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DÜŞÜNDÜKÇE 

Elektrikli koltuk 
Elektrikli koltukta. Hauptman, iiç defa sıçradıktan M>nra, blr dal..ikada 

öldü. Bu "bir dakika" sa.at denilen iletin kaydettiği zamandır; blr de mah
kumun nefsinde, hayattan ölüme geçerken, Fransızların "duree,, dedikleri 
deruni imtidadm son bir im vardır kl bunun bir dakika mı, bir urr mı sür
düğünü hiç blr saat ,.e hiç bir tak\•im bilmez. Bu imn içine belki bütün 
bir ömrün hitıralan dolar, belki şim ek kadar kısa bir şuur parıltısı güneş 
kadar devamlı bir ay~ınlık halini alır; o an bitip tükenmek bilmez. 

Biyolojinin ton bir keşfine göre ölüme yaklaştıkça insanın l!','lndeki bu 
lmfülat uzayormuş. Yaşlandıkça l!;bnizdeki zaman artıyor; demek en aziz 
kuV\·etıerimizln tasarruf denesi olan ihtiyarlıkta zamanı da katra katra 
Ya§ayara.k uzatmayı, böylece ömriimüzün nefsimizdeki cevherini artırma
yı öğreniyoruz. 

Kederde de böyle: Vakit, saatteki kadar çabuk geçmlyor. "Vaktin ça

buk veya ağır g~mesl,, tabirlerinden de anlaşılmaz mı ki, onun geçiş si:u''att 
her an blribirine milsa\i değildir. 

Müptelayi gama sor sen geceler kaç saat! 

~ir de miimkün olsa da Hauptman'm ruhuna sorulsa: O bir dakika, ka.ç 
sanıye veya kaç sene sürdü? 

Hayattan ölüme ge!:iŞ anını bir ~,ldınm hızına kavuşturmak için icat 
rdilen elektrikli koltuk, idamın yalnız çirkinliğini ortadan ka.Jdınruştır; 

kr~ııometrede aranan l'iÜratin ruhtaki lıntidat ile hiç bir alakası olamıya
cagmı sanıyorum. Ezrail'in brnaklarma sürülecek elektrik, bir mahkumu 
Greeııwich ıJaatile ne kadar kısa bir zamanda öldürürse öldürsün, \ar _ 
lıkla yokluk arasındaki son ha;vat çizgisinin, uzunluğımu ancak ruhta bu

~n .. de~i hendesesini asla değiştiremez. Elektriğin tesiri yalnız lllAdde 
üstündedir, netekim o yalnız dünyayı aydınlatabilir, ölümün karanlığından 
lıi!) bir şey eksiltemez. 

Peyami SAFA 
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Eski ve yeni neticeler ı ~......._.._._ .. ~ 
Birinci gilme lik maçlarının ilk dev 9·1 • • i y ki 

resinde 1stanbu1sporla Galatasaray 1 gınız 0 ayınız 
0-0 berabere kalmışlardı. Dünkü maç 
t~ .G~la~asaray Istanbulsporu 1-5 gi- Sorular 
bı ıyı bır farkla yendi. Oyun ikinci 
devrenin qrtalarına doğru 1-1 gider- - Torvaldsen kimdir? 
ken Istanbulsporlu bir müdafiin Ga- - 1858 de Çini AnupaJılara açan 
lata.saray merkez muhacimine verdi- muahede nerede imzalandı? 
ği güzel bir pas bu akibetl doğurdu. - İtalya.da ilk musiki mektebi ne-

Futbol, hataları affetmiyen oyun _ rede ne zaman ve kimin tarafuıdan 
!ardan ne birincisi ve ne sonuncusu • ~ılıruştır? 
dur. - Bir iyilik yapmadığı gün "günü-

Ilk devre maçlarında Vefayı 1-2 ye mü beyhude g~irdim ,,demek i.detf 
nen Gün04, dün 82 dakika 0-1 galip olan hangi hükümdardır 
vaziyette iken aleyhine verilen .bir. , - Puccüıi'nin en meşhur eteri han 
penaltıdan ba.şlıyarak üst üste üç gişldir': 
gol yiyerek maçı kaybetti. 

Futbol, her dakikasının lehte ve a
leyhte kıymetleri ölçülmesi Iazımge -
len oyunlardan biridir. 

llk devre maçlannda Süleyınaniye 
ile Anadolu 2-2 berabere kalmışlardı. 
Dün de ayni netice ile berabere kal
dılar. 

Lik maçlarında bera.berlik bir ta -
raftan kaybedilmiş bir puvan, bir ta
raftan da kazanılmış bir puvandır. 

llk devre maçlarında Beşiktaş Top 
kapıyı 0-4 yenm~ti. Dün de yine Be
§iktaş 1-6 kazandı:. 

Fikir köıesi 

Fransrz a.ta sözleri serisinden: 
73 - Ors olmaktan )ekiç olmak 

yektir. 
(Vurmak vurulmaktan iyidir) 
74 - Sahibinin gözü atı eemizletir. 
{Amir memuruna iyi bakarsa. on • 

da.n randıman alır } 
75 - Paris bir günde yapılmadı. 
(Li.zrmgelen vakit sarfedilmez.se 

hiçbir ie iyi netice vermez) 
76 - Kadının istediğini, Allah ta 

ister. 
(Kadınlar daima. maksatların& e

rerler) 
77 - Servet aptallara güler. 
(Aptallar, çok kere, zekilerden da

ha kolay servet yaparlar.) 
78 - Yutulmuş parçanın a.rtrk lez

zeti yoktur. 
(Görtilen iyilikler unutulur) 
79 - Hain adamın çizmelerini bo-

Çamllca civarına 3000 
ağaç dikiliyor 

Dünkü Soruların 
Cevapları 

S - Bildiğimiz Ankara.dan b~ka 
Ankara ııarmıdır1 

C - Mad&Kaskar adumm şimalin
de de bir Ankara vardır. Fakat o bir 
şehir değil, bir memlekettir. 

S - Palma adası hangi adalar 
grupundandtr I 

C - Kanarya adalan grupundan. 
S - Peso hangi memleketlerin 

parasıdır ' 
C - Arjantin, Şili, Kolomblya, 

Kosta - Rika, Guatamala, Meksika, 
Paraguay \'e Unıguay•ın: 

S - Petrografi nedir 1 
C - Madeni ve kimyevi terekküp -

leri bakımmd&Jl kayahklann tetkiki 
ilmi. 

S - 186$ de FraMa himaye.!ini 
kabul eden Kamboc kralı kimdir ' 
C- Norodom 

yayınız, çizmelerimi yakıyor der. 
(Fena adam yapılan iyiliği inkar 

eder) 
80 - BüyUk balık kUçUk balığı yu 

tar. 
(Dilimizde de vardır) 
81 - Harp harbi besler . 
(Harpte alman ganaim harbe kul

lanılır) 

82 - Yatak bacağın ıargısıdır. 
(Ayağı yaralı olan yatakta kalma

lı) 

Deniz Ticaret 

mektebinde yenilikler 

TAN ===================== - - 6 - 4 - 036 - ·-

Ecza işi 

Vekalet tarifelerde 
tetkikler yapıyor 
Istanbulda toplanan Türk ecza 

kodeks komisyonunun toplantısında 

Sıhhiye Vekaletini temsil etmek üze 
re gelen Hıfzıssıhha umum müdürü 
Asım, dün akşam Ankaraya dönmüş
tür. 

Umum müdür, tstanbulda bulundu
ğu müddet içinde erza fiatleri işile ya 
kından meşgul olmuş ve alakadarlar
dan lazımgelen malumatı almıştır. 
Oğrendiğimize göre, bundan evvel ha 
zırlanmış olan ucuz ecza fiatleri tari
fesi daha bir müddet tatbik sahası
na çıkarılmryacaktır. 

Sıhhiye Vekaleti, ecza fiatlerinin 
ucuzlatılması etrafında daha derin 
tetkikler yaptırmaktadır. Vekaletin 
incelemelerinden sonra, tarife üzerin
de tekrar işlenecek ve en son, kat'i 
şekil verilecektir. Alakadarlar, ecza 
fiatlerinin muhakkak indirilmesi icap 
ettiğini söylüyorlarsa da, bakanlığın 
tetkikatı neticelenmeden evvel fiatler 
üzerinde yeni bir değişiklik yapılma
sı mümkün görülmiyor. 

Orman Enstitüleri 

Bahçeköyde üç 
Enstitü açllacak 
İstanbul yüksek orman mektebi teş 

kilatı genişletilecektir. Ziraat veki. • 
leti, Bahçeköyde üç büyük enstitü a
çılmasına karar vernıi~tir. Enstitü 
binalarmm mevki ve şekillerini tesbit 
etmek Üzere bir müddet evvel şehri
mize gelen Nafta Vekaleti mimarla • 
rmdan Hüseyin, tetkiklerini bitirerek 
Ankaraya dönmüştür. Hfü:;eyin, An
karada yüksek ziraat enstitU'3ü rek
törü profesör Falke ile birlikte ensti
tülerin vaziyetleri üzerinde meşgul o
lacaktır. Hazırlanacak projenin ba -
kanlığa verilmesini müteakip ensti -
tü binalarının ya~ılmasma başlana -
caktrr. Ziraat Vekaleti, modern üç 
enstitünün inşası için zaruri olan tah 
sisa.tı temin etmiştir. 

Tapuda teftiıler 
Tapu sicil muhafızlığı ile kayıt ka

lemlerinin teftişine başlanmı,ştrr. Tef 
tişler bir a.y kadar devam edecektir. 
Bu arada müfettişler, Kadıköy, Uskü 
dar ve Istanbulda açılmasına lüzum 
gösterilen sicil muhaf1zltkları teşkila
tı işile de meşgul olacaklardır. 

Limanda 

lslahat programının 

tatbikine başlanıyor 

Küçük Haberler 

• Sarıyer Gençler Mahfelinde -
Sarıyer Gençler Mahfeli, evvelki ak
şam Cümhuriyet Halk Partisi kaza 
salonunda bir müsamere vermiş, iki 
piyes temsil etmiş, "Uzun senelerden 
sonra,, ile "Karmakarışık" ı oynamış-

Iktisat Vekili Celal Bayarm afyon trr. 
inhisarı idaresinde yaptığı tetkikler * Şehir Tiyatrosu artistleri gitti
neticesinde yeni bir çalışma programı Şehir Tiyatrosundan Behzat, Galip, 
hazırlanmıştır. Bu programa göre, Hazım, Vasfi, Mahmut, Muammer. 
afy?n ~~arı umum müdUrlüğilne ı Emin Beliğ. Feriha. Mediha, Neyire, 
g~nı~ saI_filııyet verilmesi muvafık gö- Samiye ve Semiha Yalova yoliyle Bur 
rülmüştür. Bundan sonra beynelmi - saya gitmişlerdir. Sanatkirlar Bur
lel afyon ticareti işlerinde çok hassas sada Hülleci ile Tosun piyesini oyna
davranrlacak, taahhütlerin ifasında dıktan sonra döneceklerdir. 
riayet edilmesi 18.zımgelen noktalara * Alipa.,a sebill tamir edilecek -
dikkat edilecektir. Geçen sene tamir edilen Hekimoğlu 
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t k . . Alipaşa sebilinin yeniden tamirine 
vekalet b ~arın:-ı. genıdş c me ıçın lüzum görülmüştür. Tamir, yakında 

aş muşa.vırı Von er Portenin başlayacaktır 

hazırladığı beş senelik ıslahat prog - • Tamir e~ilecek vakıflar işi _ 
ramı da tetkik olunmuştur. Tahmil ve Evkaf idaresi, son fırtınalar esnasm
tahliye vasıtaları a.griJeştirilecek ve da hasara uğrayan camileri tamit' 
bunun için hemen faaliyete geçilecek ettirmektedir. Eldeki mevcut ustala
tir. Tophane ile Fındıklı arasındaki rm kifayetsizliği yüzünden tamir iş
sahaya motörle işliyen yeni liman ve leri biraz ağırıa,mıştrr. Maamafih, 
saiti ilave edilecektir. Bu arada tica _ minare tamirinde mahir ustalarla 
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pazarlıı~a giri~ilmistir. Tamir tahsisa 
reti 0 aylaıtırmak için soğuk hava tr, münakale suretile arttırılacaktır. 
depoları ve umumi mağazaların da • ikinci serseri mayin aranıyor -
açılması kararlaştırılmıştır. Karadenizde görüldüğü haber verl· 

Mektep kitapları meselesi 
Ha.her verildiğine göre, gümrük de len ikinci bir serseri mayin hala ara· 

poları liman idaresine devredilecek _ nıyor. Mayinin imhası için g-önderi
tir. Mağaza teıkili.tı yapıldıktan son· len gemiden henüz liman dairesine 
ra, buraya mal teslim eden tüccarla - bir mallimat gelmemiştir. 

Kitap satışını Devlet 
ra. b?rakılan malm hakiki değerini ---
gösteren vesikalar verilecek ve bu ve- yeni cenaze teıkilatı 
sikalarla bütUn piyasada le görmek 
mümkün olacaktır. Diğer taraftan 
bu iıler için bir teşkilat projeei hazır
lanmıştır. Liman umum mUdllrU Rau
fi projeyi bu akşam Ankaraya götü -
recektir. Raunnin şehrımlze dönüoün 
den sonra tatbikata geçilecektir. 

Belediyenin yapmayı kararlaştır<b 
ğı cenaze teşkilatı işi, bugün toplana
cak olan şehir meclisinde görUşüle • 
cektir. Meclis, teşkilatın yapılmasını 
kabul ederse derhal faaliyete geçile • 
cektir. Teşkilatın va.zifeai, kendisine 
müracaat eden cenaze sahiplerine bil· 
tün kolaylığı göstermek, teçhiz, tek• 
fin ve tetfin L<Jini en az bir masrafla 
başarabilmek olacaktır. Bununla be • 
ra.ber, bu cüz'i masrafa dahi katlana.
mıyacak kadar fakirlere ait cenaze • 
ler, prasız kaldırılacaktır. Umumi me 
zarhklardan bu gibi cenazelerin defni 
için hususi yerler ayrılması müka.rrer 

Matbaası idare edecek 
Devlet matbaasmm bir mUessese 

ile aralarında akdettiği eatış mukave 
lesi müddeti temmuzda bitecektir. 
Umumi tetkikler, satışı Uzerine alan 
müteahhidin bayi teşkilatını iyi ida
re edemediğini göstermiştir. Bilhas
sa, Devlet matbaasının mektep kitap
larından ba,şka bastığı ilmi eserlerin 
satışı durmuştur. SatııJ müteahhidi, 
matbaannı bu hususi eE1erlerini alma· 
mış, aldi.ae bile, taşra. bayilerine çok 

ağır külfetler yüklettiği için sat ama
mıştır. Maarif Vekaleti, gelecek sene, 
hem mektep kitapları ıevkiyatmı yo
lun& koymıya ve hem de devlet mat 
baasınm husust neşriyatını koruma
ya. karar vermi§tir. 

