Ti.irk aileleri arasında, pansi- cı bir mana vardı ki. kendimden şüp
yon bulmak pek müşküldü. Fakat o he etmeğe başlamıştım. Gittik. Mar-

(Aşk Bando- aradı, taradı, buldu • vin. oralara gayet alışık adımlarla 
Marvin, bana, kendisini lstanbulun yürüyordu. Biraz evvel söylediği ye

seyyah kitaplarındaki klasik yerle- re, şahneşine gelince elini bir köşeye 
rinden başka yerlerini gezdirmemi ri- uzattı: 

OavPtler, Toplantılar 

3 

DAVET 

Oaküdar Aakerlik Şubeainden ı 
Subeye batlı henüz sevkedılmcmiş 316 -

30 Deniz ımıfından olan 330 doğumlular 
d 
n 
1 

ahil) doğumlu erlerin 22 Mayıs 936 gü
ünde Subeye gelmeleri ve bedel verecek

erin bu ciınde Şubeye müracaatla bedelle
rini vermeleri ilin olunur. 

Hastane Telefonlan 

Cerntıpap tıaatanetl 21693 
Gureba tıastaneaı Yenibahce 23017 
Haaekı lı:admJaı tıaatancsı 245SS 
Zeynep Klmil baıtan~aı Ouüdar 60179 
Kudııa tıastanesı Çapa 22142 
Beyotlu Ziikilr baataoeat 43341 
Gillhane baıtaoeai Gfilhaoe 20510 
Haydarı>ap Nümane baıtanesl 60107 
Etfal hastanesi Sitil 42428 
Balnrlröy Akıl baataneat 16 60 
Sark Demiryollan Sirlred 23079 
Devlet Demiryollan Havıfarı>asa 42ı 45 

itfaiye Telefonlan 

ca etmişti. Haliçten başladık. Her Orada, hakikaten. iMim<'eklerle ör
gittiğimiz yerde Marvin kendisine ah tiilii klmbilir ne iş için ~"npılmış pas
baplar peyda ediyordu. Bunların için- h bir halka vardı. 
de, Balatta yüz yaşını aşmış ihtiyar ikimizde de betbeniz kalmamıştı, 
bir kahveci de vardı. dura kalmıştık. Biraz sonra Marvin 

Bir müddet sonra, Marvin dört, elile kendini takip etmemi işaret ede
beş giinde bir, sivil giyinip kaybolma- rek ilerledi. Surun arka tarafında bir 
ğa başlamıştı. Bir, iki gün görün- merdivenden. emin adımlarla inmeğe 
mez, sonra, eve, gözleri çukura kaç- başladı, bir kovuğa gelince durdu. 
mış. üstü başı sefil bir halde gelir, Heyecanı fevkalade idi, şimdiye ka -
tekrar şehri gezmeğe beraber çıkar- dar hiç duymadığım ve kat'iyyen 
dık. Maninin olmıyan bir insan sesile: 

Bir gün beni beklemediği bir srra- - Müthiş, dedi,"kfi.şane,. ye geldik. 
da, onu ziyarete gitmiştim. Kapısmı !çeriye girdik. Karanlık bir taş o
vurdum. Seslendim. Biraz beklememi da idi. Marvin c;akmağını yaktı . lçe
rica etti. lki dakika sonra gelip ka risi süprüntü dolu idi. Tiksinmeden 
pıyı açtı. Tuhaf bir hali vardı. Gözle- elleri ile onları karıştırdı. Bunlar çü
ri kaymış gibiydi. Konuşurken gayet rümüş bir ot mindere ait süpriintU -
hafif bir sesle konuşuyordu. O gün, lerdi. Onlann arasından, Marvin ara 

latanblll ltiaıyest 
Kadıköy itfaıyeal 

z4222 garip sözlerde söylemişti. Mesela: ya araya bir esrarkeş kabağı buldu 
60020 _ Evet. Buna eminim, diyordu, ve bana uzatarak: Yetilköy, 8akırtö1, BDJ1lkdere. 

Oslrüdar itfaiyesi 60625 
Be10tl11 itfaiyesi 44640 
Büyülrada Hevbell. Barraa. ltmah mm 

taka.lan için telefon aantralmdald memara 
Y30ll'IT' f1,.m,.I 1f'lfiı1ır ' 

ADEMi 
iKTiDARA 

ben Mustafa çavuşu -bu ihtiyar kah- - Artık, dedi, inandın mı? 
vecinin ismiydi- eskidenberi tanıyo - Daha fazla duramadık. ikimizde o-
rum. Ama nereden? Hatta kahvesini. radan ve biribirimizden kaçtık. 
Balatm girintili, pis çarşısını da tanı- * 
yorum. Seninle gezdiğimiz yerlerden Uç gün ona gitmeğe cesaret ede-
pek azı bana yabancı. Vakıa, ben ts- medim. Fakat dördüncU günü. otur
tanbulun birçok taraflarını kart pos- duğu evin sahibi bana geldi ve: 
tallarda gördüm. Muhtemeldir ki. on- - Uç gündür, dedi, kayıp senin ln· 
lardan kalma bir intibam tedaisi ile giliz. Kıt'asmdan da aradılar. Hatt! 
bende böyle bir his uyanmı§ olsun. bizden şüphe ettiler. istintaka çekti
Fakat Mustafa çavuşun da resmini !er. Baş belası oldu bu herif. Eşyala-
görmedim ya? rmı alıp götürdüler. 

O bunları söylerken, ben odada ba- Derhal aklıma Sarayburnu geldi. 
yıltıcı bir koku duyar gibi olmuştum. Filhakika Marvini orada bulduk. 
Bu koku nereden geliyordu? Gözle- Ra ı deniz kenarmm ça!ollarma ka 
rim tütün tablasına ilişti. Belki tngi- n mış, şakağından in<'.e hir kan sm
liz sigaralarının kokusu idi. Fakat yor, elindP- ~ürümüş hlr kabak tutu

Tafsilit: Galata P.K. 1255 Hormobin dikkatle bakınca, tabladaki sigarala- )'ordu. 
8836 rm hep el ile sarılmış, ve sivah bir ~ilir@f 'ADIL ,,.. 



10 l AN 21 - 5 - 936 

Adisababada ltalya harbe hazırmış! Adriyatik kapalı bir 
ltalyan denizi oluyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

nın Avrupadaki kolonisi şeklinde te 
lakki edenler bile vardır. Filhakika 
Arnavutlukla İtalya arasındaki dost 
luk 27 Teşrinievvel 1926 dan, yani 
on seneden beri ufak aksaklıklarla 
daima devam etmiştir. Fakat son 
akdedilen ittifak bu mUnasebatı 
dostluk şeklinden çıkararak daha 
başka, daha sıkı bir vaziyete sok • 
muştur. Yeni muahede, Zogo hükil
metini, kUltUr, siyaset, ekonomi ve 
askerlik sahalarında tamamen Mus
solini hükilmctinin hakimiyeti ve ar 
zulan altında bırakmaktadır. 

yeti altına. girmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla Arnavutluğun Avrupa • 
daki vaziyetini Mançukonun Asyada 
ki vaziyetine bir dereceye kadar kı
yas etmek te mUmkilndür. Bunda 
Fransanın büyük bir tesiri olduğu 
da anlaşılmaktadır. Çünkü İtalya, 
Fransa ile anlaştıktan sonra böyle 
bir ittifaka girişmiştir. Onun içindir 
ki İtalya, Habeşistan meselesinde ol
duğu gibi, yeni Fransız Sosyalist hü
kumetinin siyasasında taayyün ede
cek veçheyi beklemeden Sason ada
cığını tahkim etmiş ve Adriyatiği 
kapalı bir ltalyan denizi haline 
koymuştur. Bu Roma İmparatorlu • 
ğunun bütün sulh arzulanna rağ
men geni~leme siyasetinin bitmedi
ğine bir delildir. - M. F. 

ltalyanlar katliam 
haberini yalanhyorlar 

Yunan Krall 
Korfoya gitti 

[Başı 1 incide] 
mum valisi General Panayotakos tem 
sil edecektir. Korfodan gelen haberle
re göre Kral Jorj Korfoya vlsıl ol
muş ve bUyUk merasimle karşılanmış 
tır. 