Oğrendiği.mize göre, müddeti bir 
temmuzda bitecek olan 1atıD muka -
velesi tecdit olunmıyacak, bilakis sa
t11 i§leri de devlet matbaa.at mes'uli -

Günde 20 taksimetre 

muayene ed~lecek 
Şoförle cemiyetinin müracaatı U

zerine otomobil taksimetrelerinin se -
nelik muayeneleri parti parti yapıla -
caktır. Bugünden itibaren cemiyet, 
ölçüler b~ mlifettişliğine bir Jiıııte 
gönderecek ve her gün 20 otomobil 
senelik muayeneye U.bi tutulacaktır. 
Bu, hem öl~üler müfetti$liğinin çah-
masmı i~kll etmiyecek, hem de şoför 
lerin günlük kazanc;:larına mini olmı
ya.caktır. 

Eczacılar cemiyeti dün 
toplandı 

Eczacılar cemiyeti, dün .aat on 
dörtte Eminönü Halkevinde senelik 
kongresini yapmıştır. 

yetine tevdi edilecektir. Ancak. mat
baanın tabı ve satıe gibi iki büyük 
vazifeyi başarabilmesi için memur ve 
müstahdem kadrosunda değ~ikJik 

yapılacak ve bilhassa satış işlerlle uğ 4 nisbetinde bir komisyon bırakmış, 
raşacak ayrı bir teşkilat kurulacak - perakende satışlarda hiç bir tenzilat 
tır. yapmamıştır. Yüzde 4 komisyon vi-

Vekilet, gerek mektep kitaplar:ı ve !ayetlerde çalışan kitapçılar tar~fın
gerekse hususi ilim neşriyatmm satı- dan çok az görüldüğü gibi, lstanbuJ 
şı işlerinin muntazam görülebilmesi - kütüphaneleri de kendilerine hiç ten
ne çok ~ham.aıiyet;_ vernı.ek~ir. Satıe. zilA.t ~---•--- -:,.,.._,-'-"
kadrosu, yalnız siparişlerin bekletil- !er. Bu bakımdan her sene, oldukça 
meden gönderilmesini ve hesapları - mühim satı~ yapan Devlet Matbaası 
nın tutulmasilt meşgul olacaktır. Bu- neşriyatı müşterisiz kalmı,, kitapçı 
nun için 1 temmuzda satı' ,artları aramamış, müteahhit te satamamış
ilan edilecek ve her vilayette teminat trr. Maarif Vekaleti. bayi, kitapçı ve 

şehir acentelerine yüzde 15 net tenzi-
lı acentalar bulunacaktır. !at verilmesi ve nakliye ücretinin mat 

Devlet kitaplan satışını yii%de 14, baaca ödenmesi etrafında tetkikler 
7:5 kuruş blr iskontp ile Uzerine alan yaptinyor. Bu incelemelerin milsbet 
mUteahhit, şimdiye kadar, kendisine ı:1ekilde neticelenebileceği umulmak
teminat veren bayilere a.nca.k yüzde tadır. 

l.lU • 

Sivil tayyare meydanları 
Hava yolları idaresinin aldığı 3 tay 

yar~. nisıı.nm 20 sinde geleçektir Ha· 
va postalan i~in hazırlıklara ba§lan • 
mıştır. Ankarada koşu yerinde ve ls
tanbuldaMecidiye köyünde kurulacak 
meydanlardan sonra, memlek~tin dt. 
~er büyük vilayetlerinde sivil tayya.N 
meydanları vücuda getirilecektir. 

Beyoğlu köycülük kolunun dünkü gezintisi 
ve Petnahor HE:·yet, Kemerburgaz 

köyüne gitti. köylü ile temas etti 
Beyoğlu Halkevine bağlı köyleri 

tanımak ve köylü ile ya.kından temas 
lar ya.pmak ma.ksadile evin köycülük 
kolu i.zaları dün sabah Kemerburgaz 
köyüne ve oradan da Petnalıora git
mielerdir. 

4:5 muallim ile ilk tedriaa.t müfet -
titlerinden Süleyman Edip Balkır, Şi 
nasi, Hürrem, Mansur ve Recepten 
müte!Jekkil bulunan kafile, sabahle -
yin saat yedide Şişli tramva.y durağın 
dan otobüslerle hareket etmiş, doğru 
Kemerburgaz köyüne lnmi9tir. Bir 

Kendilerile görüşen bir ınubarririmi- .-------..,.------
ze heyet azalarından ikisi §unları söy 
lem işlerdir: 

"- Köyü ve köylüyü tanımak için 
yaptığımız ilk küçük seyahat, çok fay 
dalı oldu. Çoğu muallim olan arka. -
daşlarımı.z köylil ile daha yakından 
temas imklnlanru buldular. Bu tet • 
kikler, köyün yakın ihtiyaçlarını kar
şılayacak tedbirleri vaktinde almıya 
imkan verecektir. 

Komitemizin hepimizden beklediği 
işler hakkında notlarımızı aldık. Bu 
notlar, esaslı surette gözden geçiril -
dikten sonra birleştirileeek ve Beyoğ 
lu Halkevine bağlı köyleri c:;ok ca.n.lı 

tanıtacak resimli broıtürler ha.zll'la -
nacaktır.,, 

Ne Dersiniz ? 
Böcek mücadelesi 

Çamlıca ve civarının ağaçlandml -
ması faaliyetleri devam etmektedir. 
Çamlıcayı güzelleştirme cemiyeti, a
ğaçlandırma işile ehemmiyetli suret 
te meegul olmaktadır. Haber verildi
ğine göre, bu sene de Çamlıca - Kı -
sıklı yoluna ve tali diğer caddelere üç 
bin fida.n dikilmesi kararla.ştmlmış -
tır. Dikme itinin teknik idaresini or
man mektebi rektörlüğü deruhte et
ıni§tir. 

Ecza depoları tefti§ 
ediliyor 

Iktisat Vekaleti, yüksek deniz ti
caret mektebinin ıslahını kararlaştır
mıştır. Deniz teşkilat layihasında mek 
tebe büyük bir ehemmiyet verilmiştir. 
Mektep, deniz ticaret işlerinin inkişa
fı için esas tutulmaktadır. Oğrendiği
ınize göre, mektebin daha iyi denizci 
elemanlar yetiştirebilmesi maksadile 
bir proje hazırlanmıştır. Projede ders 
programlarının değiştirilmesine ve 
mektep emrinde tatbikatlar yapmak 
üzere bir talim gemialne lüzum göste 
rilmiştir. 

Kongre ba~kanlığına eczacı Ismet 
ve hesap mlifettişliklerine Ziya Nu
ri, Niyazi ve Feyzi seçildikten sonra 
senelik faaliyet raporu okunmuştur. 
Azalar, muhtelif meseleler üzerinde 
durarak heyeti idareden izahat iste
mişlerdir. Bu arada mUnaka$alar ol
mUf, eczacılara a.lıİıan buz dolapları
nın belediyece rüsuma tlbi tutulması 
nm doğru olamıyacağt Heri sürülmUş 
tür. Dolaplardan rüsum alınma.ma!ı 
ha kkmda tekrar teşebbUsata giri4il -
mesi ka.rarhu(ltmlmı$ ve idare heyeti 
sec:imi yapılarak içtimaa nihayet ve

gün evvelden köycillilk komitesinin 
köylerine geleceğini duyan köylüler, 
heyeti kareılamış ve ilk mektep ba.ş 
muallimi Nebil ilk tanıştırmayı yap -
mıştır. Köycülük kolu azaları kısa bir 
istirahatten sonra Kemerburga.zın zi
rai, ticari hukuki tarihsel ve kültürel 
bütün vaziyetini tesbit etmişler, not
larını almışlardır. Genç ve ihtiyar köy 
ıu, bu tetkikler bitince mektebin aa -
lonuna çağırılmış ve orada kendileri • 
ne, kendi dillerile ve anlıyacakla.rı ıe· 

rilmiftir. 

Yerli mallar sergisi 
• kilde halk terbiyesi mevzulu bir kon

ferans verilmietir. 

tstanbulda her sene açılan yerli 
mallar eergisi hazırlıklar\le ıu.nayl btr 
fiğinin yeni idare heyeti meşgul ola -
caktır. önümüzdeki perşembe günü 
toplanacak olan heyet sanayicilerin 
eergive girip girmiyeceklerini tesbit 
edecektir. Bunun hallinden sonra fa
aliyete geçilecektir. Serginin nerede 
açıla.cağı hakkında henüz bir karar 
verilmemiştir. 

Kemerburgudaki incelemelerini bi 
tiren kafile, öğleden sonra, köye 20 
dakika mesafede bulunan Petnahora 
gitmif ve kendilerini köyQiı bq mu
allimi olan Fa.ik karşıl&m1etır. He • 
yet, köylüler ta.rafmdan ağırlanarak 
tetkiklere ba~.ıanmış, burada da kon
ferans verilmif, köylüye kitaplar da· 
~tılmıştır. 

Belediye zabıtaS1 
tallmatnames1 

Hazırlanmakta ola.n belediye zabı • 
tuı talimatnamesi etrafında.ki tetkik 
ler devam ediyor. T&limatname, tehir 
meclisinin tetriniaani toplantısına ye
tittirilecektir. incelemeleri yapan ko
miayon, belediye zabıta memurlarlle 
esnaf a.rumda aık ilk ihtlll.ftara ve
ılle tetkil eden maddeler Uzerinde dur 
makta.dır. Bilhuaa eeyyar eanafm 
caddeleri 19g&l etmemeleri hakkında 
konulan hUkUmlerde esaııh değişiklik 
ler yapılacaktır. Bu arada pazar yer
lerinde caddelerin işgali bazı mllsaa
delere tabi olacak. seyyar, kUçük es
nafın vaziyetleri de gözönünde tutu -
lacaktır 

Son yıllar lc;lnde bağcılık ve bahçe
ctllğe çok ehemmiyet veriliyor. Z1ra • 
at Vekaleti bağ ve ba.h~e mahsullerl
mb:lu Uk canlanma devresinde bulun
duğu şu günlerde bunlara lrlz olacak 
böceklerle savaş edilmesi ic;ln teşkllA
tına emir verdi. Baicdar, bahçeciler, 
te kilatın milcadele islerine yetişeme
diğini söylüyorlar. Ekmeğini bağın -
dan kazanan bağcı. hayahnı yeti tir
dlği sebzelerin dlrili~lne bor~lu olan 
bahçivan, ~Uohe yok kl, şikayetinde 
haklıdır. Baj'tcının, hahçh·anm kazan~ 
la.nna zaman zaman orlal< olan bö • 
rekler,' ııtirekslz mlicıtdE'le ka~ııııında 
hem çoğalıyor, hem de a.fet getiril or 
lu. 

Bize. ,;öre, hu mltr.adE'le yalnız zi
raat vekô.Jetlnln değil, hususi, r~ml 
mü~lerin ve herk~ln vazifesidir. 
MUCadelede ıııllhtyet, düşmanı ezmek 
le elde edilir. Eznılyen, öldttrmlyea 
ı:allhlyetln yaldızlı bir ,,akadan farla 
voktuJ'. Bf'lce, en kttr.Uk belPdlye teş. 
ldlltr dahi mmtakasmdaJd ziraat 
mücadele 1 terinde bllflll lmll olmalı, 
halka yol ıÖfJtermelldir. ÇUnkU ala • 
"'' {nnız netice, hepimiz için olacak • 
trr. 

Bütün memleketin ecza ihtiyacını 
temin eden ecza depolarının ark& so
kaklarda ki han içlerine taşınması hak 
km.da talimatname ile verilen azami 

müddet dün akşam bitmiştir. Sıhhat 
Bakanlığı müfettişi, Isınan Hakkı, bu 
gün depolan gezerek talimatna.me hü 
kümlerine riayet edilip edilmediğini 
inceliyecektir • 

Kafile, geç vakit şehire dönmüştür. 
Tetkiklerden alman netice müsbettir. 

Biz, böyle dtıstlnllyornz. 

Siz ne dersiniz ? 

1 

1 
1 
1 
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Yeni finans teşkilatı layihası Kamutayda 

lstanbul finans teşkilatında yeniden 
birçok değişiklikler yapılmaktadır 
Kanunun Haziranda tatblka konması ihti'!'ali ku!• 
vetlidir. Finans Bakanhğı bütçe encümenıne proıe 
üzerinde değiıiklikler teklif etmeğe hazırlandı 

.ı ••••••·•••·•·•·••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••• ••••• 
r •.ıı. k rı:: (Tan) - Hükfımet fi- olunacak varidat direktörü tarafın-

.AD ara, ~ ' ttd" l"k em 
nans teşkilat kanunu projesinin yaz dan yapılacaktır. ~u m ur ~ü -
tatilinden evvel Kamutayda görüşü- rinde Merkez ve mUlhakatta h z~mu 
lerek kam iyet kesbetmesini iste- kadar muhasip, veznedar, m~ ~ aza 
mektedir. Finans Bakanlığı bu mak- memuru Kolcu ve Kant.arcı u una-
aatla bazı hazırlıklarda bulunmuş ve caktır. Bütçe Encümeni Reisi Mustafa Şeref 
e~e~ce bütçe encümeninde w~e~k~k e- Umumi müfettiılilder Ozkan (Surdur) 
dılmış ve üzerinde bazı degı,ıklıkler •• • t•kl i 
yapılmış bulunan bu projede yeniden muıavır 1 er .. . . 
yapılması lüzumlu görülen değişiklik- Projede umumi mufettişlıkler nez
leri tesbit etmiştir. Bütçe encümeni dinde bulunan Finans müşavirlerinin 
1936 bütçe projesini görüşmeğe baş- vazifeleri de §Öyle izah olunmuştur: 
layacağı şu günlerd; ~U: taraf~~n da "Finans müşavirleri umumi mUfet 
Finans teşkilat proJesını de mur,ake- . · tif dairesinde 
re edecek ve her iki projenin Mayıs tışten alacakları dırek 

zifelere usulen tayin olununcaya ve 
vazifeleri değişmemiş olanların kadro 
maaşlarını almaları usulen salahiyet
li makamların tasvibine iktiran edin
ceye kadar bulundukları memuriyet 
ve dereceleri muhafaza edeceklerdir. 

Yeni teşkilatın merkeze ait kısmı 
kanun meriyete girer girmez, vhayet 
Jere ait kısmı ise Uç sene zarfında ve 
her yıl biltçesine konulacak tahsisat 
mikdarmda tedricen tatbik edilecek
tir. 

Atinadaki mukayeseli 
emraz kongresi 

Ankara, 5 (Tan) - On beş Nisan
da Atinada toplanacak olan üçüncü 
arsıulusal mükayeseli emraz kongre
sinde Türkiyeyi Istanbuldan Profe-

ayı içinde umuml heyete sevkini te- umuml müfettişlik mıntakasm~ da
nıin edecektir. Bu suretle yeni Finans bil vilayet ve kazaların ifası Fi~ans 
tşkilit kanununun 193~ ma~ .yıh~m vekaletine ait işleri Uzerin~e tetkıkat 
başında tatbikına geçılm~ı ımkanı icra, malt kanunlarla vergı kanunla
hasıl olacaktır. Yeni teşkilatta mer- n ve bunlara müteallik nizamname 
kezde kurulması derpiş edilen bütçe ve Wimatname ahkamının tarzı tat
:\Te mali kontrol umum direktörlüğü- biıtmı tetkik, vergi tahsilatının zam~ 
ne milvazenei umumiye kanunu ve nmôa. icraamı takip, mmtakaya dahıl 
merbutu bütçe projelerini ve esba~ı vilayet ve kazalann mali vaziyetleri, 
mucibe lA.yihasmı hazırlamak, tasdık varidat ve masarifi ve sandık açıkla
edilen bütç~nin tatbikma müteallik n ha«kmda tetkikat icra etmek ve 
muameleleri yapmak, bUtçe tahsisat müşahede ve tetkikatı neticesinden 
kayıtlarını tutmak, mu~~ v~ fev- umuml müfettişe malômat ve~ek 
kalide tahsisat taleplerını tetkık et- vazifesile mükelleftir. Finans muşa
mek, masraf taahhildatını mürakabe virleri umumt müfettifin emriyle vi
ve masrafa milteallik mukaveleleri layet hususi bUtçelerile belediye büt- sör Oberndorfer ve Ankaradan Dr. 
tetkik ve tesçil eylemek, taahhüt he- çeleri ve vilayet ve belediyelerin ma- Kamile ile Süreyya Tanay temsil ede 
saplarını tutmak, bütçe muvazenesi- ıt vaziyetleri Uzrinde de tetkikler ya- ccklerdlr. Kongre Nisanın on dokuzu-
ni temin edecek tedbirleri araştırmak parlar." na kadar dört gün devam edecektir. 
masrafa tesir edebilecek bütün ka- . 
nun projelerini tetkik ve bunlar hak- Defterdarlıfi maiyet 
kmda mUtalea beyan eylemek gibi memurları Kazım Diriğin teftitleri 
:vazifeler yUkletilmektedirııı 'Ayni proje ile Finans teftiş heyeti Pehlivanköy 5 (Tan) - Trakya 

"' · "-·· '-·' 
1-sı.:ı.cı.. --~:ı-4:-. moD\ur.<tetkik memurları Umum Müfettişi General Kizmı Di-

Finans Bakanlığmnı liıum1a4ılt kalchnbaakta w lbuın *911H&ı~- riJr dlln IUvzada ln......,.l* ~ 
eon projede htanbul Finans tepil&tı terdarhklar emrine verilmek Ozere ve civardaki bUtiln köyleri gezmfftir. 
na yeni bir çehre verilmektedir. ~ defterdarlık maiyet memurlan '~as Kazım Dirik öğleden sonra ilçebay 
tanbul şehrinin belediye hu~udu içm- olumnakta~ .. 1!'1 memurların . ıst~- Saraçla birlikte köyümüze gelmiş, 
de bulunan kısmı - Bakırkoy, Ada- dam ve yetıştirılme tarzları bır nı - . 
lar Beykoz ve Sarıyer kazaları hariç zamname ile tayin olunacaktır. mektepı;:~·a!~bel~;2• sporcular, memdur-

' .. · · Tar ve uutun AOY halla taratm an 
olmak ur.ere - defterdarm ıdaresı al- y • t L·ı~t f fbfLafı · Diri'k 
tında bir vahdet teşkil edecektir. Bu enı e§llf u ın o il karşılanmıştır. General ~azım .. 
'ehirde varidat işleri biri irat ve ser- Yeni teşkilat kanunu meriyete gir- daha önceden yapılması ıstenen koy 
\'et, diğeri muamele ve istihlA.k vergi- diği tarihte vazife başında veya açık- parkını Mehmetçik abidesini, havuz 
l~rile, UçilncüsU Damga kanunu tat- ta bulunan memurlar, bu kanuna bağ su işlerini, köy evinin fidanlığını, an 
bıkatı ve dördüncUsU Kara ve Deniz lı cetvelde gösterilen dereceleri almış sandıklannı ve saireyi gözden geçire-
a~ vergilerile mefgul olmak Uzere olmayacaklardır. Bu memurlar, ka - k k .. IUye direktif vermiştir. 
dort varidat müdüril ve lüzumu ka- nuna bağlı kadrolarda gösterilen va- re oy 
car Varidat müdür muavini Ve İstan- f 
bul, Beyoğlu ve Usküdar mıntakala
n tahsilat işlerile iştigal etmek üzere 
liç tahsilA.t mUdüril, bUtiln vilayet l -
çin muhakemat, milli emlak ve mu
hasebe müdürleri b\ılunacaktır. 

Bakırköy, Adalar, Beykoz ve San
J'er kazaiarile İstanbul vilayetinin 
lnUlhak kazalan diğer villyetlerde ol 
duğu gibi defterdara biğlı birer mal 
lnUdürU tarafından idare edilecektir. 
Bunların vazife :ve salahiyet nokta -
Bmdan vaziyetleri diğer villyet mUl
hak kazalarının ayni olacaktır, 

Parnga lianununun 
latbilcatı 

Projede her servisin vulf elerl ay
n 8Yrı izah olunmuştur. Bu meyanda 
danıga kanununun tatbikatını idare 
iedecek olan varidat direktörlerinden 
birinin bu işlere aynlacak olan kon
trol ıneınurlan vasıtasile ve defter
darla ınU.ıereken tanzim olunacax 
bir prograın dairesinde damga resmi
ne tibi muaınelelerl lstanbul Vilayeti 
~e mülhakatı dahilindeki milessesat 
ve ticarethanelerde muntazaman kon 
trol ettirmek, damga resmi kanunu
nun tatbikından mütevellit ihtillflan 
halletınek, kontrol te,kili.tı tarafın
dan tanzim olunan zabıt varakaları 
fuerine llzımgelen takibatı yaparak 
damga resmi ve cezalarını tahsil ve 
!nuhasebecilik vemesine teslim ettir
ınek, muhakime intikaJ eden takfbat 
dosyalarmı muhakemat müdUrlUğil
ııe tevdi etmek vazifesile mükellef 
tutulmuştur. Bu mUdUrlük emrinde 
takibatı ve tah11ilitı temin için icra 
'\'e tahsili için ceza memurlan bulu
nacaktır. 

'ICora ve deniz av vergilerJ 
latanbul ve mUlhakatı Kara ve De

niz av vergileri muamelatının mevzu-

An karada 
TA N Objektifi 

Siyasada 

Irıgllt~r~ 

• ~ı!!iır 
.Londra, Avrupa buhranı ile meş -

gıılken Kahirede Mısır ile İngiltere 
arasında yapılmakta olan görüşmeler 
bir çıkmaza girmiştir. 

Son on beş gün zarfında Britanya 
üksek Komisedi, Sir Miles Lampson 
ile Mısır Murahhas Heyeti Başkanı 
Mustafa Nahas Paşa arasındaki şah
si görüşmelerle yeni anlaşma imkan
ları araştırılmaktadır. 

Kahirede alakadar çevenJerin ka
naatine göre, istikbal pek Umitbahş 
görünmemektedir. Bunun için de, 
gelecek hafta zarfında toplanmaşı 
mukarrer bulunan umumi içtima te
hir edilmiştir. 

Büyük Britanya, görüşmelerin as
keri mesele ile başlaması üzerinde ıs
rar etmiştir. Mısır murahhas heyeti, 
1930 senesindenberi vaziyetin değiş
miş olduğunu kabul etmek isteme
miştir. Malümdur ki, 1930 da her 
mesele üzerinde anlaşıldıktan sonra 
askeri mesele yüzünden görüşmeler 
nihayet vermek mecburiyetinde ka
lınmıştır. Mısırlılar modern harbin 
şartlarını nazan itibara almayan id
dialar ileri sürmektedir. Sulh zama
nında Mısırda hiçbir asker bulundur
madan lngilterenin Mısırı müdafaa 
mes'uliyetini kabul etmesi istenmiş
tir. 

Anlaşıldığına göre. Nahas Paşa-

ya İngiliz kuvvetlerinin Kahire sı
nırları dışında bir kampa nakledil -
mesi teklif edilmiştir. Mısır murah
hasları bunun da kabul edilemiyece
ğini söylemişlerdir. Mısırlılar, İngi -
!izlerin kendi menfaatleri iktizası is
ter istemez bir anlaşma yapmağa 
mecbur olacaklarını düşündükleri 
için, görüşmelerden müspet neticeler 
elde edilmesi mUşkUldilr. İngilizlerin 
askeri arzularını kabul etmeğe mu -
kabil ,kapitülasyonların kaldırılması 
yolunda yeni bir teşebbüs yapılmış
tır. Fakat, kapitülasyonlar dolayısi
le Mısırda imtiyazlar temin eden ye
gant devlet İngiltere değildir. Diğer 
garp devletleri de kapitülasyonların 
imtiyazatından müstefit olmaktadır
lar. Binacnqleyh, İngiltere kapitü -
lasyonları kaldırmağa razı olsa bile, 
diğer devletlerin rıza göstermeleri 
şüphelidir. 

2 Mayısta yapılacak seçimde müf
rit milliyetperver olan Vefd Partisi
nin büyük bir ekseriyet kazanacağı 
şimdiden anlaşılmaktadır. Esasen İn
giltere ile müzakerata girişen heye
tin ekeeriyeti Vefd Fırkasmdandır. 
Bundan dolayı Vefd'in seçimden ev
vel görüşmelere nihayet vermeğe ça
lışmıfacağı zannedilmektedir. 

Daily Te1egraph'dan 

Romen Meb'usları ve talebeleri ge!dc 
Dibi ltddl&Dya 'YllpmfJe feliiimlze mma Faruk gelenlere safa geldi'liz 

otwı Romen mebusu ve yetmiş üç demiş ve kısa bir müddet kalacakla
Universite talebesi gelmiştir. Bunlar, rmdan dolnyı UzUldügünil bildirmiş
paskalya tatili münasebetile, Pireye tir. Misafirlere, bir buket verilmiş 
kadar bir seyahat tertip etrimişler- ve §dlerine, Ura diye limandan ba
dir. Bu sabah, ayni vapurla Pireye ğınlmıştır. 
hareket edeceklerdir. Gelen talebe- Salondan çıkıldıktan sonra, toplu 
ler iki gruptur. Birinci grupa, Romen bir halde Beyazıt ve Süleymaniye ci
Türk dostluk birliği reisi Donigo ri- vanna gidilerek bir gezinti yapılmış
yaset etmektedir. Bu grup Pireden tır. Romenler ~ere~· e dün akşam 
sonr~ tekrar lstanbula gelecek ve belediye tarafından bir ziyafet veril
şeh~ gezecektir. Dün misafirleri Uni miştir. Haber verildiğine göre, önü -
vcrsıte talebeleri vapurda karşılamış- mUzdeki cuma günü, 50 Romen me
lardır. Milli Türk Talebe Birliği na- busu daha şehrimize geleeektir. 

Hilesiz bir ıey 
kalmadı mı ? • 

- Taksileri muayene ediyorlarmış. 
Bir~oklanrun taksi saatlerinde hile 
bulmuşlar. Şoförler saati delip ora -
dan fazla para yazdırmaya munffak 
oluyorlarmış. Böylece birçok yolcu 
kucak dolu u fazla para ''ermiş. 

- Belediye terazi \'e ölçüleri sıla 
muayeneden geçiri3 ormuş. Bi~k te
razi \'e ölçülerde hileler olduğu anla -
şılmış. Zaten ölçüler sahtekirlrğ1 di
ye ayn bir iş te var. 

- Kasaplar keçi etini kuzu diye sa 
tıyorlarnuş. Bu )'Üzden lst.anhulda ku 
zudan ziyade keçi kesiliyormuş (i)i 
ki keçi değiliz!). Belediye sıkı bir tef
tiş yapmıya hazırlanıyormuş. 

- Sade yağlan karıştıranlar hak
kında takibat yapılı)·ormu . Tereya
ğına içyağı kanştnanlar şiddetle ce-
7.alandınlacak \ 'e piyasada hileli yağ 
satılmasına müsaade edilmiyecek -
miş. 

- Yoğurdun rağbet gördüğünü an
lıyan birtakım yağurt,çular rekabet 
olsun diye yağı alınını sütlerle yo -
iurt yapıp ucuz satı)·orlarmıs. Böyle 
hileli l oğurt yapanlar \'e yağlı yo • 
ğurt diye yağsız yogurt satanlar hak· 
kında takibat yapılacakmış. 

- Sütlere hile kan tığı malfım. 
Halis siit diye yan yan)·a su karış
mı hileli süt satanlar l'akalanrp şid· 
defle tecziye edilecekmiş. 

- Kunı bezelyeleri suya atıp şl • 
şirdikten sonra taze bf>zetye diye sa -
tanlar varmış. bunlann halkı bu )•ol
da aldatmalanna meydan verllmi,re
cek \'e böyle slşlrllmlş sahte t.aze be • 
zelyeler yakalanınca imha edilecek • 
miş. 

- Bazı kapah şişe memba sulan• 
nın hakiki kaynaklanntlım alınmadı
ğı anlaşılmı . Bunun önüne geçecek 
tertibat alınmış. 

- Bazı helvalann şeker yerine gli
kozla yapıldığı anlaşılmış. Böyle hile
li helnlann satılması menedilecek • 
miş. 

Daha \'ar. Fakat listeli uzatmada 
bir fayda görmedim. Buna bakınca 
lstanbulda hilt!Slz · fr şey kalmadığı
na hükmetmek lamngeliyor. Gell1'or 
&"18 diisünUnce hunun ticaret ahlikl
yah için müthiş bir sey olduğunu ~ö
rii~·onız. Nedir bu, bt>s on para kazan
mak için ahlakımızdan. sereflmlzden, 
haysh·ettmlzden yaptığımız fedakar -
Irk! Nedir bir kısnn esnafın hileye, 
sahtP\·f' ''P h5'ksı7 rıarn h\7nnın 1.,1 .. .,. 

aldatmaya olan inhimaki canım! Bu
nun hl!; hlleslz trafı yok ınıı? 

8. FELEK 

Lokar•~odan 

Cenevre ye 
[Başı 1 incide) 

şüphe yoktur. 

Aslreri görüımeler Nisan 
orlasında baılıyacak 

Londra, 5. (A.A.) - Siyasi mah• 
fellerde söylendiğine göre, İngiltere 
Fransa ve Belçika arasındaki asker:! 
görüşmeler nisan, ortaSında başlaya
caktır. 

Renin tahlrim1 meselesi 
I 

Londra, 5. ( A.A. ). - Siya!! mah-
feller, Ren mmtakasının tahkim e
dilmemesi hakkında Eden tarafından 
Von Ribentrop nezdinde vakt olan 
isrann yalnız Fransız-Alman mUza-

1 keratı müddetine munhasır olduğu
nu söylemektedirler. 

.. .... ~.. . . ... 

Almanya'nın red cevabmm kati 
olduğu zannediliyor. 

Bazı Alman degeleri 
Berline döndüler 

Londra, 5. (A.A.) - Alman dıt 

bakanlığı siyasi kısım direktörü 
Diekhoff Alman delegasyonu aza
larmdan bazılan ile birlikte Berlin'e 
hareket etmiştir. 

Von Ribentrop bir kaç gün daha 
Londrada kalacaktır. 