[Başı 1 incide] 
İtalyada fazla bir asabiyet uyandır
mıştır. Halk, lngiltere ve Edene kar
şı derin bir infial ve kızgınlık besle
mektedir. 

Akdeniz devletleri 
arasındaki anlaıma 

Kamutay da 

Bayrak kanunu 
dün kabul edildi 

Roma, 20 (A.A.) - Resmen bil 
dirildiğine göre Adisababada Habeş 
katliamı yapılmamıştır. Yalnız hay
dutluk suçu ile yakalanmış Habeşler 
den birkaç kişi idam edilmiştir. 

45 Habe§ lcurıuna dizildi 
Londra, 20 ( A.A.) - Times gaze

tesinin Cibuti muhabirinin bildirdi
ğine göre Cuma gecesi 45 Habeş kur 
şuna dizilmiştir. Muhabir, Adisaba
badan hareket edeceği sabah 23 Ha
beşin de kurşuna dizildiğini ilave et 
mektedir. 

Harrardan lcoğulan papas 
Papanın mümessili imi§ 

Londra, 20 (A.A.) -;- Bazı Akde
niz devletleri, deniz, ordu ve hava 
erkanı harbiyeleri arasında bir ttal

Atina, 20 (A.A.) _ Atina ajansı yan taarruzuna karşı yapılmış olan 
bildiriyor: teknik anlaşmaların hala meri olup 

Krala yapılan büyüle 
merasim 

Kral ikinci Yorgi veliaht Pol bu sa olmadığı hakkında mebus Mander ta 
bah saat 10 da Yunan adalarının bir- rafından sorulan bir suale Eden "e-

vet" cevabını vermiştir. 
leşmesinin 72 inci yıldönümü mera- Eden bu gaye için yeni müzakere-
siminde hazır bulunmak için, yaver- terin şimdilik derpiş edilmediğini ila
lerile birlikte Korfuya varmışlar ve ve etmiştir. 
halk tarafından tarifi imkansız bir Diğer bir suale cevap veren Eden, 
şevk ve heyecanla karşılanmışlardır bazı Habeş makamlarının henüz iş
BütUn 1Jehir bayraklarla donatılmılJ, gal edilmeyen topraklar üzerinde a
bütiln kilislerin çanlan -:almakta idi. sayişi muhafaza için çalışmakta ol-

duklan ve fakat bu hususta tafsilat 
Muzika milli marş çalıyor ve tarihi 

vermiyeceğini bildirmiş ve diğer bir 
divarlarla rıhtımı ve sokaklan dol- suale de cevap olarak, Habeş impa-

[Başı 1 incide 1 
Türk bayrağının ve diğer hususi bay· 
rakların ve f oraların gerek temsil ve 
gerek süsleme için ne zaman ve na· 
sıl çekileceği ve nerelerde kullanıla· 
labileceği ve bu kanunun tatbik şe
killeri bir nizamname ile tespit edi· 
lir. 

Ttirk bayrağı ordu kuvvetleri~le 
resmi dairelerde ve milli teşekkul· 
lerde sabah sekizde çekilir ve gün 
batarken indirilir. Şu kadar ki li
manlara giren ve çıkan ve seyir ?a· 
linde buluna harp ve tüccar gemıl: 
rinin bayraklarının çekiliş ve indirı· 
liş saatıarı için ni1.amnameye istis· 
naf hükümler konulabilir. 

Arnavutlukta her faaliyet saha -
sında ltalyan müşavirleri buluna -
caktır. Arnavutluk ordusu sulh za
manında 10 000 kişiden ibaret ola
cak ve bütlin asker İtalyan muallim 
terinin, yani Faşist zabitlerinin elin
de yetişecektir. Bunların başında 
bir de Italyan Generali bulunacaktır. 
İtalyanlar Habeşistana bir iki Marc 
şal gönderirlerken burada erkanı har 
biyei umumiye reisliğine bir general 
seçmeleri şayanı dikkattir. 

lngilizler Hayfaya bir 
torpido gönderiyorlar 

Roma, 20 (A.A.) - Yan resmi 
mahafil, uzun senelerden beri Har -
rarda oturmakta olan Papanın Gal
laJar nezdindeki mümessili rahip An 
dre Jorousseau'nun ltalya aleyhin · 
deki bazı tezahürat dolayısile Habe
şistanı terketmeğe davet edilmiş ol
duğunu beyan etmektedirler. Aynı 
mahafil , mumaileyhin ithamına bais 
olan hadiselerin ne mahiyette oldu
ğunu bildirmemektedirler. 

dura.n halk kralla veliahdi selamlı • ratorunun hareketinde serbest oldu 
yordu. ğunu, yalnız İngiliz kontrollindeki 

İskele Epir genel valisi ile Korfu topraklarda bulunduğu müddetçe, 
şarbayı ve bUtUn memurlar tarafın- her tUrlU hasmane hareketten sakı
dan karşılanan Kral ve Veliahd evve nacağını ve İngiltereye gelmesine 
la son harpte ölenlerin i.bidesine bir hiç bir mani mevcut olmadığını bil-

Yalnız: MilU bayramlarda ve u· 
mumi tatil glinlerinde tatilin devanı 
ettiği müddetçe bayrak gece ve gün· 
düz çekili kalır. 

Herglin bayrak çekecek resmi dai• 
reler, icra vekilleri heyeti tarafın· 
dan tayin edilir. 

Yine bu ittifaka göre, A vlonya 
körfezi K a r a b u r u n ist,ika -
metine kadar Arnavutlar tarafın
dan tahkim edilecektir. Bunun gaye 
si ltalyan işgali altında bulunan Sa
son adacığının sevkülceyşi vaziyeti
ni tahtı temine almak ve Adriyati
ğin kapılarına hakim olmaktır. B•ı 
tahkimatın Arnavutlar tarafından 
yapılması, bittabi bir nazariye ha!in
dedir. Mademki bütün Arnavutlugun 
idaresi, Kral Zogoda yalnız manevi 
bir temsil mahiveti bırakarak, kül
türU, siyasası. ekonomisi ve askerli 
ği ile ltalyanlann eline geçmiştir: o 
halde bunu da İtalyanlar yapacak
lardır. 

Londra. 20 <Tan) - lngiliz yük
sek komiserliği tarafından alınmış 
şiddetli tedbirlere rağmen. Filistin • 
deki kargaşalıklar devam etmekte
dir. Grevci Araplar Kudils - Havfa 
demiryolunu havaya atmak tesebhU 
sUnde bulunmuşlarsa da muvaffak 
olamamışlardır. 

Havfa limanı faaliyetini muvakka 
ten t~til etmicıtir. Gelen vapurlar yUk 
lcrini Telavivde bırakmaktadırlar. 