• atı dahilinde ifası ve tahsilltmm te
aıini ve defterdarla müştereken tan
*1 olunacak bir program dahilinde 
llııatroıUnUn icruı, bu ı,ıerı. tavm 

ı _ Fıner • Ankarqücü maçını seyredenler. 2 - Fenerbahçe - Anka
rqUcU takımları bir arada. 3 - Ankarada Pazar ıUnU Alman elçiliğinde 
bir kon11r .vere<:ık olan Madam Marya Müllır Ankara iıtuyonunda ken-

dlsini karşılayanlar tl'asındL 4 - Pazar günü sabahleyin açılacak olan An 
karadaki atış poli~onu. 5 - Ankarada görülen meraklı bir davanın suçlusu 
doktor Fatma Arıf. 6 vı 7 - Davadan muhtelif intibalar 

Londra, 5. CA.A.) - Müstemle
kat mü.• e§arl Lord Stanley, Men--. 
chester'de söylediği bir nutukta de
miştir ki : "İngiltere açıkça söyle
melidir ki, Almanyanın 11erbestçe ve 
gönUI riZa8iyle imzaladığı bir mua
hedeyi ihlll etmesini kabul edemez . 
tleride Almanya imzaladığı bir mua
hedeye tamamiyle riayet ede~ni 

göstermelidir. Biz, Lokarno muahe
desinde bir hakem sıfatiyle değil bir 
kefil olarak hareket ediı'on&. 
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General Veygand'ın izahatı 

Fransız h udutlarınd·a çok 
kuvvetli bir müdafaa kuruldu 

Fransızlar bu müdafaa sisteminden emin olabilirler 

Veygand'a göre Fran

sanın bir felaketle 
karşllaşması imkansız 

Daily ~ .)fegraph'tan: 
Geçen seneye kadar Fransız ordu -

· sunun baş kumandanı olan ve icap et
tiği takdirde ayni mevkii ' )krar işga
le namzet olan General Veygand 
Fransızlara askeri durumları hakkın 
da beyanat vermişlerdir. Sabık baş 

kumandan halka müdafaa sistemle
rinden emin olabileceklerini söylemiş
tir. 

Büyük Harbe iştirak eden gaze -
tecilerin toplantısında General şu söz 
leri sarfetmiştir. 

"Şundan emin olabilirsiniz ki, tah
kimatımızm ilk sırasında hiç kimse 
yoktur ki, harp esnasında vücuda gel 
nıesi mühtemel olan bütün vaziyetle
ri tarif ve izah eden bir kitaba malik 
olmasın. Bu kitapta maruz kalınacak 
bütün harp taktiğinin en uf ak tefer
rüatı vardır. 

Ordumuz sayesinde hudutlarımız 

kuvvetli bir müdafaaya maliktir. Fe -
18.ket ile karşılaşmamız imkansızdır. 

Fakat Fransa şimdilik Londrada 
vuku bulan Fransız - Ingiliz ve Belçi
ka erkanı harbiyeleri arasındaki te
masları büyük bir alaka ile takip et
mektedir. Malum olduğu veçhile bu 
temaslara 19 mart Lokarnocular top· 
lantısmda karar verilmiştir. 

Fransa !ngiliz efkarı umumiyesi
nin bu husustaki aksülamelini büyük 
bir dikkatle takip etmektedir. 

"Temps" bir başmakalesinde §Öyle 
ldarei kelam ediyor: 

"İngilterenin taahhütlerinden kur
tulmak istediğini gösterecek hiçbir 
delil olmadığı gibi hükumetin iç siya
ga yüzünden erkanıharbiye temasları
lll tehir etmek istediğine işaret ede.cek 

Hudut civarında yspılan bir manevrada blr Fransız askeri 

hiçbir hal yoktur. Bununla beraber, ı gaşalığı daha karıştıracaktır. 
verilen taahhüdatı yerine getirmekte Aksi ispat edilinceye kadar Ingil -
gecikmek vaziyeti bozacak ve çabu - terenin taahhütlerine sadık kalnıağa 
cak endişeye düşmeye müstait olan hazır olduğuna inanmakta devam ede 
efkarı umuıniyenin durumundaki, kar ceğiz. 

T aymise göre Habesistanda vaziyet 

İtalyan 
•• • 
uzerıne 

ağı Habeşlerin 

doğru kapanıyor 

Almanyada 

Yapılan Rayştag 
• • • 

secımının manası 
"Times'' den: 

Hitler son seçimde halkın alakası
nı dış politika üzerine temerküz et
tirerek büyük bir kurnazlık yaptı. 

Çünkü gerek ekonomik, gerek din1, 
gerek iç siyaset dolayısile kendine 
muhalif olan birçok kimseler nasyo
nal • sosyalist hükumetin harici si
yasetini tasvip ettikleri için hep Hit· 

1 
ıer lehine rey verdiler. Yoksa se

l çim 7 Marttan evvel, yani Renin as
keri işgal tarihinden evvel yapılsay
dı hUkUınet aleyhinde rey verecekle
rin adedi pek büyük olurdu. 

Ha;arda Habeşlerin zahire Çuvalları 

"'.rimes"den: 1 manda petrol ve yiyeceğin de taşın. 
ltalyan - Habe§ harbinin sem va- ması icap ettiğini unutmamalıyız .. 

ı;:iyeti hakkmda "Times" in askeri . İtalyanlar büyük zahmetlere gıre
tnııhabiri şunları yazıyor: rek niçin burada ilerlemişlerdir .. Us

!talyan ağının, Habeşler üzerine telik bir de hava karargahının inşa 
birçok taraftan birden kapandığı gö- edilmiş olduğuna işaret edilmektedir. 
rülüyor. ltalyanlar, belki burada Avaş neh-

Son gelen haberler içinde en şaya- ri. boyunca yürüyüşlerine devam ede
nı hayret olanı, miktarı belli olmıyan cekler ve Direduayı alarak Adis A
hir İtalyan kuvvetinin Aussa sultan- baba demiryolunu kesmek istiyecek -
lığı dahilinde bulunan Sarıoya muva- !erdir .. Maamafih, bu pek imkan da
salatıdır. Bunun nasıl yapılabildiği bilinde görünmemektedir. Çünkü, bi
belli değilse de İtalyanlar için büyük linmiyen bir sebepten dolayı ltalyan
bir askeri başarı addedilebilir. Çün- lar, deıniryolunu kesmek için pek 
kü meşhur gezgin Nesbitt, İtalyanla- endişe etmemektedir. Ayni zamanda 
rın geçtiği bu çölü susuz bir yer ola- böyle bir ileri hareketi levazım teda
rak tavsif etmiş ve hareretin taham- rikini pek güçleştirecek, belki de im
mülün fevkinde olduğunu söylemiş- kansız kılacaktır. 
tir. Arazi volkanik ve çok arızalı o- En muhtemel görülen gaye, Ital
lup makineli kuvvetler için geçilmesi yanların bir ileri hava kararg8.hı vü
gayri mümkün addecliliyordu. cuda getirerek Desyeye daha kolay 

Geçilen mesafe 218 mildir. Bu mın- bombardıman edebilmeleri ve ayni 
takaya girmek için levazım tedariki zamanda Harrardaki Ras Nasibu or
güç olmuş olsa gerektir. Çünkü ge- dusunu şimalden de bombardıman i
rek motörlü, gerekse içmek için lü- çin yeni bir imkan yaratınalarıdır. 
sumu olan suyun teminini için taşm- Sardo, Desyede 106, demiryolunun en 
mak mecburiyeti vardır. Ayni za· yakın noktasından 110 ve Harrar-

1934 seçiminde tatbik edilen usul 
yine bu sefer de tatbik edilseydi hal
kın hakiki hissiyatı daha doğru bir 
surette tecelli ederdi. Hatırlardadır 
ki, 1934 seçiminde Hitlerin dış siya· 
setini tasvip edip etmediğini bildir· 
mek Reichstag için parti listesine 
rey vermekten ayırt edilmişti. Yani 
müntehip Hitler dış siyaseti lehinde 
.ey verirken ayni zamanda nasyonal 
sosyalist partisinin Reichstag nam · 
etleri aleyhine rey verebilirdi. Fa

kat hali hazırda Alman hükfunetinin 
seçim gayeleri iki idi: 

1 - Ren meselesinden bili.stifade 
dahili bir zafer kazanmak; 

2 - Almanların müttefik olduğu
nu dünya.ya en müessir bir tarzda 
göstermek. 

Bu iki gayeyi istihsal için hüku
met en iyi ve istifadeli metodu kul
lanmıştır. 

Hitlerin bu galebesinin dahili si
yaset üzerinde ne gibi tesirleri ola
cak? Son zam.anlarda fırkanın müf · 
rit sağ ve sol cenahları arasında ka
rarsızlık içinde bunalan Führer, bun 
dan sonra kendi siyasetini takip ede 
bilecek hürriyeti bulmuş olacaktır. 
Anlaşildığına göre şimdilik Hitler 
arsıulusal hayat bu buhranlı anları
m geçirinciye her ne pahasına olur
sa olsun seçimin vücuda getirdiği 
milli ittihada muhafıza.ya çalışacak-

dan 176 mildir. 
General Grazianinin cenubtan ya

pacağı yeni taarruz bu suretle daha 
sıkı bir bombardımanla kolaylaştırıl
mış olacaktır. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Çiğ mi yemeli, 

pişmiş mi 1 
Siz de bunu, bilmem, hiç düşündü -

nüz mü? Okuyucularımızdan birinin 
hatrrma gelmiş, yahut okumayı çok 
sevdiği için, bir yerde okumuş: 

- Hekimler fiziyoloji işlerinin bir
çoğunda 'insanı hayvanlarla mukaye
se ederler. Mesela hazim işi insanlar
la büyük hayvanlarda bir örnekmiş. 
Halbuki hayvanlar her şeyi çiğ yerler 
d.,e insanlar niçin yiyeceklerini pişirir 
ler? Bunu anlatır mısınız?.. • 

Diye soruyor. 
Bunu anlatmak pekte güç olmasa 

gerektir. Insanl .. rın yiyeceklerini pi
şirerek yemeleri tabii medeniyet ese
ridir. İnsanları hayvanlardan ayırt 
eden şeylerden biri de yemeklerin piş 
miş yenmesidir. Yemeklerin birçoğu, 
hatta en çoğu, piştiği vakit insana da 
ha ziyade keyif verir ve daha kolay 
hazmedilir. 

Fakat meden1 insanlar arasında ba 
zıları her nedense t: '1ii hale dönmek 
hayvanlar gibi ya.ctr nak isterler. Çır
çıplak gezmeği elbise giymeğe tercih 
eden insanlar olduğu gibi, yemekleri
ni de pişirmeğe lüzl.' n .:;örmeden çiğ 
yemeyi düşünen insanlar da vardır. 

Bunlar kendi fikirlerine ilmin iler • 
!emesinden de 1 -ir destek çıkarırlar. 

Yediğimiz ;şeylerde vitaminlerin keş
fi onların pek işlerine yaramıştır.Ye
meğin pişmesi vitaminlerin ölmesi de
mektir, derler. Bu bakımdan onların 
hakları da yok değildir. Vitamin insa
nın hayatı için lüzumludur ve çiğ ye
nilen şeyle .. de vitamin bulmak daha 
emniyetlidir. 

Fakat insanlar yalnız pişmiş yemek 
ler yemezler. Pişmiş yemekler keyif 
verirler ama, çik olarak yediğimiz ye 
meklcr arasında da keyif verenler 
pek çoktur. Hatta, denilebilir ki, çi~ 
yenilen şeylerin hepsi keyif için, igCah 
açmak için yenilir. 

Mesela, bizim usulüm\izde değilse 
bile, alafranga usulde gittikçe daha 
çok merak edilen "hors d'oeuvre,. ye
mekler. Biz bunu "çerez,. diye tercü
me edersek te,hic; te çerez kabilinden 
şeyleraegildir:.Bunlar in.sana hem ke 
yif verirler, hem de pekala beslerler. 

Bizde zaten onlardan birçoğunu 

hem yemekten önce, hem de yemek 
arasında yeriz. Mesela kırmızı, beyaz 
turp, zeytin, turşu, salata, iştah ve -
rici biraz acı türlü türlü yeşillikler, 
bizim yemek odamızda pişmiş ye • 
meklerden önce sofra üzerine konu
lur ve yemeğin sonuna kadar sofra. 
üzerinde dururlar. Bunların hepsi az 
veya çok vitaminli çiğ yemeklerdir. 

Ya yemeklerin sonunda yediğimiz 
meyveler? Mevsime göre, çilekler, ki
razlar, kayısılar, şeftaliler, erikler, ka 
vunlar ve karpuzlar, üzümler, incir -
ler hep vitaminli birer çiğ yemek de
ğil midir? Bunların bulunmadıkları 

vakitlerde portakal, mandarina, el -
ma, armut, ceviz, fındık ve almaya 
kudretimiz yeterse muz çiğ yenmez 

mi? 
Hele limon! Çorbamıza ve daha baş 

ka pişmiş birçok yemeklerimizin içi
ne sıktığımız limon ne ala vitamin ve 
güzel bir zevk v~rici şeydir. Kokula
rından korkmazsanız soğan ve sarmı
sak ta çiğ yenilir. 

Sözün kısası, insan yemeklerinin 
arasına. çiğ olanları da karıştırmak 
şartile, pişmiş yiyerek hayvanlara 
benzememekten hiç korkmayabilir. 

Lokman HEKBI 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) ya İstanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde bas 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

HERGUN 8iR ROPORTA.J 

Saatler, nasll ayar edilir 
müdürü İstanbulun en Rasatane 

güzel havah yerlerini anlatıyor 

Bay Fatine ilk sorduğum şey, ha - ileri gidecek, ne de bir dakika gerl 
vaya dair oldu: kalacak. 

- Bu sene, bahara erken girdik, Rasathane vasrtasile, memleket sa 
değil mi?·· atlerinin tesbiti usulü, yüz seneden be 
h Ra~.at~anemizin değerli mlldürü, ri A\Tupada tatbik olunuyor, bizim 
er gun una ben_zer, nice nice~so:~ geri kalışımızın ba~lıca sebebi Kandil 

lara cevap vermege alışık oldugu ıçın ,. . . . 
beni de boş çevirmedi: 1 u ra.sathanesının şınıaiye kadar Os • 

- Hayır, dedi, bahara erken gir _ maniye telsizine bağlı bulunmayışı 
medik. O, vaktinde geldi. Bazı yıllar- idi. Geçende, bunu temin ettik. Ax .. 
da olduğu g1bi bizi fazla bekletmedi. tık, mesele kalmadı. 

Aklrmdan geçti, sordum: 
- Sizce Istanbulun yaz için en gü

zel havalı yeri neresidir? 
Bay Fatin gülümsedi: 
- Orada oturduğum için, pek bi

taraf sayılmam ama, bence en güzel 
havalı yerleri, Boğaziçinde aramalı ... 
Hele, m90CIA sizin gibi sıhhati yerin -
de olanlar ... 

- Sıhhatimin yerinde olduğımu na 
sıl keşfettiniz üstat?. 

Tasrih etti: 
- Yani, demek istiyorum ki, vü -

cutça sizin J'bi biraz toplu, ve ciğerle 
rinden zahmeti olmryan kimseler, ya
zın, hatta yaz kış Boğaziçinde otur -
malda t>Uyuk lEtlt'lül~ "--"- -"~ 

ler. Zayıf göğüslülere gelince, bunlar 
için de Boğazın Çengelköy, Vaniköy, 
Beykoz gibi sert rüzgarlara maruz ol 
m.ıyan köyleri tavsiye edilebilir. 