DUn muvakkat Telaviv yahudi li
manına ilk .rivecek yüklü bir gemi 
gelmis ve yükUnU bir İngiliz kruva
zörUnUn himayesi altında boşaltmış 
tır. Telaviv halkı bu münasebetle 
se,inç tezahUründe bulunmuştur. 
Buna mukabil Havfa limanındaki A
ı·ap amele bUyUk bir heyecan içinde
dirler. 

lsveç Kııılhaç revirinden 
haber yolc ! 

Londra, 20 (Tan) - Adisababa -
dan bildirildiğine göre, İsveç kızıl 
haç reviri, Adisababadan 20 gün ev
vel ayrılmıştır. Fakat henüz n~rede 
olduğu hakkında hiçbir haber alma -
mamıştır. Kızıl haç reviri 20 gün
denberi kayıptır. Bu vaziyet, İsveçte 
büyUk bir endişenin uyanmasına se -
hep olmuştur. Revirin yolda kalmış 
olması ihtimali düşünülerek · Habeşis 
tanda tayyarelerle araştırmalar yapıl 
maktadır. 

dirmiştir. 
çelenk koymuşlar ve sonra Sen-Spi-
ridi klisesini ziyaret etmişlerdir. Goredelcl lngiliı 

öğleden sonra Platiteru mana!tı lconıoloıunun faalfyeti 
nnda dini bir lyin yapılacak, sonra Diğer taraftan Ha.Qeşistandan alı
açık havada konser verilecek ve ge- nan haberlere göre, Gore şehri he
ce de bUtUn ordu ve mekteplerin iş- nUz iggal edilmemiş olup, orada bulu 

nan İngiliz konsolosu asayişin ve in
tirakile bir fener alayı tertip edile· tizamın temini için, mahalli hükfimet 
cektir. Keza ordu, eski muharipler le elbirliği yaparak çalışmaktadır. 
ve mektep talebesinin t.,tirakile bir 
resmi geçit yapılacaktır. Kral ve ve- Harbiye ve müstemlelcat 
liahd pazara kadar Korfuda kalarak l~in ilcl mlfyardan fazla 
diğer adalan ve bu arada Kefalon- tahsisat 
va adasını da ziyaret edeceklerdir. 
Kral bu adada adanın mebusu olan Roma, 20 (A.A.) - Resmt gaze-
Başbakan Metaksas tarafından kar- te, Harbiye ve müstemlekat nezaret 

Bükreıe qidecek matbut şılanacaktır. teri için iki milyar kırk belJ milyon 

Yas alameti olmak üzere bayrağın 
yarıya çekileceği haller ve deva~ 
müddeti devlet protokolunca tespıt 
ve vaktinde alakadar dairelere bil· 
dirilir. 

Resmi dairelerde ve teşekküllerde 
çekilecek bayrak, bu iş için yapılmıt 
husust direk ve göndere çekilir. 

Bu kanun hUkUm.lerine ve yapıla• 
cak nizamnameye muhalif olarak 
bayrak yapmak ve satmak yasaktır. 
Bu yasağa aykın gidenler, TUrk ceza 
kanununun 526 ıncı maddesine göre 
cezalandırılır. Nizamnameye muha• 
lif olarak çekilmiş bayraklar mahal• 
Un en bUyUk mülkiye memurunuD 
emriyle indirilir. 

Alay sancaklarmm şekli ve yapı• 
lış tarzı kendi hususi ahkamına ta• 
bidir. 

heyeti Kral ve Veliahd ve maiyeti Hidra tahsisat kabul edilmiş olduğunu ve 
· d tr 1 il İtal ri tedbirlere ka-ı vU 800, Hava nazırlıgvına 400, Bahriye 

Netekim geçen gün gelen tel~af
lar, İtalyanlann gerek Sason adası
na ve gerek A vlonyaya vasi mikyas 
ta mühimmat ve cephane yığdıklan
nı göstermektedir. 

lngiliz yüksek komiseri bir beyan 
name neşrederek. herhangi bir hadi 
seye sebebiyet verenlere karşı şid
detli takibatta bulunacağını ve bu 
gibilerin ölilm cezasına çarpılacağı
nı bildirmiştir. 

Ankara, 20 (Tan) - Bükreşe gide- ve Kundoriotıs es oyer er e seya.- yanın zec • .,, -
d. 1 d t'rmı'• olduğu mukavemet nazırlıgvına 200 milyon tahsisat ve ,. cek matbuat heyetimiz şöyle teşekkUl hat etmekte ır er. cu e ge ı .,, 

etml'atı'r. Falı'h Rıfkı Atay, Şükrü Es- Gazeteler halkın gösterdiği şevk cephesini daimi surette muhafaza e- rilmiş ve henüz doğu Afrikasm~! 
Filhakika Arnavutlarla Faşistler 

arasında yapılan bu ittifak, daha doğ 
rusu bu birleşmenin ahkamı Avru
pada kimsenin meçhulü değildir. Fa
kat Habeşistanı ilhak etmekle bU -
tUn Avrupaya ve Cenevreye karşı 
bir emri vaki yapan ltalyanlarm. Ar
navutluk hususunda bu kadar iati • 
cal edecekleri birdenbire kim,.AJ'!İn 
hatırına gelmemiştir. Bu da Itilyan
larm Akdenizde yeni bir emri vaki 
yapmak istediklerini göstermeğe ka
fi telakki edilebilir. 

~ v V• • kt d MU t 1 kAt bulunan askerlerin aileleri için de .., mer, Ankara gazetesi müdürü Reşat ve heyecanı ve krala karşı olan bag- decegını yazma a ır. s em e a 
di 1 1 v 700 Harbı'ye nazırlıgv ma milyon tahsisat kabul edilmiştir. 

Nuri, Vedat Nedim~1 ~S=a=d~r~i~E=rte---m~·~~l-ıl~ığ~ı_k_a~y~d-e_t_m_e_k_te~_r_e_r·~~~~~~n-az~ır~ıg_ı_n_a_'~-·~~~--::::-~~---::--::--:::-=:-::=--:-::-:::--:::-:=-:::-;:::---KudilsUn telsiz istasyonu Araplar 
tarafından kısmen tahrip edilmiştir. ESKİ OSMANLI lMPARATORLUGUNUN TAKSİME .UG~A-~IŞ DUYUNU UMUMlYE MECLlSl 

Paris 11 Mayıs 1936 hamıllere bıldırır. 
o/o 7 1/2 Faizli 1933 Türk Borcu' Tahvilleri ~~Mayıs 1936 vadeli kuponun tediyesile mükellef müesseseler şunlat-

Hamillerine T ediyat lli.m v Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 

Kudüste dün Aza ve Beytüllahmda 
yapılan nilmayişler sükun dairesin
de dağıtılmıştır. Kargaşalıklann bi
dayetinden beri 814 Arap ve 53 ya
hudi yakalanmıştır. Demiryollarınm 
lrıglliz kuvvetlerinin muhafazası al
tında bulunduğu ve demiryollan mm 
takasına girmeğe teşebbüs edenle-

4 Mayıs 1936 tarihli ilana ilave ola~ak, Esk~ . Osmanlı İmparator~ugu- Osmanlı Bankası. 
nun taksime uğramış Düyunu Umum~ye Me.clısı, 25 Mıf:Y!S 1936 ~ediyatı- 1stanbulda: Türkiye Cumuhiyet Merkez Bankası, 
nın atideki şerait dairesinde yapılacagını alakadarlara ilan eder · Osmanlı Bankası ve 

A. FRANSA, 1NG1LTERE, AVUSTURYA, BELÇİKA, HOLLAN· Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft. 
DA, MACARİSTAN, lTALYA VE ısvt~EDE : ESKl OSMANLI lMPARA TORLUGUNUN TAK· 

Yine bu anlaşmaya göre, muhta
riveti iddia edilen Durazzo limanı 
ttalyanlann eline geçmektedir. Bu 
liman İtalyan sermayesile genişleye
cektir. Arnavutlukta yeniden ltal • 
yan mektepleri açılacak, ve İta~~a~ 
papaslan din hususunda her turlu 
faaliyette bulunabileceklerdir. 

rin tehlikeye maruz kalacaklan dün 
akşam radyo ile il!n edilmiştir. 