Adalar ve Anadolu şiroendüfer ge
çidi olan kıyılar, lodo-. ~ ol -
duklarmdan poyraz, buraları tutmaz. 
Esen şima.l rüzgarı, bu sahilleri kr -
rtlmış ve kuvvetini kaybetmiş bir hal 
de, şöyle bir parlayıp geçer. Bu se -
heple, veremlilere ve vereme istidadı 
olanlara lodosa bakan yerlerin hava
sı iyi gelir • 

Bizim Kandillinin havası sert, fa. 
kat son derece sağlamdır. Yaz, kış o
rada oturduğum halde; şikayet et -
mem. Sinirleri bozuk olanları bence, 
Kireçburnu, Tarabya gibi, tam Boğa 
za karşı olan yerlere gönderip hava 
ve güneş tedavisi yaptırmalıdır. 

Bay Fatine, bundan sonra, biribi -
rini tutmayan saatlerimizden bahis 
açacak oldum. Hemen sözümü kesti: 

- Yook!. Dedi, saatlerin ayarsrz -
lığından şikayet etmekte haksızsınız 
artık ... 'Rasathanemiz, birkaç günden 
beri, bu işi üzerine almrş bulunuyor. 
Her gün, saat on birde bütün Türki
ye saatlerini, ayni dakika ve ayni sa 
niye üzerinden ayarlıyoruz. Mesela, 
Kandillide saat uam on bir iken, Tür -
kiyenin her tarafında, Urfadan, Edir 
neye kadar bütün ~ehir ve kasaba
ların saatleri on birden, ne bir dakika 

Her gün, tam on birde, tam ay~ 
lı saati, telsizle Osmaniyeye haber ve 
riyoruz. Osmaniye, bunu, derhal 1s • 
tanbul telgrafhanesine bildiriyor. Is
tanbul telgrafhanesi de, yine hiç va.
kit geçirmeden, bütün şehir ve kasa
balara saatin kaç · ~·ığunu ilan edi • 
yor. Böylelikle, en nihayet, saat ya • 
rıma kadar, Türkiye dahilinde, tam 
saat ayarını öğrenmiyen bir tek şe
hir ve kasabamız kalmamış oluyor. 

Sa~tleri, geri kalan ve yahut ileri 
gidenler, artık hiç çekinm-:ien, !stan 
bulun herh~gi '-ir ~atine bakarak 

- Her gtin saat ayarını nasıl bu .. · 

Iuyorsunuz? 
- Kendimize göre birtakım he • 

saplar yaparak ... 
Bu sütunlarda benim de birçok de

falar, şlkayet ettiğim gidişini şaşır • 

mış başı boş saatlerden İstanbullu· 
lan kurtardığı için Bay Fatine, neka.
dar teşekkür etsek azdır. 

Salahaddin GUNGOB 

ARaFOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanmmı: 
Film Operatörleri 

CEZMi ve REMZi 
Ressam Salahaddin 
ndi burada çalışıyorlar 

~inema ve Güzel F "tograf 

Cumın Batkanı ATA TURK •e 
Bakanlar Kundu üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ar~ 
!enlerine ait fotoğraflarm en iyi 

leri de burada bulunur. 

tır. Bu yüzden de Doktor Şaht'ın 
Ekonomi Bakanlığından uzaklaştırı
lacağı şayialarını kaydı ihtiyat ile 
karşılamak lazımgelir. Nasyonal sos 
yalist fırkası ile Doktor Şaht arasın
da takip edilcek ekonomik ve finan
sal siyaset hakkında derin bir fikir 
ihtilafı bulunduğu malumdur. Fakat 
şimdilik Hitler milli ittihat blokun
da bir rahne açmamak için Şahtı 
istifaya davet etmiyecektir. Maama
fih ergeç fırka taleplerinin Doktor 
Şahtm fikirlerine galebe çalacağı mu 
hakkaktır. 

~~üı; 
Eger her şey sizi sabırsızlandınyor ve titizle~diriyorııa, eger ulak tJ!' 
aksilik fikirlerinizi alt-üst ediyorsa, eger gecelerı uyku tutmayorsa, te~h .. 
pek basittir: sinirlerinizin tcnepbühlyeti artmıştır, hı.:nüz vakıt varken bıa 
tenalığı ğidermeğe acelı: ediniz. 

• 6romural ·Knon. 

büfün dünyanın tanıdığı bir müsekkin olup kaybettiğiniı rahatı, uykuyu 
ve afiyeti size iade eder. - Te5iri gayet :ı.eridir. - Bromural'in hiı, biı 
ıararı yoktur. 

ıo n: 20 kumıırlmcyl hıvTı tOp. 
lcrd• ı:cı .. nclcrd• reçete ile ıatıhr. 

Knoll A.-0., klmyevt maddeler fabrikaları. tudwTszshafen sıRhin 
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Lik maçlarına dün devam edildi 

Vefa Güneşi 3-1 Galatasaray is. Sporu 
5 -1 Beşiktaş Topkapıyı 6 -1 yendi 

- • 
' 

Calatasaray - lstanbulspor maçından heyecanlı bir an 

Lik maçlarına dün Uç sahada de -
vam olunmuştur. Taksim stadında 
ilk oyun ikinci kümenin en basta gi -
den klüplerinden Altınordu - Beyler
beyi arasında yapıldı. Altınordu cok 
güzel bir oyundan sonra kuvvetli ra
kibini 2-4 yenerek şampiyonluğa nam 
zet bir takım olduğunu isbat etti. Bu 
\'aziyete göre Anadoluhisar ve Altı -
nordu ikinci kümenin b~mda gitmek 
tedirler. 

Yefa 3 Güneı 1 
GünUn mühim karşıla.şmalanndan 

birisini teşkil eden bu oyuna saat iki 
buçu ta h m feri idaı· in e 
başlandı. Vefalılar Müvahhit, Saim, 
Süleyman, Yahya, Enver, Mustafa, 
~dnan, Latif, Gazi, Rıdvan, Muhte -
~em. 

Güneşliler, Safa, Reşat, Faruk, Da 
niş, Rıza Ismail, Tevhit, Canbaz, Nec
det, Kamran, Keyf er şeklinde dizildi
ler. 

.Müsabakaya vefanın vuruşile baş -
landı. Güneş müdafilerinin iadesile o
yun ortada devam ediyor. Beşinci da 
kikada Ismail takımı aleyhine serbest 
vuruşa sebebiyet verdi . .Muhteşemin 
sıkı bir şlitilnil Faruk yerinde bir mü 
dahale ile kurtarıyor. Hemen muka
bil bir akınla Vefa kalesine kadar i
nen Güneş forları mühim bir gol fırsa 
tı kaçırdılar. 

Bu aralık bir çarpışma neticesinde 
Güneşli Reşat sakatlanarak çıktı. 

Onuncu dakikada Gazinin güzel bir 
§Üti.inü Safa kornerle çevirebildi. Muh 
teşemin korneri avut. 
GUneş on kişi ile oynadığı halde o· 

yun üzerinde nisbt bir hakimiyet te -
essüs ediyor. Daha fazla uzun paslar· 
Ja, Vefa kalesini tehdit etmekte. Fa -
kat ofsayt oyuncularının durgunlu -
gu gol çıkarmalarına mani oluyor. Yir 
tnlnci dakikada Reşat tekrar oyuna 
girdi. 

Bu aralık tazyikten kurtulan Vefa
hıar tehlikeli akınlarla Güneş kale-
Bini tehdit ediyorlar. _ 

Oyun biraz fazlaca sertleşmege ve 
favUUer biribirini takibe başlayor. 25 
inci dakikada Reşat ayağının ıztıra -
bma tahammill edemiyerek tekrar dı 
ıan çıktı. . . 

Oyun her iki tarafın netıcesız çalış-
ınalarile devam ediyor. 

Reşadın eksikliği Güneş müdafaası 
nı zifa uğrattığı belli oluyor. Vefa~ı
Iar Güneşten hakimiyeti aldılar. 35 ~n 
'i dakUwla sağdan inkişaf eden bır 

Güneş akınında san kırmızılılar ilk 
ve son gollerini Necdet vasrtasile ka
zandılar. 

Bu gol Güneşlilerin maneviyatını 
takviye ettiğinden daha düzgün daha 
kombine oynamağa başladılar . 
Muhteşem sağ açıkta hiç muvaffak 

olamıyor. Esasen Vefa takmunm gol 
çıkaramamasının sebebi açıklarnın oy 
niyamamasındandır. Blrinci devre 
her iki tarafın çalışmasına rağmen 
bir, sıfır Güneşin lehine bitti. 

İkinci devreye Güneşliler yine 10 
kişi ile başladılar. Bu devre rüzgarı 
arkalarına alan Vefalılar daha tehli-

i hile n arda liu unuyor. ..rdün
cil dakikada bir oyuncu daha sakatla 
narak sahayı terkedince Güneşliler 
sahada 9 kişi kaldılar. Oyunun ytlkü 
tamamile Güneş müdafaasının sır -
tında. 

Bu arada Kamran ve Farukun ka
lelerini çok cansparane müdafaaları
na şahit oluyoruz. 

Tazyikten kurtulan Güneşliler Ve
fa kalesini sağlı, sollu şilt yağmuru · 
na tutuyorlarsa da müdafi ve kaleci
nin fedakar oyunları bu şiltleri netice 
siz bırakıyor. 

Dakika 20. Şimdi oyun ortada her 
iki tarafın didinmeleri arasında cere
yan ediyor. Sakatlanan oyuncu yerine 
gelerek Güneş kadrosunu ona çıkar. 
dı. 
Muhteşemin serbest vurustan çekti 

ği şUtU Safa kurtarıyor. 
Dakika 37. oyun karşılıklı akınlar

la devam ederken Gazinin çektiği şilt 
Güneş bekinin eline çıırptığından ha
kem penaltı verdi. Muhteşem güzel 
b'ir köşe vuruşile bunu gole tahvil et
ti. Güneş: 1 - Vefa: 1 

Eziyetsiz kazanılan bu gol Vefa
lıları gayrete getirdi. Güneş kalesini 
abluka altına aldılar. fürkıncı daki -
kada sol içlerinin sıkı bir şUtile ikin
ci, biraz sonra Muhteşemin göğsile 
UçilncU gollerini kaydettiler: 
Beş dakika zarfında yapılan bu Uç 

gol esasen maçın bidayetindenberi 10 
kişi ile ayniyan Güneşlilere menfi bir 
tesir yaptığından gelişi güzel oyna -
mağa başladılar ve oyun bu şekilde 
1-3 Vefanın galibiyetile nihayetlendi. 

lstanbufspor - Galatasaray 
Saat 4,15 te günün en mühim kar

şılaşmasını teşkıl eden lstanbulspor
Galatasaray takımları taraftarlarının 
alkışları arasında sahada göründü
ler. 

f stanbufspor'un Penaltıdan yaptığı ilk ve son gol 

Glatasaray: Avni, Lütfi, Reşat, 
Kadri, Hayrulh.h, Sııa\i, Danyal. Bü
lent, Fazıl, Eşfak, Necdet, şeklinde 
Bunıı. mukabil lstanbulspor: Osman, 
Samih, Sabih, Enver. Hasan, lsmail, 
Cahit, Fahri, Seyfi, Şinasi, Tevfikten 
mürekkep .... 

Hakem Ahmet Adem. Oyuna lstan 
hulsporun akınile başlandı Müdafaa
cıa kesilen bu hUcuma Galatagarav 
Necdetin sağdan bir akınıle cevap 
verdi. 

Her iki takım canlı oynıyor. Belli 
ki, bugün zevkli bir oyun se)Tedsr<~ 
ğiz. 3 üncü dakika Galatasaray ilk 
tehlikeyi Avninin--yennde nıüdahale
sile bertaraf ediyor. 

Dakika 5. Danyalin Istanbulspor 
kale~ine kadar slirerek orlPIRd•ı!ı tr 
pu Eşfak müsait vaziyette falsolu bir 
vuruşla avuta atarak ilk fırsatı ka -
çırdı. Oyun karşılıklı hücumlarla ze,·k 
li bir surette devam ederken, takım
lar biribirine tehlikeli saniyeler ge
çirtiyorlar. Sarr siyahlıların sağ1hn 
yaptığı akında Fa.h~nin ~st .ü~t.e ~e~
tiği fiÜtlerin birisını Avnı bınsını.dı-
rek kurtardı. 
Galatasarayın soldan bir hücumun 

da ortalanan topa F..şfakm çektiği vo
le şilte lstanbulspor kalecisi tarafın -
dan ancak kornerle mani olundu. 

Dakika 10. Soldan Cahit vasrtasile 
Galatasaray kalesini ziyaret eden s~ 
n siyahlılar Şinasinin uzak-tan çektı
ği sütle Rceleleri viiziinden güzel bir 
fırsat daha kaçınyor. 

Dakijta 13. San kırmızılı~ann mer 
ke:ı:den bir hücumunu Samıb ~ok fe
dnkarane bir yatışta bertaraf ediyor. 

Dakika 16. Cahiciin ortaladığı top 
Fahrinin iskasile avut. 

Dakika 20. Tekrar Cahidin sürerek 
kaleye <;ektiği şilt Galatasaray kalesi 
önUnde bir kargaşalık tevlit etti. Ka
le ağzmda iki ilç Galatasaravlı bir iki 
Jstanbulsporlu görüyoruz. Top boş 
kaleye girmek Uzere iken Hayrulla -
hm eli mani oluyor. Hakemin uzun 
bir dUdüğU. Penaltı. 

Enverin köşeden yuvarladığı top 
A vninin mütereddit bakışları arasın -
dan Galata.saray kalesine girerek ilk 
ve son Istanbulspor golünü taraftar -
lanna müjdeledi. 

Galatasaraylılar bu golden canlan
dılar. lstanbulsporlular galibiyeti ga
ranti etmiş bir vaziyette oynadıkla
rından kaleleri üst üste tehlikeler ge
ı:iriyor. Ve sık sık yapılan bu hilcum
lan durdurmakta müşkülat çekiyor
lar. 

Dakika 24soldan Danyalin ortala
dığı top kalenin önünü kanştrrdığı 
bir sırada Eşfakın plase bir şütü ls
tanbulspor kalesine girerek Galatasa 
rayı berabere vaziyete soktu. Galata
saray: l - lstanbulspor: 1 

lstanbulsporun sağdan inkişaf e -
den bir akınını kornerle durdurabilen 
Galatasaraya, çekilenkorner avut. 
Dakika 30 her ikl takım çok asabi ve 
sinirli bir oyıın oynuyor. Bidayette 
seyrettiğimiz :zevkli futbolden eser 
kalmadı. Favuller biribirini takip edi 
yor. 

Dakika 35. Necdetin sağdan çizgi-

I 

ye kadar sürerek geriye çevirdiği top 
Fazılın vole çekmek hevesi yüzünden 
ht>ba oldu. Galatasaray üstün vaziye-

Cüneş kalesine birinci Vefa golü Penaltıdan girerken 

te geçtiğinden sağdan soldan lstan
bulspor kalesini tehdit ediyor. 