Yeniden 4500 muhaceret vesikası 
\•erilmiş olduğu bildirilmektedir. Bu 
haber. galeyan tevlit etmiş ve bu ga 
leyanı nUmayişler ve arbedeler takip 
eylemiştir. Bu esnada bir yahudi öl
ml\ş ve bir Arap yaralanmıştır. 

1> Beher kupona % 50 nis~tinde gayri safı o1aı:_ak 9,375 fran~.ız f~an: SiME UGRAMIŞ DÜYUNU UMUMiYE MECLiSİ 
gı tediye olunacak ve muhtelıf memleketlerde merı ka.nuklara gore, ıca p . 11 M yıs 1936 

. .. . d 1 k l kdı arıs, a 
bederse vergiler bu mıkdar uzenn en a ı onu aca r. • 1 • • T" k B T h 11 İ 

Italyan parasile bir Ziraat ve Em
llk Bankası teşkil edilecek, Arna
vutluk tUtUn inhisarı ltalyanm le
hine tesis olunacaktır. ttalyanlann 
'.Arnavutluk petrolleri üzerinde bulu
nan haklan daha ziyade tevsi edile
cektir. İtalyanlar buna karşılık ol -
mak üzere Arnavutlara 40 milyon 
altın franklık bir istikraz verecekler 
dir. 

Görülüyor ki Arnavutluk bu su-
retle her cepheden İtalyan hakimi -

Vaziyetin vehametine binaen Be -
ogle torpido muhribi dün Yafaya gel 
rniştir. 

Tevfik Rüıtü Aras ıerefine 
Paris. 20 (A.A.) - Dr. Tevfik 

RUl}tU Arasın Paristen geçmesi mU
nasebetile Türkiye büyUk elçisi Suat 
Türkiye D~ Bakanı ıerefine bir öğ
le ziyafeti vermiştir. Ziyafette Saro. 
Delbos, Reinie, Mandel ve elçilik yük
sek memurları bulunmuşlardır. 

Hami.Her, bu mikdarı, Parisde fransız frangı olarak alacaklar ve 1:-°~d- o/o 7 1/ 2 Faizli 19~4, .kincı Sı!a ur,. orcu a vı er 
ra, Roma, Amisterdam, Viana, Brüksel, Anvers, Bal, Cenevre, Zur~h ıle Hamıllerıne T ecliyat Uaru .. 
Budapeşte piyasalarında ken~ilerine işbu . ~ikda.rın, kuponların ıb~az 4 Mayıs 1936 tarihli ilana ilave olıı:rak, Eski .Osmanlı lmparator~uğU: 
edildiği tarihteki rayiç üzerınden, mukabılı mahalli para olarak verıle- nun taksime uğramış Düyunu Umumıye Meclisı, 25 Mayıs 1936 tedıya.tJ 
cekdir. nın atideki şerait dairesinde yapılacağını, allkadarlara ilin eder : 

Bu muhtelif memleketlerde, 25 Mayıs 1936 vadesinin işbu kısmı 25 Ma- A. FRANSA, 1NG1LTERE VE 1SV1ÇREDE : 
yıs 1938 vadeli olan 10 numaralı kupona kar§ı verilecek ve 6 numaralı 1) Beher kupona % :SO nispetinde gayri sifi olarak 9,375 fransız fratı• 
kupon tahvile merbut kalacakdır. ğı tediye olunacak ve muhtelif memleketlerde mert kanunlara göre, icabe" 

Birinci ve üçiüıcü trarnı tahviller için, tedlyat, 31 Temmu.ı 1936 tarihi-- derse, vergiler bu mikdar üzerinden alıkonulacakdır. 
ne kadar, hiç bir eşkal ve merasime tabi olmaksızın, yalnız 10 numaralı Hamiller, bu mikdan, Parisde fransu frangı olarak alacaklar ve Londr' 
kuponun ibrazı üzerine yapılacakdır. ile Cenevre piyasalarında kendilerine işbu mikdann, kuponların ib:as 

Bu tarihden sonra, tahvil sahibi tahvilin milli mUlk~yetini (?ani zl.kn: edildiği tarihdeki rayiç üzerinden, mukabili mahalll para olarak verılr 
dilen memleketlerden birinde alındığını) isbat edemedıkçe tedıyat Türki· cekdir. 
yede Türk lirasile ve Almanyada raişmakla yapılacakdır. Bu Uç memleketde, 25 Mayıs 1936 vadesinin işbu kısmı 25 Mayıs 19sB 

ikinci tranş tahvillere gelince; bunların 25. Mayıs 19.36 kuponlarının vadeli olan 5 numaralı kupona kar§ı verilecek ve 4 numaralı kupon tolV 
fransız frangı olarak tediye edilebilmesi, hamıllere, kabıl olduğu kadar vile merbut kalacakdır. 
yakın bir zamanda tebliğ edilecek şerait dairesinde, daima milli mUlki- İşbu tediya.t, 31 Temmuz 1936 tarihine kadar, hiç bir eşkA.1 ve meraSl: 
yet isbat şartına tabi tutulcakdır. . . . • me tabi olmaksızın~ yalnız 5 numaralı kuponun ibrazı Uzerine yapJ 

2) Kuponun diğer o/o 50 sine karşı, hamıllere, bu kısmın ıtıban kıy- lacakdır. 
metine tekabül eden 9,375 franklık bir taksim bonosu verilecekdir. Bu Bu tarihden !50nra tahvil sahibi tahvilin mllll mUlkiyetlni (yani zikre" 
bonoların mukabili olan tUrk liralarile, TUrkiyede mUbaya. edilib Fransa- dilen memleketlerden' birinde alındığını), hamillere, kabil olduğu kadat' Petrol araştırmaları 

--- BAŞI 1 iNCiDE --

gibi tabü havagazlannm Kapte edi
lerek şehirlere dağıtıldığı da vakidir. 
Bu nevi kaynaklar bazan yalnızca 
gaza inhisar edebileceği gibi bazan 
da petrolle beraber çıkabilir. 

Havagaıından sonra petrol 
belclenebillr 

Bu bakımdan havagazının arkasın 
dan petrol c;ıkıp çıkmayacağı bugün 
kat'i olarak kestirllememekle bera • 
ber limitlerimiz şu hldiselere daya.n 
maktadır: 

Çıkan havaga.zı bUsbUtUn kuru de
ğildir ve tizerine tutulduğunda el 
nemlenmektedir. Bunda benzin koku 
su vardır. Bundan dolayı bu benzinin 
varlığı daha ileride mayi mahrukatın 
keşfi ümidini vermektedir. Çıkan ha 
vagazı ölçUlemiyerek bunun günde 
60 bin metre mlklbı mlkdannda ol
duğu tahmin edilmiş ve havagazmm 
terkibinde binde iki kadar benzin 
mevcut olduğu hesaplanmı.ur. 