Danyalin şahsi gayretile kaleye ka 
dar götürerek çektiği şilt kalecinin 
güzel bir plonjonile kurtulabildi. 

Dakika 40. Galatasaray tazyikm-
dan bir aralık kurtulan sarı siyahlı
lar sol açıklan vasıtasile güzel bir iki 
akın yapıyorlarsa da ~erinin geri 
oynaması yüzünd('n bir netice alamı
yorlar ve ilk devre her iki tarafın sı
kl didinmeleri arasında 1 - ı nihayet· 
lendi. 

!kinci devreye Galatasaraym lstan 
bulspor kalesinde kesilen akmiyle baş 
landı. Sarısiyahlılnrm soldan Cahit 
vasıtaslle yaptıklan hücumlar Galata 
saray kalesine tehlikeli dakikalar ge
cirtiyor. lstanbulsporlular bu aralık 
oyuna hakinı vazirette. Sankınnızı 
kalesini üst üste tehdit ediyorlar. 

Soldan nefis bir Galatnsaray akını 
Fazılın calım hevesi vüziindnn heba 
oluyor. Fazıl Ust liste yaptığı calım
larla hi\cum hattının ortasını felce uğ 
ratıyor. 

Dakika 10. San siyahlılar lehine 
olan üstünliik sarı kırmızılılar lehine 
döniiyor. Oyunun bütün yiikUnü sırt 
!arma yüklenen ~amih ve Sahihin fe· 
dakfıran~ kurtarışlarına şahit oluyo
ruz. Fakat pek yalnız kalan bu hat
tın muvaffakıvetlerinde devam edemi 
yeceği belli. CUnkti arkadaşlanndan 
yardım görmüyorlar. 

Dftkikll 15. Ovun t.iimam11e san kır 
mızı hlkimlyeti altında devam edi
yor. Istanbulspor santrhafının bo -
zuk oyunu Galatasaray akınlarının 

daha fazla merkezden yapılmasına 
sebebiyet veriyor. Bu arada bir iki 
şahsi lstanbulspor akını oluyorsa da 
tehlike yaratmaktan uzak bir vazi -
yettc. Dadika 20. Galatasarnyın yine 
merkezden yaptığı bir hücumda mü
dafaanın tereddüdilnden istifade eden 
Bülent köşeden plase bir şiltle san -
kırmızılıların galibiyet golünü çıkar
dr. Galatasaray: 2 - lstanbulspor: 
1. Biraz sonra Bülendin ara pasını 
Necdet güzel bir şiltle gole tahvil et
ti. Galatasaray: 3 - Istanbulspor: 1. 
Dakika 30. San kırmızılıları yine ls
tanbulspor kalesi önünde görüyoruz. 
Soldan Danyalin seri bir hücumunu 
hatalı durduran lstanbulsporlulara 
penaltı .. Reşadm çektiği şilt kalecinin 
elleri arasından dördüncü defa lstan 
bulspor kalesine girdi. 

Galatasaray: 4 - lstanbulspor 1. 
Kararına itiraz eden lstanbulspor· 

dan lsmaili hakem dışarı çıkardı. 10 
kişi kalan sarı siyahlılar son gayret
lerile çalışıyorlar. Bu aralık kasdi 
tekme atan Enveri de hakem drşan 
çıkarınca lstanbulspor oyuna 9 kişi 
devam ediyor. 

Oyun şirazesinden çıkmış bir vazi
yette, favüller, kasdi tekmeler, elle 
tutmalar biribirini takip ediyor. 

Dakika 38. Soldan Danyalin şahsi 
bir akınında çektiği şüt beşinc1 defa 
san siyah ağlarına takıldı. 

Galatasaray 5 lstanbul 1 
San kırmızılıların yine Danyal va

sıtasile tazelediği bir hücumda lstan 
bulspora tekrar penaltı oldu. Danya
lin çektiği şüt kaleci tarafından kur· 
tarıldı. Bu aralık Fahri sakatlanarak 
çıkıyor, biraz sonra hakem Samihi de 
çıkarınca san siyahlılar 7 kişi kaldı
lar. Ve oyun bu vaziyet değişmeden 
5 - 1 Galatasarayın galibiyetile niha
yetlendi: 

Süleymaniye 2 Anadolu 2 
Şeref stadında ilk maç Karagüm

rUk - Doğanspor arasında yapıldı. 
Her iki takını canlı bir oyundan son
ra birer gol yaparak berabere kaldı
lar. 

İkinci oyun Süleymııniye - Anado
lu arasında oynandı. tık devre 1-1 
berabere biten oyun ikinci devrede 
her iki tarafın birer gol yapmasiyle 
2-2 ye berabere neticelendi. 

Be§ikta§ 6 Topkapı 1 
Dk dc\Teyi penaltıdan nttığr bir 

Biniciler 1936 Olimp·~atlarına 
hazır:anırken 

Alnıanyanın en iyi binicilerinden Herr C. Lange bir atlayış esnasında.. 

Si~~~ hiı..~lscler ne .ş~~kil alırsa al- koşulacak ve en <;abuk gelen taz.ıa pu .. 
sm bu.tun dunya gençlıgıni bugün ala an kazanacak, diğer 30 kilometresı i
kadar eden şey 1936 olimpiyatlarıdır. se saatte 12 kilometre hesabile katedi 
Her tarafta sporun bütün şubelerin - lecektir. Uçüncü günü saatte 10 kilo
de bu gayeyi güden hnraretli bir ça- metre katedilmek üzere 25 kilometre 
lışma göze çarpıyor. Bu meyanda bi- gidilecektir. Burada şart müsabaka 
nicilcr de geniş programlarla hazırla- bittikten sonra hayvanda eğer vuru
nı~·orlar . .Bu hususta mutlaka başa ğu olma) acak topalla.mayacak ... Her 
geçmeyi tasarlamış olan Almanlar kese ve her ata açık olan bu rnüsa-
1936 s.e?esinın başından bugüne ka - bakalara dışanaan gelecekleri Sipahi 
dar, bı:ı ars!ulusal olmak üzere, 7 ocağı atı ile misafir edecek ... Aynca 
muht~lıf. ş~ırde kon kurlar yapt:ıkla- (280) lıra mükafat ta konmuştur. 
n gıbı olımpıyatlnra kadar da 14 mü- Her ata bineni alakadar eden bu mü
sabaka daha tertip etmiş bulunuyor- sabakaya birçok kimselerin gireceği 
lar. ümit edilebilir. 

Resimde de görüldüğü gibi bu me- !kinci kısımda konkurlar vardır. 
yanda yapılmış olan son ( Münib ) Tam bir vukuf ile tertip edilen bu kon 
konkurlan çok heyecanlı geçmiş ve o- kurl~rdn her binici ve at için ayrı ay
rada Almanları . . . .

1 
b . .. 

1 
n musabakalar hazırlanmıştır. Bu me 

. . . n en ıyı sıvı ınıc.ı e - yanda bir kadın, bir zabit, bir sivil er-
rındcıı bır.ı olan (G. Lange) parlak kek biniciden mürekkep Uçer kişilik e 
muvaffakıyetler kazandığı gibi yeni kiplere mahsus tertip edilen müsaba
yetişen 17 yaşındaki kızı matmazel ka memleketimizde ilk defa yapılmak 
Lange de kadınlar arasmda ikinciliği ~dır ~e pc~ büyük bir heyecanla ta
almağa muvaffak olmuştur. Bütün k.ıp .edılecegı mu~n.kkaktrr. Memleke
bunlar bize olimpiy ti h k . ~m~~d~ ~evcut ~ıvıl ve kadın binicile-

. . a ara er esın ne n goz onune getırecek olursak üç. hat 
genış bır çalış1:1a programlarile hazır ta dört ekip bile çıkarabiliriz, fakat 
lanmakta oldugunu göstermektedir. şüphesiz çalışmak şartile ... 

Sipahi ocağının ilkbahar için müsa- Zabitlere ayrılan müsabakaların i-
bakalar tertip ettiğini işitmiştik: bu se ayrı bir ehemmiyeti vardır. Bura • 
müsabakaların programını görünce da herkes Türk bayrağını Avrupa 
d~~su bir iftihar duymaktan kendi- konkurlarında şerefle yükseltimş o • 
mızı alamadık. Güzel bir tarzda basıl- lan suvarilerimızi ve atlarını görmek 
~ış, tıpkı Avf\lpadakiler kadar ve bel fırsatına kavuşacak: Niste 1,60 irtifa 
ki bazılannHdan .d~a ~untaza.m bir ındaki milletler kupasını (Çapkın) ile 
program... ele ıçındekıler her at me- · . .. . 
raklısını sevindirecek, çosturacak bir hr~tasız bı~ıı:en Yuzbaşı Cevat Kola; 
zen g in 1 i k t S . h . \ ıyanada ıkı metroyu (Yalçın) ile ha-
o c a ğ ı hem },~~l~ket ı pa~cılı~ ~ız geçerek ibrinciliği alan Mülazım 
ğma bir hizmet etmek, hem de olimpi S~~m Polatkan, Peştede (24) manili 
yatlara iştirak edecek olan binicileri ~usabakayı en çabu~ ~~en ~~!:'8sız 
mlze bir hazırlık çalışması olmak üze- 'a~.~ m;.ş~ur (Be~n) sı ile Mulazım 
re geniş bir program ile ortaya çıka- Ey~p.'. ' 1!ana milletler kupasında 
rak tam yerinde bir iş görmüş ofuyor. <<?.u?uk) ıle en seri farku~ yapan 
Bu program üç kısımdan ibarettir· bi Mulazım . Ce~at.... 1' ıne Vıyanada 
rinci kısım ( Red ) müsabakala~a muvaffakıyetlı bitişler gosteren Mülfı 
tahsis edilmiştir. 22, 23, ve 24 mayıs- zını ~adettin ve nihayet son Ankara 
ta Uç gün sürmek üzere yapılacak o- ş~pıyonası~ı .. kazanan Mill~zı?". ~ah 
lan müsabakaların birinci günü saat- ~ ll.han ..... But~n bu kıymeth bınıcıle
te 12 kilometreden 30 kilometre kate- nmızi ;Yenı yetişmekte olan s:~ç ar~a 
dilece~, ikinci gtinü gidilecek olan me daşl~nle konkur sahasında ~?rec~~ 
safenın 15 kilometre.": serbest olarak ve bıze heyecanların en yukscgınl 

yaşatacaklanna hiç şüphe yok ... 

golle galip bitiren Beşiktaş ikinci 
devre sayı adedini altıya çıkararak 
6 - 1 maçı kazandı. 

Eyüp 2 Hilal 1 
Kadıköy stadında ilk oyun ikinci 

kümeden Anadoluhisar - Kasımpaşa 
arasında yapıldı. Anadoluhisarlılar 
temiz bir oyundan sonra oyunu 3 - ı 
galip bitirdiler. 

lkinci oyun Eyüp - Hil8.I arasında 
yapıldı. Bu sene birinci kümeye geçen 
iki ezeli rakip bu maça çok ehemmi -
yet verdiklerinden tam kadrolnrile 
oynuyorlar. 

llk devreyi 1 - O mağllıp bitiren 
Eyüp ikinci devre 2 gol yaparak oyu
nu 2 - 1 galip vazi~ette bitirdi. 

Üçüncü müsabaka (Dressage) dır. 
Yüksek at terbiyesi esasına istinat 
eden bu müsabakalar bizde - Anka
radaki şampiyonalar müstesna -
ilk defa yapılıyor demektir. Sipahi 
Ocağı 1929 da ilk müsabakalar ter
tip ettiği zaman sivilleri de hafif 
mikyasta (Dressagc) mileabakalan 
koymuştu. Fakat sonraları nedense 
bu ihmal edildi. Şimdi tam arsıulu
sal kaidelerle bir (Dressage} müsa
bakası tertip edildiğini görüyoruz. 
Bu müsabakanın şartlan olimpiyat
taki şampiyonanın ayni olduğundan 
bu sahada yeni çalıştnağa başlıyan 
binicilerimizin Berlin müsabakıı.lann
dan evvel ne yapabileceklerini de 
görmüş olacağız. Mayıs sonunu he
yecanla bekliyoruz. 
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EKONOMi BORSA • PiYASA 

Buğday ve arpa piyasası 

Buğday sağlamdır, fakat bu 
sciğlamllk biraz CJeçicidir 

İstanbul buğday piyasası: Değir
tnenlerdeki stokların azalması ve 
Trakyadan az mal gelmesinden dola
yı sağlamlığını muhafaza etmiştir. 
Bu sağlamlığın geçici olduğu ve pi
yasanın gevşemek istidadında oldu
ğu da ayrıca kaydedilmektedir. Son 
fiyat durumu şöyledir: 

Beyazlar 7.5 - 7,75 ' 
Kızılcalar 6.75 - 7 
Sertler 6,25 - 6,50 

Ege mmtakasında buğday piyasa
sı gevşemiş ise de fiyatlarda bir dü
şüklük görülmemiştir. Bu durum bir
ka~ gün daha devam ettiği takdirde 
fiyatların da bir miktar düşeceği 
zannolunmaktadır. 

Son fiyatlar şöyledir: 
Uşak yumuşak 7,50 - 7.625 
Uşak sert 7,8125 - 7,8125 
Mersin 7,4375 - 7,4375 
Mersin mmtakası buğday piyasası 

Yumurta muayenesi 

Türkofis sikayetlere 
• cevap verıyor 

Yeni yumurta nizamnamesi etrafın 
da piyasada bazı şikayetler olmuştu. 
Yumurta tacirleri yeni nizamname . 
nin, Türkiye yumurta ticareti şart -
larma uymadığını iddia etmişlerdi. 
Türkofis tarafından neşredilen son 
bir bültende, bu şikayetlere karşı şu 
cevaplar verilmektedir: 

Türkiye yumurta istihsalinin yüz • 
de 80 nin hava boşluğu 10-12 milimet 
relik yumurtalar olduğu iddia edil -
mektedir. 

Halbuki teknik bakımından böylt> 
bir iddiayı kabule imkan yoktur. Çün 
kü, henüz yumurtlanmış taze bit. y.u 
murtanın hava boşluğu, iklim farkı 
da hesaba katılmak ı:artile herha!lgi 
ınahalde, 1,5 milimetreyi geçmemek
tedir. Diğer taraftan Tavukçuluk 
enstitilsüniln Ankara gibi iklimi ku
rak bir yerde yaptığı birkaç senelik 
uzun ve mütemadi tecriibeler g.'5ster
miştir ki, bir yumurtanın hava boşlu
ğunun üç haftadan evvel 5 milimet -
reyi geçtiği vaki değildir. Ratıp yer
lerde ise 5 milimetrelik boşluk ancak 
bir ayda ve hatta daha fazla bir za
man zarfında husule gelmektedir. 

Şu halde bir yumurtanın hava bo~
luğu, ancak yumurtanın bayatlığı nis 
betinde arttığına göre yumurtalarımı 
zm yüzde 80 nin 10-12 l'!lilimetrelik 
yumurtalar olduğunu iddia etmek doğ 
ru olamaz. Nitekim biz bu ~atırlan 

yazdığımız sırada !stanbulda ihraç 
edilmek üzere muayene edııen birkaç 
yumurta partisinin hava bo~luğunıın 
6 milimetre olduğu görülmü.ştür. Yu
murtaların ihracı sırasında havıt boş
luklarmm 10-12 milimetre olduğu bir 
an için kabul edilse bile bunun ihracı 
tacirlerimizin yumurta toplama tt'!ş -
kilatmm rakip memleketler teşkila
tına nisbetle çok ağır işlenmesinden 
ileri geldiği şüphesizdir. Yumurtala -
rm istihlak pazarlarına, mesela Al • 
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.Ylldız Yağmuru 
Famk Nafiz ÇAMLIB~t 

aylarca seni, ne senin haberini bek
lemeden yaşamadım mı? Içlenme, Zi
ya, darılırım... Kalbimden şüphe et
mek, bana bütün yaptıklarım unuttu
racak kadar ağır bir hakaret olur ... 

Ziya bir söz söylese ağlıyacaktı, 
zaten o sözü bulacak kuvveti de kal
mamıştı. Gene Sara söyledi: 

- Herkesin, seni ziyaret etmeme 
bir mana vereceğini düşünerek çeki
niyorum sanma ... Ben yalnız gönlü
mün şerefini tanırım... Seninle bağ
lılığını bu hale geldikten sonra, dün
ya dile gelsin, umurumda değil! Be
ni şimdilik senden uzaklaştıracak se
bep bu ... 

Sebebi anlatmadan dudaklarmm 
!ki ucunu hafif bir gülüşle, yanakla
rına gömdü: 

son hafta içinde hararetlenmiş ve 
fiyatlar bir parça yükselmiştir. Mu
ameleler de nisbeten fazla olmuştur. 
Mıntakanm son fiyat durumu şöyle
dir: 

Mersin Borsasında: 
Buğday Anadolu 5,70 - 5,90, yerli 

5,5. 
Adana borsasında: 
Buğday Anadolu 5,30 - 5,50. 

Samsun mmlakası buğday piyasa
sında bir değişiklik olduğu bildiri! -
memiştir. 

DIŞ PİYASALARDA: 
Romanya buğday piyasası son ha! 

ta içinde tamamile durgun geçmiştir. 
Fiyatlar bundan dolayı bir miktar 
daha düşmüştür: 

78 Kg. yüzde 2 karışık, Brailada 
49.000, 77 Kg. yüzde 2 karışık Kös
tencede 46.500; 75 - 76 Kg. çavdar 
karışık, Bükreş 46.000 leydir. 

Fındıklar 

lstanbul piyasası 
durgun gidiyor 

!stanbul fındık piyasası durgunlu
ğunu muhafaza etmektedir. Bu dur
gunluktan dolayı fiyatlarda 2 - 3 ku
ruş kadar gerileme kaydolunmuştur. 
Fındık piyasa vaziyeti bir yandan 
paskalya yortuları münasebetile ge
lecek siparişlere, diğer yandan önü
müzdeki sene rekolte tahminlerine 
bağlıdır. Hali hazırda stoklar 50 • 
60 bin çuval iç olarak tahmin edil
mektedir. Fiyatlar şöyledir: 

İç 4 7- 49; kabuklu (ismen) 42. 
Samsun mmtakas1 fındık piyasa -

smda yeni bir değişiklik görülmemiş
tir. Mmtakanın muhtelif bölgelerin
tleki son fiyat cıurumu şu suretledir: 

Giresunda : Tombul iç 49 ~ 49,50; 
tombul kabuklu 23 - 23,75; sivri ka
buklu 22 • 22 kuruştur. 

Orduda: Tombul iç 49 - 49; tom
bul kabuklu 23.50 - 23.50; sivri ka
buklu 21 - 21 kuruştur. 

manyaya vasıl oldukları zamandaki 
tazelik dereceleri de bunu göstermek 
tedir. Almanyaya ithal edilen Bulga
ristan yumurtaları bir haftalık olma. 
sına mukabil bizim yumurtalar dör1 
beş haftalrk ve bazı ahvalde daha es
kidir . 

Yeni nizamname yapılırken kalite 
meselesinin ilnıl ciheti kadar memle
ketimiz istihsal mahallerinin ihracat 
limanlarına mesafeleri de gözönünde 
tutulmuştur. Tam taze yumurtalar 
bir ay zarfında memleketin ötedenbe
ri ihracat yumurtası veren herhangi 
bir istihsal mmtakasından toplanıp 
ihraç edilebilecek olan ve bu müddet 
zarfında hava boşlukları 5 milimet -
reyi geçmiyecek olan yumurtalardır. 
Filhakika !stanbula en uzak istihsal 
mmtakalan olan Samsun ve Trabzon 
hinterlandından bir ay zaİ"flnda tstan 
bula yumurta gelebilmesi her zaman 
imkan dahilindedir. 

sin ... Şimdi de nelerin sahibi olduğu
mu öğrenmek arzusundayım.. Biraz 
1stanbuldan ayrılacağım, sahibi ol
duğum yerleri göreceğim, dönece
ğim.:. Ben lstanbula döndüğüm za
man sen de eski haline dönmüş olur
sun! 

Tırnakladığı yerleri okşayan bir 
kedi yumuşaklığile Ziyaya sokuldu: 

- Bir de seni böyle görmek iste -
rim ... 

Ziya, odanın bütün havasını göğsü
ne dolduran geniş bir nefesle içini çe
kerek: 

- Sara, dedi, iztrrabm her türlüsü 
ne katlanacağım ... Bütün düşüncem, 
hedefim, seninle bir hizada olmaktır .. 
Nasıl bekledimse yine öyle bekliyece
ğim ... Sana karşı gelmenin faydası 
ne? Sen dediğini yapan bir kadınsın ... 
Senin kalbine güveniyorum. .. Baka -
hm, seni görerek çektiğim hasretle 
görmeden çektiğim hasretin farkı ne
dir? 

4 NiSAN CUMARTESi 

Para Borsası 

A!Jı Satıı • 

Üzüm piyasası 

Fiatlerde 1 kuruş 
kadar düşüklük var 

Sterlin 
ı Dolar 

623,25 
123.-

623,25 
126.-
167.-

Damadını seven zengın kadın 

Ege mıntakası üzüm fiyatlarında 
son hafta içinde bir kuruş kadar dil· 
şüklük kaydedilmiştir. Bu fiyat te
nezzülünün dış piyasalardan gelen 
tekliflerin azlığından ileri geldiği 
bildirilmekte ve Almanya piyasala
rında çok ucuza teklif edilen ve sa
tılan İran üzümlerinin de bu duruma 
sebebiyet verdiği ilave edilmektedir. 
Bununla beraber stokların çok azal· 
mış olmasından dolayı fiyatların tek
rar yükseleceği tahmin edilmekte -
dir. Son fiyatlar mukayeseli olarak 
şu suretledir: 

No. Son hafta 

7 10,25 - 10,50 
8 10,75-11 
9 11,25 - 11,75 

10 13,25·13,75 
11 Fiyat yoktur. 
12 Fiyat yoktur. 

Mevsim başlangıcından 24-3-936 
akşamına kadar Izmir Borsasında 
satılan üzüm miktarı 71.247.804 ki
lodur. 

Yine mevsim başlangıcından 21 - 3 
936 akşamına kadar İzm.ir limanın • 
dan ihraç edilen üzüm miktarı geç 11 
yılın ayni müddet ile mukayeseli o
larak aşağıda gösterilmiştir: 

Ülkeler , Bu sene (ton) 

Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Arjantin 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Çin 
Danimarka 
Danzig 
Estonya 
Fenlandiya 
Filistin 
Fransa 
Hicaz 
Hindistan 
Holanda 
İngiltere 
İtalya 
İsveç 
İsviçre 
İspanya 
Kap 
Kanada. 
Kolombo 
Lehistan 
Mısır 

Macaristan 
Mançuri 
Norveç 
Romanya 
Suriye 
Unıguvay 

Yugoslavya 

37.296,4 
99,9 

935,8 

2.888,9 
16,6 

768,9 
3,6 

120,5 
12,4 , 

120,8 
13,9 
53,3 

83121 
0,6 

57,1 
7.528.5 

12.672,6 
1.913,1 

97,7 
288,3 

0,7 
1,0 

21,6 
3,8 

388,2 
332,5 
394,4 

754,1 

2,5 

28,1 

Yeknn 67 .64 7,4 

DIŞ PİYASALARDA: 
Hamburg kuru tizüm piyassaı tek

rar durgunlaşmıştır. Durgunluğun 

paskalya yortuları ihtiyac;lannın ka
pa tılmasmdan ileri geldiği zannedil
mektedir. Bu durum üzerine İzmir 
ihacatçıla11 fiyatları bir miktar da
ha iıı iirmişlcrdir: 

İzmir ihracatçıları tarafından 100 

20 Franaıa fran11 164.-
20 Belçika frangı 80.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 810.-
20 Çek Kuron 93.-
20 Ley 11.-
20 Dinar 51.-
Liret 
Florin 
Avusturya ,mn 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Leva 
Yen 
t ,vec lcuroııa 
Altm 
Banknot 

Çelcfer 

Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret • 
Bele• 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İıpanya pezeta 

E sh am 

lı Bankası Mil. 

.. N. 

150.-
81.-
22.-
29.-
22.-
20.-
23.-
32.-
31-

972.-
237.-

., Hamiline 
Anadolu % 60 

%100 
$irketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 

Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bınkasr 
Osmanlı BankalJ 
Şark Merkez Ec:ıaneai 

is t i krazla r 
Türk Borcu I .. II 

,, ,. III 
letilrt"azt dahnt 
Ergani A. B. C. 

83.-
24.-

815.-
95.-
13.-
54.-

155.-
83.-
24.-
32.-
24-
23.-
25.-
34.-
32.-

974.-
238.-

12.06 
623.-
0,79,50 

10.04.80 
4,70.-
2,44,-

64.20.95 
1,17,13 

19.20,18 
4.24,25 
1,97,68 
3,11,20 
5.82.30 

95.-
10,80 
10,80 
23.45 
39.-
15.-
20.-
8,40 

13,75 
2,05 

10,30 
64.50 
27,SO 
4,45 

23,35 
22.-
22.20 
97 ,50 ' 

99.50 
Sıvaa Erzurum 1 Kupon kuilr 95.-

.. .. n 95.-

Mısır Toltvlller1 

1886 1 -.-
1903 II 90.-
1911 III Ku.Keailr 83.50 

Tahvilat 

-.-
9ı-

84.SO 

Rıhtnn 10,25 
~nadolu 1 ve il Kupon keıi.k 42.40 

,, III 45,75 
Anadolu Mümessil 49.10 

kilo başına cif Hamburg istenen fi
yatlar geçen hafta ile mukayeseli o
larak şu suretledir: 

No. 7 extrissima Karaburun 16 
No .7 

Bcçen hafta Son hafta. 
No. 7 Extrissima Karaburun: 

16,50 15,00 T.L. 
No. 8 kitup Karaburun 

17,00 15,50 T. L. 
No. 9 Auslese Karaburun: 

17,50 16,00 T. L. 
No. 10 Nec plus ultra: 

19,50 18,50 T. L. 
No. 11 Exelsior>ı 

21,50 20,50 T. L. 

Küçükpazardan S. G. imzasile: 
"Bundan bir buçuk sene evvel zen

gin bir dul kadının kızı ile sev~ip 
evlendik. Mes'ut ve rn.iireffeh bir lıa
yat yaşamaktayım.Biribirimi::i bütün 
mevcudiyetimizle seviyoruz. Şimdiye 
kadar hiirmet ve nezaketten ayrıl • 
madığım kaymvalidem evin masra
fını temitı ediyor ve benim masra
fım eve ara.!m:ı getirdiğim yemiş
lerden ibaret kalıyor. Fakat altı ay
danberi pek te yaşlı olmıyan kayın
validcmin pek manidar bakışları ve 
arasıra manidar sözleri bende bir 
şüphe uyandırm~tı. Bir gün evde 
karımın olmadığı bir saatte yata
ğımda istirahat ediyordum. Ka!iin -
validemin gözleri yaş'la dolu yanıma 
geldi. Boynuma 8arıldı. Beni 8evdi
ği1ıi, bu halin çirkinliğini bildiği hal· 
de elinde olmadan bana aşkını itira
fa mecbur olduğunu ve eğer aşkını 
kabul etmivecek olursam kızı ile sa
adetimize mani olacağını, bunu ya
pamasa evinden çıkaracağını söyle -
di. Kendisinden düşiinmek için müh
let istedim. Henüz ceııcıp vermedim. 
Ne yapayım'" 

Burada çıkar yol bir tektir: Kay
nananıza olmaz! demek. Bu derece 
cür'etkir ve had bilmiyen bir kadı
nın, ona muvafakat ettiğiniz takdir
de sizi karınızla rahat bırakacağını 
ummayınız. İddialarını hergün art
tıracak, nihayet sizi kızından ayır -
mağa kadar gidecektir. Bunlar ol • 
masa bile kalbini kızı ile anası ara
sında taksim eden adamın rahatı o
lamaz. Bunu bilerek karınıza anası
nın masrafı görmek yüzünden her
gün iddialarını arttırdığını, size 
karşı sun derece mu.z'iç olmağa baş
ladığını, bu hale tahammül edemi
yeceğinizi, bütün maddi rahatı bı • 
rakar kendisile başbaşa fakirane ya
şamağa razı olduğunuzu anlatınız 

ve böyle yapınız. 

Sevilen ve sevilmiyen 
Konyadan Sızlıyan Kalp imzasile: 
"Çocukluğumdanberi bir genç ktz· 

la çıldırasıya sevişiyoruz. Onsuz ya
şıyamıyacağımdan anlıyorum. Haya
tımı kazanmağa başladığım için ar
tık evlenmeğe 'karar vermiştik. Bu 
karara onun bütiln ailesi razıdır. 
Fakat babam tıe büyük kardeşim 
taraftar değildir. Ağabeyim beni bu 
evl.e1ıvıekten vazgeçirmek için uğra
şıp dumyor. Bmı<ı baııka bir ktz ta
nıttı. Bu kızUı evlenmek için nasıl
sa benden muvafakat cevabı da aldı 
ve kızın ailesile temasa girdi. Hal
buki benim bir tek arzum 8evdiğim 
kda evlenmektir. Şimdi ağabeyime 
kar§" bu. arzumu söııliye,miyodum. 
Çünldi o da tanıttığı kızın aile.sine 
karşı küçük d~ecektir. Ne yapa -
yım1" 

Sizi başka biı; kızla evlendinııek is
tiyen ailenizin sevdiğiniz kızla. bir
leşmenizi istememesinde elbet mü· 
him bir sebep vardır. Hatta bu se
bep sizin bile cevap veremidiğiniz 
kadar kuvvetli olacak ki, onların ıs
ranna karşı nihayet sesinizi çıkara
mamış ve yeni tanıdığmu; kızla ev
lenmeğe söz vermiŞ!iniz. Vakıa on-

dır. Anlaşılmaz bir sirayetle, o da, yaya ikinci defa gelmiştir, ve bu iki yolcularmı ümitli bakışlarla karşılar, 
Ziya Uzülürse üzülüyor, gülerse gülü- Ziya Şem'unla !sa kadar biribirinden dumanlı gözlerle teşyi ederdi. Bekle -
yor. ayrıdır. nen gelse bile sabahleyin gelirdi. o ni-

Ada, Ziyanın umduğu gibi, her gün Ziyadan fayda gelmiyeceğini anlı _ çin ümidini akşamlara saklıyordu? 
şehre bir aile gönderiyor, ka- yanlar Ahmede döndüler. Ziya., eski Saradan gelen ilk mektubu a~ma
lanlarsa ya henüz Istanbuldaki yeri - Ziya olaydı, kendisi ile Ahmet arasın dan yola düştü, tepeye çıktı, ve se
ni hazırlamamış, yahut geçen yazın, da büyük fark bulamıyan ktzlarm fel vincini kalbine bastırarak sisler al
rehavetile uyuşan vücutları harekete sefesini yapardı. Şimdi o, tek ziyalar tında görünmeğe çalışan güneşe 

dan evvel de sevdiğiniz kızla ve ai
lesile anlaşmış, onlarla sözleşmişsi -
niz. Bu vaziyet karşısında ailenizin 
iddiasını düşünmeniz lazımdır. Eğer 
bu iddia sevdiğiniz kızın fakirliğine, 
çirkinliğine aitse onları yakın akra
banızdan .dostlarınızdan bir ihtiya
rın hakemliği ile iknaa çalışınız. İd
diaları esaslı ve haklı ise onunla ev
lenmemek sizin saadetiniz iktizasın
dandır. Kalbinizden silmek eliniz· 
dedir. 