Sondaj durdurulmuıtur 
Bu ilmi hesap günde 40 bin liralık 

benzin zayi olduğu etrafında bazı 
Istanbul gazetelerinin orta.ya attıkla 
n iddianın mahiyetini meydana koy
maya kiı.fidir. Esasen Havagazı çık
maya başlayınca sondajın ileriye sU
rUlmP-si durdıırulmus ve herhanri 

bir fıtkırma. ihtimali halinde zayi o
lacak maddelerin kaybolmasına im· 
kan verllmemir,tir. Aynca lstanbul
dan getirtilen bir süpapla da sonda
jın ağzının kapatılması dilşUnülmüo
tür.Aynca bir mütehassıs Romanya
ya g l d e r e k o r a d a n hu
susi b i r s U p a p g e t i r e -
cektir. Bu hususi süpapın evsafı 
şu olacaktır ki, bir fışkırma halinde 
çıkan maddeleri muhafaza etmekle 
beraber sondajın daha derin tabaka
lara kadar yapılmasını mUmkUn kı
lacaktır. 

Amelfyat derinlere doğru 
devam edecek 

Bu önleyici ve ilerleyici alet gelir 
gelmez sondajın ağzına koyarak da
ha derin tabakalara doğru ameliyata 
devam edeceğiz. Bu suretle bUgUn 
çıkmakta olan havagazmdan sonra 
bir petrol damarının mevcut olup 
olmadığını fiilen tahkllt mUmkiln ola 
caktır. 

ZAYl - lstanbul lthalat gUmrüğUn
den aldığım 14-12-35 tarih ve 14580 
No. lu beyannameye ait 348353 No. 
lu ve 341,88 liralık gümrük makpu
zunu zayi ettim. Yenisini çıkaraca· 
ğmıdan eskisinin hUkmü yoktur. 

I. Sefa 

da satılacak olan mallardan mutehasıl paradan hamilleri.n müstefid ol- yakın bir zamanda tebliğ edilecek şerait dairesinde, isbat edemedikçe tr 
mak hususundaki hakları işbu bono ile tahakkuk edecekdir. . diyat TUrkiyede tlirk lirasile yapılacakdır. 

İşbu bonolar, bazı ameli sebeplerden dolayi 25 Ma>:1s 1936 ~hınd.e 2) Kuponun diğer % 50 sine karşı hamillere, bu kısmın itibar! kıytrıe" 
hazırlanamayacaklarından hamillere, Meclisce ilan edılecek tarihde, bı- tine tekabül eden 9,375 franklık bir taksim bonosu verllecekdir. Bu ~ 
lahare verilecekdir. . nolann mukabili olan tUrk liralarile, TUrkiyede mUbayaa. edilib Fransa_. 

3) Tayin edilmiş olan rejime göre yukarıda isimleri tadat edilen mem- aatılacak olan mallardan mutehasıl paradan hamillerin mUstefid olJJl 
leketlerde tediyat hakkı olan tahvillere, bilahare bu r~jimin devam ede- hususundaki hakla~ işbu bono ile tahakkuk edecekdir. . de 
ceği be§ senelik (1936-1940) müddet zarfında vadelerı gelec~k ~uponl~n İfbu bonolar, bazı ameli eebeplerden dolayi 25 Mayıs 1936 tarihiJl &-
muhtevi, kısmt bir kupon yaprağı ilave olunacakdır. Bu milnasıbetle, ış- hazırlanama.yacaklanndan hamillere, meclisce ilan edilecek tarihde, bil 
bu ilan mucibince kesilmesi iktiza eden 10 numaralı kupon, ayni numa- hare verilecekdir. ırı· 
ralı ve ayni vadeli diğer bir kuponla tebdil edilecekdir. . 3) Tayin edilmiş olan rejime göre yukarıda isimleri tadat edilen nıede" 

Gerek bu yeni kupon yaprağının ilavesi ve gerek 25 Mayıs 1936 tedı- leketlerde tediyeye hakkı olan tahvillere, bili.hare bu rejimin devanı e ati 
yesine müteallik taksim bonos1:1nun verilmesi için, eldeki 6 numaralı ku· ceği 5 senelik (1936-1940) müddet zarfında vadeleri gelecek kuporıl ir 
pon talep olunacaktır. Binaenaleyh tahvillere merbut olan 6 numaralı ku: muhtevi, kısmi bir kupon yaprağı ilave olunacakdır. Bu münasibetle.rall 
ponun muhafazasına itina edilmesi, yukarıda zikredilen memleketlerdekı bu ilan mucibince kesilmesi iktiza eden 5 numaralı kupon, ayni nunıa 
hamillere sureti mahsusada tavsiye edilir. ve ayni vadeli diğer bir kuponla tebdil edilecekdir. edJ• 

B. TÜRK/YEDE, A_NKARA V~ 1S!ANB'f!1: P!YA~ALARDA : . ~erek bu yeni kupon yaprağının iliv~si ':e .~k 25 Mayıs 1936 t ıcu· 
25 Mayıs 1936 vadesı tranş tefrık edılmek~ızın türk ~ı~sı olarak te~~ye yesıne müteallik taksim bonosunun verılmesı ıçın, eldeki 4 numaralı rsıı 

edilecek ve kupon başına 18,75 fransız frangın mukabılı olan 1.5547 turk pon talep olunacakdır. Binaenaleyh, tahvillere merbut olan 4 nunı~et' 
lirası verilecekdir. kuponun muhafazasına itina edilmesi, yukanda zikredilen memleke 

Bu meblağ mezkur vade için bir defaya mahsus olmak üzere Ttirk lira- deki hamillere sureti mahsusada tavsiye edilir. 
sı olarak tespit edilmi§ olduğundan Ttirk lira.sile fransız frangı arumdaki B. TÜRKlYEDE, 1STANBUL PiYASASINDA : ti' 
muhtemel kambio tahavuUeri ne olursa olsun, kuop~ bu vadenin munıru 25 Mayıs 1936 vadesi, tranş tefrik edilmekaizin tUrk lirası ola.ra~1 
zamanına kadar yalnız bu meblağla tediye edilecekdir. diye edilecek ve kupon başına 18, 75 fransız franğın mukabili olan ı .. 

/~'bu meblağ 6 numaralı ve 25 Mayıs 1936 vadeli kupona mukabil tediye türk lirası verilec.ekdir. . t1rt• 
edi1ecekdir. Bu meblağ mezktır vade için bir defaya mahsus olmak Uzere TUrk ı11· 

C. ALMANY ADA, BERLIN VE FRANKFURT • 8/MEIN PIY A- sı olarak tespit edilmiş olduğundan Türk liruile fransız frangı a.rasırı (lr 
BALARINDA : ki muhtemel kambio tahavulleri ne oluna olsun, kupon bu vadenin nıu 

25 Mayıs 1936 vadesi, traDJ tefrik edilmeksizin ralemark olarak tedi-. ru zamanına. kadar yalnız bu meblagla tediye edilecekdir. . dİ' 
ye edilecek ve kupon başına 18,75 fransız franğın mukabili verilecekdir. işbu meblag 4 numaralı ve 25 Mayıs 1936 vadeli kupona mukabil te 

işbu meblag 6 numaralı ve !5 Mayıa 1936 vadeli kupona mukabil te- ye edilecekdir. 9' 
diye edilecekdir. 25 Mayıs 1936 vadeli kuponun tediyesile mükellef mUesseseler 6 

Diğer taraftan, Meclis, 22 Nisan 1933 tarihli itillfname htlkUmlerine lardır : 
göre haiz olduğu salahiyete binaen, fransız franğmı, 25 lkinciteerin 1936 İ!tanbulda : TUrldye Cumhuriyet Merkez Bankası 
VJ\deli wecek kupon için tedive akçesi olarak korumaya karar verdiğini ve Osmanlı Bankası. 



Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

ETi BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

1.- Eragni civanndaki Guleman krom made~ 
ninde yaptırılacak dokuz adet bina ile bunlara 
aid kanalizasyon ve toprak tesviyesi eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2.- Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D-Pianlar 

Talipler bu evrakı beş lira mukabilinde Anka
ra'da Eti Bank Genel Direktörlüğünde Sekreter
likten ve Ergani Madende Eti Bank Guleman Bü
rosu Direktörlüğünden alabilirler. 

3.- Eksiltme 30-5-1936 Cumartesi günü saat 
11 de Ergani Madendeki Eti Bank Guleman Bü
rosu Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5.- Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdiye 

kadar asgari 35.- bin liralık bir yapı işini hüsnü 
suretle bitirmiş olmak Iazımdrr. 

6.- Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve 
tayin edilen saatten en aşağı iki saat evveline kadar 
Eti Bank Guleman Bürosu Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublann nihayet iha
le saatinden iki saat evveline kadar gelmiş ve zarf
ların usulü dairesinde kapatılmış olması lazımdır. 

(1068) (2705) 

. 
3730 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Senelik kira 

bedeli 
Lira Kuruş 

ie~şehir: Mahallesi Keklik sokağı yedi sayılı ev. 12 
'l'.' e~şehir: Mahallesi Keklik sokağı 72 ,, ,, 72 
~~~~hir : Mahallesi E r ik sokağı 4 ,. , 12 
l:{ 11Ytikçarşı : Kayserli oğlu sokağı 33-35 sayılı dükkan 240 
lt llrtuluş: Ayakiryaki sokağı 34 sayılı ev. 60 
'i llrtuluş : Furun sokağı 20 sayılı ev. 48 
~~tlişehir : Papas oğlu sokağı 12 sayılı ev. 24 
2\ ~can: Büyük yeni han ikinci kat 19 sayılı oda. 24 
'O a~~ya: Kalpakçı sokağı 14 sayılı ev. 60 
~~k~dar: Selami Ali mahallesi Andonaki sokağı 31 sayılı ev 60 
~~Ytikçarşı: Keseciler sokağı 12 sayılı dükkan. 24 
n~Ylikçarşı: Yağlıkçılar sokağı 5 sayılı dükkan. 180 
n~~kçarşı : Takyeciler sokağı 26 sayılı dükkan 24 
n~~kçarşı: Keseciler sokağı 46 sayılı dükkan. 36 
n~~kçarşı: Karanmanlı oğlu sokağı Bir sayılı dükkan. 36 
~~~kçarşı: Terlikçiler sokağı 15,15/ 1 sayılı dükkan. 36 
l{ Yukçarşı: Çuhacı hanı son kat 28 sayılı oda. 48 
asnnpaşa: Emincamisi Eyyühüm Ahmet çıkmazı 24 sayılı ev 72 

h İ'ukanda yazılı mallar 29-5-936 cuma günü saat 14 te hizalarında mu
b arrer senelik muhammen kira bedelleri üzerinden açık artırma ile kira 
b~deli dört müsavi taksitte ödenmek ve taksitler peşinen verilmek üzere 
ç~ sene için ayn ayn kiraya verileçeklerdir. İsteklilerin yüzde yedibu
eeıt ~y akçelerini vakti muayeninde n evvel yatırarak idaremizde müte
~ıl satış komisyonuna müracaatları. (F.) (2788) 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
~ 'tianuna birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 

1 kuf tarafından tamamına 1272 lira kıymet takdir edi
~~ ~angada Bostancıbaşı Abdullah ağa mahallesinde Ha 
t 1dıye sokağında eski 4 mükerrer No. lu bahçeli bir evin 
tan;a~ı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 29-6-936 
ct~ıhıne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Q a:~ede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be
d~ 1 kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni bulduğu tak
s~rde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
f!U n ar~~ıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
Sa.J.~ ~u~_detle temdit edilerek 14-7-936 ta~ihine müsadif 
lqc g~n.u s_aat 14 ten 16 ya kadar keza daıre~izde yapı
tllu.~k ıkıncı açık arttırmasında arttırma bedelı kıymeti 
228 atnmenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 
trş O ~o. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa
ttıe~eşındir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıy
'->ey 1 tn_uhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi 
ttıaıa nıı!li bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun
ip0trı ~azrmdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan 
s!>h•ekiı alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
~ lpl . . . . 

clai erıı:ın bu haklarını ve hususıle faız ve masarife 
tih[n olan .ı~dialanı:ı evrakı m~~piteleri ile birlikte ilan ta
tl'ıiı d~n ıtıbaren nıhayet 20 gun zarfında birlikte daire
Sici!~· ~ıldirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu 
lı~içı ~le sabit olm.~yanl~ satış b_edelin~n. paylaşmasından 
ll'ıiit al~rlar. Muterakım vergı, tenvırıye, tanzifiyeden 
~a.Yee;:llıt Beie?iye rusumu ve Vak!f icares~ bedeli mü
<le mu de~ ten~ıl _olunur, ve 20 sen:Iık vakıf ıcaresi tavizi 
l 0 , 5,ıterıye .aı.ttır. ~a~a fazla malu!11at ~~ma~ isteyenler 
<la.ired 36 tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesi için 
934 e açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
tl-ıe"; 4409 N o. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada 

tıt vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (2773) 

TAN 

a~ızı yıkamak artık brr kOlfet de!jildlr 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
DEN T dlf macunu bu kOlfeU ortadan 
kaldırmışdır. 

PERLOOENT çok zevkli oldu~u gibi, 
soluöunuzu da serinletir. 

-·---1'~~~-~-tU.f 1'1.~ ~ ~·. 'tlA ~ V'l2 "'1~ ~ c:,;.~ia.~ ~ -;'~DU-z -

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malfiliyetin acı
larından çoluğunuzu, çocuğ ı nuzu. kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile köruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat· 
bik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nev1 ile bayat sigortalarında mühim bir inkılap 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Ölüm ve maJfil\yet temin olunur - Her sene nakdi temettU ve
rilir - Vefat halinde müemmen meblA.ğ derhaJ ödenir - Mukave
lenamenin hitamında sigortalı bayatta bulunursa ve malülıyete 
uğrama....,ış ıse müemmen nıeblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimi malfıliyet müddetince ilcret alınmaz -
Daimi malfıliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitamında mtiem
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
ta~ı~ı yaptırmak üzere su adreslere müracaat 
Prlt ? ~ 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

İstanbul Yeni Postane karşısında Büyük Kınaciyan Han. 

TELE FON · 24293 
24294 

Istanbul Birinci !f1as Memurlu
ğundan : Istanbul'da Mahmut Paşa 
da Abut ef. hanında 53/ 54 numero
da çorap fabrikası sahipleri iken if
lasına karar verilen Mehmet Sabit 
ve Biraderleri Kollektif Şirketinin 
iflası 25-3-936 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi şekilde yapılmasına ka
rar verilmiş olduğundan : 1 - Müf 
liste alacağı olanların ve istihkak id
diasında bulunanların alacaklarını 
ve istihkaklarını ilandan bir ay için
de 1 inci iflas dairesine gelerek kay
dettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları ve saire) asıl veya 
musaddak suretlerini tevdi eylemele
ri. 2 - Hilafına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak üzere müf
lisin borçlarının aynı müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 
3 - Müflisin mallarını her ne sıfat
la olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi etme 
leri ve etmezlerse makbul mazeret
leri bulunmadıkça cezai mesuliyete 
uğrayacakları ve ruçhan hakların
dan mahrum kalacakları. 4 -
28-5-936 tarihine mUsadif perşembe 
günü saat 10 da alacaklıların ilk iç
timaa gelemeleri ve müflis ile müş
terek borçlu olanlar ve kefillerinin 

I .. _ 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırları bi
le kökünden çıkarır. 
tNG!L!Z KANZUK E~ANES1 

Bevoğ-Ju - İstanbul 

ve borcunu t ekeffül eden sair kimse
lerin toplanmada bulunma~a hakları 
olduğu ilan olunur. (23120) 
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! "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü ; 
-~ .............. ~· 
~ 11 Tan" a "Si9ortah Abone"! 
: kaydedilecek karilerimizi 1,000i 

liraya sigorta ettiriyoruz ı 
1 

(Tan) ın büyük içti· 
- mai yardım te§ebbüsü· 
1 nü teşkil eden (OKU

YUCULARINI SIGOR-
1 TA ETTiRMEK) fikri· 
i miz, teıebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
1 uy9un bir intizamla A· 
- DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 
1 ilk adım, 9azetemi· 

ze ( SIGORTALI AB0-
1 NE J yazılacak olan o~ 

kuyucularımızın sigor-
1 ta edilmesiyle atılmış 

1 bulunmaktadır. 

ikinci adım (Sigor· 
1 talr perakende satış) 

olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında başhya· 

Sigortası 

-

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 cağız. 1 
(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

I rı 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- I 
_ neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te-
l diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir i 

ayrr kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

1 

1 Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman, yani 1 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile -

1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 
1 nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- 1 

hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 
1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 

- . = · 
ı : 

1 - . 

ı i ! 

ı • ! 
ı j 1 

No ..•• 

1 

Adı, baba adı 

soy adı 

1 
1 
Doğduğu yer ve yıl 

' 

tşf ve gücO 

1 

Adresi 

1 

Bedeni bir sakat-
j 

lığı var mrdır, var 1 
ise nedir? 

Nekadar zaman 
için abone olduğu 

' 

• d& l..et..!ı•-. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
-- -- -- 1 = i 1 - 1 1 i Bu kupona dercedılecelı yazılaı cayet akwıaklı yazılau~ olma.Udu. 

~ j lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 1 
~ 1 Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüshasında yazıh şartlar dairesinde ~ 
:: i kazaya karşı 1000 liralık siJ~ortah abone yazılmak istiyorum. Abone 1 
I ' -= ! man bedeU gönderilmiştir. Sigorta muameleslnln yapılmasını dile ::

1 - ı rim. 

j l Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapıştırılacak ve imza po- ~ 
_ lun üzerine atılacaktır. = 
1 -:-r•••ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•~ 

İstanbul Telefonu Direktörlü· 
günden: 

Muhammen bedeli Cif. 4950. Lira olan 1000 adet müs
pet, 1162 adet menfi akü plağı ve teferrüatiyle 60 adet 
muhtelif eb'adda cam kap açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9-6-936 salı günü saat 15 de İstanbul, Tahtakale 
Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız olarak mezkur Direktörlük Levazım Dairesinden 
alınabilir. Muvakkat teminat 372 liradır. Taliplerin yu
karıda yazılı giinde saat 14 e kadar teminat akcelerini 
yatırmış olmaları lazımdır. ( 221 O) 

3286 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umu.mı Neşriyatı lda.re eden: S. SALJ.M 
(}::1~t'\+- ",..nı • 1 _. . • • •. 
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Sinekler ve haşarat baykuş 
gibi ölüm habercileridir. 

karınca, örüm
yuvalarına ve 
ve tahtaların, 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı 
cek ve bütün haşaratı kökünden keser, 
eşyaların üzerine ve odaların havasına 

duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
piniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA ser-

y 
ile Tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtu
lacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa 
apartmanlarda, mutfaklarda yemekle-

rinizi, erzaklarınızı telvis eden ha marn 
böceklerini, aptcsanelerde, hamamlar
a~ bulunan küçük böcekleri, tırtılları, 

kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar 
üzerindeki tırtıllan behemehalF AYDA ile imha ediniz 
Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş 
kilo 350 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ ... 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye para ko
parmak isti yenlerden sakınınız. FAYDA imaline na
zaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Ha~dn marka
sına dikkat. 

Yozgat ilbayhğından: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu 

ile riyaset odasının tefrişine aid açık eksiltme ile satın a
lınacak ve keşfinde yazılı hastahane için kırk dokuz ka
lem ( 4570) dört bin beş yüz yetmiş lira muhammen kıy
metli mefruşat ve umumi meclis ve riyaset odaları için on 
üç kalem ve ( 2 3 5 7) iki bin üçyüz elli yedi lira muham
men kıymetli mefruşat 25-5-936 pazartesi günü saat on 
dörtte Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninde ihalesi ya
ptlmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
öğrenmek üzere İstanbul, Ankara ve Yozgat Sağlık Di
rektörlüklerine müracaatları ilan olunur. (2544) 8562 

iktisat Vekaleti 
iç ticaret umum müdürlüğünden· 

Türkiye dahilinde 3 Mayıs 928 tarihinde verilen ruhsatname ile 

Hayat ve 28 Ağustos 929 tarihli müzeyyel ruhsatname ile de Harik 
Sigorta Muameleleri yapmak selahiyetini iktisab etmiş olan Avus
turya tabiiyetini haiz ve umumi idare merkezi Viyana'da bulunan 

Feniks de Viyen Hayat Sigorta Şirketi 14 Nisan 1936 tarihli istida 

ile veka.Ietimize müracaat ederek bu tarihden itibaren Hayat Sigor

talarına aid faaliyetine devama imkan göremediğini bildirmiş ve ha

yat muamelatını tatil etmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

936 senesi birinci teşrin sonuna kadar muhammen kirası 3500 lira olan 
~loryadaki Haylayif plajı için yapılan ilanla belli ihale gününde verilen 
bedeller haddi layıkında görülemediğinden ihalesi 25 Mayıs 936 pazartesi 
tarihine bırakılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlübründe görülür. İstek
liler 262 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber yukarda yazılı günde saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (2790) -
Keşif bedeli 941 lira olan Karaağaç müessesatı pavyonlarında yapıla

~ak tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler Belediye 
inşaat şubesinden alacaktan fen ehliyet vesikası ile 70 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 22 Mayıs 936 cuma günü saat 
15 te Daimi Encilmende bulunmalıdır. (2468) 

TAN 21 - 5 - 936 

Emirde daima bir paket 
'YILDIRIM tT•f bıçağl bg. 
hanıun. YlLDIRIM b'q bı
çaklan blltlln bıçaldaruı fn
lı:inde olup birinci çelikden 
imal edilmiJdir. Her bıçak 
inceden inceye muayeneden 
feçirilir ... r•lnız mllkem
cel olanlan ıııbfa çıkarılır. 
Binaenaleyh prantilidir. 

YILDIAIM 
T RA~ - B l~A~I 

Mes'ud bir tesa
düf neticesi ola
rak bir Kımya-

. 
gerın 

Cildi beyazlatmak için şaya
nı hayret bir keşfi 

Parisli bir kimyager, laboratuva
rında tecrübe ve melekelerle meş

gul iken tesadüfi olarak kolu üze
rine düşen biraz "Beyaz oksijen" in 
beyazlatıcı bir hassası olduğunu 

görerek hayrette kalmıştır. Cildin 
kınnızılıkları ve lekeleri hemen za
il olmuş, beyaz, saf ve açık bir cild 
meydana çıkmıştır. Birçok kadın
ların yüzlerinde tecrübe edilmiş ve 
cildlerini 3-5 levin daha beyazlatmış 
ve yumuşatmış ve vücudün nazik ve 
son derece itina edilmiş azalarına 
tamamen benzemiştir. 

Hususi imtiyaz olarak bu "Be
yaz oksijen" (yağsız) beyaz yeni 
Tokalon kreminde mevcuttur. Cilde 
nüfuz ve bütiln siyah benleri hal ve 
izale eder. Açık mesameleri kapatır 
ve tene yeni ve kamaştırıcı bir man
zara verir. Beyaz rengindeki yeni 
Tokalon kremine bu şayanı hayret 
" Beyaz oksijen" in ilave edilmiş 
olmasına rağmen fiatı arttırılma-

mıştır. Hemen bugünden kullanmağa 
başlayınız ve seri ve müsmir tecrü
belerini görönilz. 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhati

nizi soğuktan ve bütün ağrılardan 
korur. 

IS~fiNE DlKKAT • 

KOÇUK iLANLAR 

80 - 100 lira irad getiren piyasa
nın işlek yerinde dükkln veyahut 
Ayaspaşa, Cihangir, Kabasakal'da 
denizi gayet iyi gören ve önü kapan
mayacak kağir bina arıyorum. Fia
tı, mevkii, geliri, vergisi hakkında 

tafsilatlı mektupla TAN gazetesinde 
Işıkbay rumuzuna müracaat. 

VENÜS RUJU: 
Gayet cazib renklerile kullananla

rı hayretlere düşürür ve 24 saat du
daklarda sabit kalır. 

VENÜS KREMi : 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en şayanı em.niyet ve iti
mad olanıdır. 

VENÜS PUDRASI : 
Şık ve kibar familyaların rağbe

tini kazanan, narin ve nazik cildli
leri teshir eden yüksek evsafta eş
siz pudradır. 

VENUS RlMELl : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kir

pikler kalblere ok gibi saplanır. 
Beyoğlunda tanınmış ve maruf 

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

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

sağlam ve güzel dişlerde 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize .çok dikkat ediniz 
Bazan en üstad doktorların bile sebeb 
ve menşeini bulamadıkları bir hasta
lığın diş iltihabından ileri geldiği 

pek çok tecrübelerle anlaşılmı§tır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

AD 
Kullanarak Dişlerinlzi koruya'?ilirsiniz 

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

Hali tasfiyede bulunan 

TiCARET VE SANA Yl 
Türk Limited Şirketi Tasfiye Me

murlarından : 
Sicilli Ticaret gazetesinin 18-4-936 

tarih ve 2807 sayılı nilshasmda 
29-1-936 tarihinde tasfiyesine karar 
verildiği tescil ve ilan edilen 20236 
sicil numarasına kayıdlı "TICARET 
VE SANAY! TURK LIMITED Şffi
KETI,. nde alacak vesair hukuku o
lanların bir sene zarfında tasfiye me
murlarının bulunduğu Galatada 
Mahmudiye caddesinde 43 numaraya 

1 
evrakı mUsbitelerile birlikte mil- ı 

racaatla alacaklarını kayıt ve isbat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

8409 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

VEDiA RiZA GiZ 

no. 270078. 

H A M 
no. 270079 .. 

G Ö 
"o. 270080 -

Uşak şarkı. Nar çiçeğine benzer 
Hüzam şarkı. San ipek saçlarını 

y E T 
Yaramaz Ayşe 

Bir incecik tüle benzer 

N U L 
Tango. Pembe gül 
Tango. Son püsel 

lstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 

308 OrtaköY. Dere boyu E.138 27 4 metre arsa 351 Açık 

Y.176 arttırma 

456 Kasım paşa Eburrıza Dergahı E. 19-21- Uç arsa ve çiçek 4600 Kapalı 

Hacı Ahmed ve Uzun yol ve '23-94-96 bağçesi ve içinde zarf 

Dere boyu odalar 

1153 Galata Kemankeş Topçular Cad. E. 86 Ustünde odaları olan 420 Açık 

Y. 74 kAgir dükkanın nı- arttırma 

sıf hissesinin 21/ 144 
hissesi verubu hiss&-
sinin 21/ 384 His. 

1403 Edimekapı Löküncüler E. 25 üstünde odası olan 380 ,, 
Hatice Sultan Cad. Y. 33 kağir dükkanın 1/ 4 His. 

2093 Yeniköy Maslak Cad. Maslak Cad. E. 16-18-20- 12662 metre arsa. 3800 Kapalı 
22-24-26- zarf 

28-30 
Y. 18-20-22-

24-26-28-
30-32 

2114 Usküdar Yenimahalle Eski Panpol ve Papaz 36-22 Arsa 90 Açık 

Y. Payanda ve Selamet arttırma 

3736 Sarıyer Mesar bumu E. 11 ve üç 101,59 metre arsa- 100 ,. 
Cad. defa mükerrer 11 nm 27 / 90 His. 

yeni 22-24-26-28 

4417 Beylerbeyi Istavroz E. Bostan E. 8 Y.6/ 1- Ev ve ahır ve sa- 1800 Kapalı 

Y. Burhaniye 6/ 1 ve manltğı müştemil 10 zarf 
mahallen 10 dönüm bostanın 1/ 2 His. 

6086 Yedi~ Çrraği Çukur Çeşme 18 Ahşap hanenin 120 Açık 

Hüseyin ağa 1/ 4 His. arttırnıa. 

6225 Samatya Hacı Kadın Samatya Cad. ve E.296 Kagir hane ve dük- 1620 Kapalı 

E. Sarraf Agop Y.320 ve 2 kanın 45/ 120 His. zarf 

Y. Sarraf Tahsin 
7906 Sarıyer Yenimahalle E. Dördüncü E. 1 103,50 metre arsa- 40 Açık 

Y. Aziz Ef. Y. 24 nm 1/ 2 His. arttırın8 

7993 Ortaköy Gürcü oğlu E. 26 Y.44 Hanenin 1/10 His. 10 ,, 
8132 YeşilköY. Ümraniye E. Zincirli 35 Bağçeli ahşap ha- 250 ,, 

meydanı nenin 1/ 3 His. 
Y. Bostan 

8135 Beşiktaş Fırın E. 17 Y. 25 Bağçeli kagir ha- 2380 Kapalı 
Yenimahalle nenin 38/ 48 His. zarf 

8154 Büyük Çarşı Takyeciler E. veY. 14 Kagir dükkanın 170 Açık 

5/ 6 His. arttırın& 

8191 Kasımpaşa Emin Camii E. Samancı E. 8 Mü. Kagir hane 3050 Kapalı 
Y. meydanı Y. 32 zarf ,, 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. uıaıeıerı 8-tHJ:-Sti tarihine 
te· 

·adüf eden pazartesi giinü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrim ibadil bonosiladır. 
3666 ............................................................ --: 

ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda SALiH NECATi den alınız. ReçeteleriııbJ K E s K • N 
büyük bir dikkat, c.iddl 1 
bir istikametle hazırlanır. KAŞELERi 

Grip. Nezle, baş ve diş ağrılarıııs: 
muannld sancıları ı-11 ande ıteseJ' 
Kıymettar bir iliiı • ır . 