• 
Evden duyulan sevgi 

Kadıköyden N. C. iınzasile: 
"Bundan bir sene önce bir gençle 

tanıtım. Henüz hayata atılmı§ değil. 
Ben de 18 yaşındayım. Sekiz ay mü
temadiyen konuştuk tıe biribirimizt 
tam manasile an'ladık. Bir ihtiyatsıs 
hareket se~tiğimizi bizim eve du· 
yurdu. Tabii itiraf ettım ve bundan 
sonra ha8ta"landım. Hastalığım do -
layısile onu hiç göremedim; fakat 
beni sevdiğine Bminim. Babam bu 
gençle evlenmeme taraftar değil. Ne 
yapayım1" 

Henüz haya.tını kazanmıyan ve 
anlaşılan sizin kadar genç olan 
sevgilinize sizi vermemekte hakları 
yok mu? Bu daha belki tahsilini bi· 
le bitirmemiş olan bir gençle evlen· 
meniz onun istikbaline de müessir o
lur; henüz bütün meşgalesini mesle
ğini tayine ve ilk adımı atmağa has. 
retmek mecburiyetinde iken sizinle 
meşgul olmasr onu işsiz, mesleksiz 
bir adam yapabilir. Bekleyiniz, daha 
o kadar gençsiniz ki, senelerce bek· 
liyebilirsiniz. Bu sırada sevişmekte 

devam ederseniz ve o bir meslek sa. 
bibi olursa istediğiniz de olur ... 

* 
Bir ıüphe ve tatsızlık 

''Dört h1<çıık .,enedffflberi evli~ 
iki çocuğıonttz oor. Benim çocu.kb
rımla me§gul olduğum her gün yent 
bir ha.stalıkla Ç1rpıııdığım bir sırada 
zevcimin boş vakitlerini Mtü bir ka
dınla başb~a geçirdir/ini ve ona bir
çok masraflar ettiğini öğrendim. lkt 
çocuğuna ve karısına karşı yapı'l<ı?t 

b1' ihanet yüzünden onun yüzii.ne 
bakmak istemiyorum. Bu yüzden de· 
sıksık kavga ediyoruz. Daha. ihan~tı. 
ni yüzüne vurmadım. Ne yapabili
rim,., 

Endişeniz bir şüpheden ibaret ol• 
masın? Hakikat olsa da onun bir kö
tü kadınla. münasebeti, aranızdaki 

bağı koparacak mahiyette alamaz, 
gelip geçicidir. Sizin bu endişe ile 
kocanızı haşin karşılamanız aranızın 

açılmasına ve evinizdeki soğukluğa. 

sebep olmuş. Madem ki ı;ıüphenizi o
na açmamışsınız; bir müddet onu tat 
lı dil ve güler yüzle karşılayınız. Her 
şE:yi unutmuş gibi yapınız, muhak· 
kak düzelecek, evine vaktinde gele· 
cektir. Olmazsa yine yumuşak bir dil 
ile şüphelerinizi söyliyerek onun evi· 
ne ve çocuklarına karşı merhametini 
uyandırınız. 

ölümle yüz yüze getirecek bir zehir 
düsturuıiur... Sara niçin bunu yap
tı? Bana tevekkülU öğretirken ne • 
den kendisi şefkati ihmal etmiş! 

Yoksa kendisini bana unutturmak, 
benim gözümden düşürmek mi isti
yor? Hakikat bu olsa bile :ıamanı 
değil... 

gelmemiş olanlardır. Adayı ada yapan gören körler gibi, gözlerini dışardan uzun uzun baktı. Geçen sonbahar, Evde, bir kRdeh şarabın dibinde, 
!arı Ziya, geldiği zaman, göremedi. içeriye çevirmiştir. Daha, kimbilir, Sara'nın gönderdiği mektupları, o- tesellisini buldu. 
Kumsalda ve çamlıkta ancak onlar- ne zamana kadar dünyayı göremiye - kumadan ateşe atmıştı... Acaba on
dan kalan bir hatıra tütüyor. On beş cek. lar da neler yazılı idi? Bunu genç 
güne varmaz, burada, yerlilerle yal - Onun doktorla., eczacı ile sık sık te kadına da sormamıştı, soramazdı. 
nız Ziya kalacak gibi. ma.sını görenler hastalığını büyüttü - Şimdi o mektupların bir satmnı öğ-

- Onu insafsız görmekle ben za. 
!im olmıyayım ?. Belki onun hiçbir 
günahı yok, zaten ne zaman bir gü

nahı oldu ki? Belki bUtün cürüm yi
ne bende. Benim ooyle düşünmem· 
dedir ... lzmitten geçerken ancak bu 
kadar yazmağa zaman bulmuş ola
maz mı? Ben onu asla mektupların-

Onu, bu küçük adada, herkes bir ler, buna başka bir ad koydular, son renmek için neler feda etmezdi! Ya
günde tanıdı. Gençlerin beyaz bir ra bu hastalığa bir sebep icat ettiler. vq yavaş cebinden çıkardığı ilk 
gömlekle dolaştığı yerde o, tek başı- Ziyanın hastalığı belki o yola gidebi- mektuba dolu gözlerle baktı, kalbi 
na, paltosuz gezemiyen bir zavallıdır. lirdi, fakat henüz o yolda değildi, a.n- çarpıyordu, zarfm içinden Si.ranm 
Sabahlan ağır ağır tepeye çıkıyor, cak keşfettikleri sebep hakikate ya - çıkacağını bil!e ancak bu. kadar U.r
akşamlan iskeleye iniyor, hemen hiç kındt zaten Ziya gibi dolaşan herkes perir, sarsılırdı. Zarfı yırttı, mektu· 
kimseyle konuşmıyor. En ya.km dost için bu teşhis yerindedir. bu açtı ve okudu: "'lzmitten eellm· dan anlı!9'cak kadar gaflet .içinde
ları eczacı ile doktor ve gazetelerle ki Aktaınları iskeleyi gören bir gazi- lar ... Sara" Hepsi bu kadar. ylm.. Bir satır yazmasa bıle onu 
taplar. Dumanlı bir dağ gibi hülyala- noda oturur, bir kadeh f&1'8.P alır, u- Ziya 't>lr nefeste aldıfı yokuşu, kendim gibi bilmek benim tek va.zi .. 
ra gömülen başı, ilk önce, onu bir bes zun zamanda. yudum yudum içerdi. bir daP tırmanır gibi, nefesi kesi- fem değil mi'! 

- Her vakit malt, iktısad!, ticarl 
işlerden yalnız sizler mi bahsedecek
siniz? Benim de bugün fabrikam, or
manım, ticaret yerim var... Şimdiye 
kadar bunların hiçbirini görmedim, 
gezmedim... Her şeyi anlamak ve 
yapmak hususundaki inadımı bilir-

Ziya Burgaza gitti. Yüksek, denllo.e 
bakan, beyaz bir köşkün üst katma 
yerleşti. Ziyaya göre, bu ada, hasta
nenin geniş bir koğuşudur. Ona yal · 
nrz Ahmet bakıyor. Ahmedin zekası, 
hassasiyeti, Ziyanın sergi.izeştleri
le, gittikçe genişl.emeKte, açılmakta • 

tekir, bir ,air diye tanıttı, ve bu ya • Bu saatlerde Ziya kendini gazetelere lerek indi. Bu mektupta anlamadı- Adada sisler buluUe.ştı, bulutlar 
hancı gençle konuşmak istiyen merak ve kitaplara vermiştir. Onun, bazı bir ğı bir koku vardı. yağmur haline geldi. Ve Ziyanın 
lı kızlar az değildi. Fakat o, her za - satır okumadan, sayfaya takılan göz - Sara bu mektubu yazmasaydı benliğinde acı bir nebat gibi kmııl
man, paltonun yakası kulaklarında, !eri yalnız vapur geldiği dakikalarda yazdığından iyi ederdi... Onu benden dıyan duygular bu güz yağmuru ile 
elleri cebinde, kimseye bakmadan, etrafa bakardı. Her vapurdan çıka - öç almak istiyecek kadar düşmüş beslenmeğe başladı. Ziya her sabah 
baksa da görmeden geziyor. Zaif vü- cak bir yolcu beklerdi. Bu yolcunun görmek istemem, öyleyse bu mektup kendisini, başını Adanın tepesine 
cudünün, solgun yüzünün uyandırdı- gelmesi henüz çok uzak bir hayal ol- ne? Böyle bir mektup, her hastanın yaslamış, ayaklarını denize uzatmış, 
ğı alakadan hiç haberi yok. Ziya, dün duğu halde Ziya, yine, her vapurun hayata kaYl:l§tuğu bir yerde, beni (Arkası "·arı 
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Yuaa: 

Cemi~ Hanmm namuslu sesi, dindar gö· ...... •· ratdt; 
enfl'İSİne bile • namazlar si 

nı;u-( ~J TAHTA KURULARI ) 

BiLGiLER ._ ... ,.:.-----...--- --, 

•·•··•· ..... ,. . ....... 
17: Ualftnltec!m midi. t.IDtlp c1enl 

Bat Bosbrt. 11: Dai ......... it: Ha-beri•. 11.ıs: Oda .. 1 .... <•>. ıt.45: 
Konfenu: Haat,at ~ kllltlr ................... ,..., ı..ııaı 1ıouena 
bmn l>iır*&1l y.., .. 0-Wot
... 20.-ı ltlcbo ............ 21.SO: Boa 
baberler. 

Saat 21 dea IOllra Afıda .. lfmamm P
.................. _... .lrilecek· 

*· 

H o L A 

mUesseseıer 
lltll' le ap anaıa. l-•••&• 
_,..... ~ .. T6rls .......... " ....... 

an••• "' T eraitl. 

kba mıısıesalerındeı .... 

s A s 1 
Nebbatte bahmanl&r, .._,.,., llt'b•_..r,, ..,.ııar, -11w 
bdmJar, dit Çlbran '8 kemikleri a.Y'' tan ....... lclD .,.. .. 

devadır. RBR llQW\Y' 8UWNUL 

n: . 
MUhamınen ~:f O lira olan 40 kilometre dabDt 

Telefon tesisatına çift bUldilmüt kapalı tel açık 
eksiltmeye konulmuttar. İhalesi 13-4-936 puarteai ıüiıl 
saat 15 te Tahtakalede Telefon Direktörltiiiinde yapıla
caktır. İlk teminat 300 liradır. Fenni şartnameler her KUıi 
param oJarak Direktörlük Le\!azuıı Dairesinden almabi .. 
lir. Taliplerin yukanda ya.alı eünde saat 14 te kadar te
minat akçeleriyle beraber m Uracutlan. ( 1045) 1707 
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Negüs orduları kaçıyor mu ? 
Elektrikli sandaly~ Ue idam yapılırken 
fotograf almak §lddetle menedll.miştir. 
Bugün burada neŞl'ettiiimiz fotograf18'1' 
dtiayada mevcut yegi.ne vesikalal'cbr. 

Amerlkacla 17 yaşmcla bir kızı öldüren 

IEOektrokOD sandaDye 
ltalyanlar Habeşlerin son 
ordusunu mahvetmişler! Gerald Tomson'un idamında almmıftrr. 

IDAMINA DAl.R BÜTÜN DÜNYADA 
MEVCUT YEGANE FOTO R 

A!mara'da söylendiğine göre bU
tUn ümitlerin mahvolduğunu gören 
Habef lmparatoru, küçük bir müfre
ze ile Deaıieye kaçmıştır. 

Romaclan p1en haberlere göre, A7 
eangt gölllne varan İtalyan kuvvetle
ri İtalyan sat cenahında harekete
den iki ordudan ibarettir. Bu ordu
lar, Gondar'm zaptı üzerine aralarm
da irtibat temin etmişler ve bundan 
aonra birlikte Cenuba· doğru inmeğe 
bqhimışlardır. 

'Adiıababa bor.nbardımanı 
tafsilôtı 

Addisababa, dUn öğleden sonra bir 
hava hUcumu korkusu geçirmiş ve 
birçok Habeş ve Avrupalı bu esnada 
civar tepelere iltica etmişlerdir. Dün 
sabah, Addisababa tayyare kararga
hını bombardıman için gelen beş 
İtalyan tayyaresi üç çeyrek saat Ad
disababa üzerinde uçmuşlar ve bir
çok fotoğraflar almışlardır. Hadise
ye bizzat şahit olan bir zatin beyana
tına göre, İtalyan tayyarelerinden i
kisi, iki eski tayyarenin bulunduğu 
hangar üzerine 60 metreye kadar al
çalmıılar ve hangar üzerine yangın 
çıkancı fi§enkler ile endahtta bulun 
muşlardır. Eski iki tayyareden biri
si tamamen yanmıştır. İnsanca zayi
at yoktur. 

Şehirde pazar kurulduğu bir gün 
o 1 m a ı ı n a ve birçok köylüler 
bulunmasına rağmen ciddi bir panik 
olmamıştır. Şehrin her tarafında Ha 
beşlerin bu ilk ciddi tehlike karşısın
da A vrupahlara karşı gösterdiği ha
reket çok mükemmel bir mahiyet 
almış ve polis hMsatan gayet disip
linli harekette bulunmuştur. Bazı 
muharibler eski tüfenklerle tayyare
lere ate§ etmişler ve bu sureUe tay
yareden ziyade halk için tehlike ya
ratmıglardır. 

Ecnebi elçilikler ve kon!olo!lukla
rın muhafazası için sıkı tedbirler a
lınmıştır. İngiliz elçiliğinin etrafına 

dikenli teller çekilmiştir. Tayyare hU 
cumlarma karşı muhafaza için yapı
lan siperler, ökaliptüs yapraklan ile 
gizlenmiştir. 

İngiliz ma!lahatgilzan Beutinck, 
cepheye, hükumet merkezinde yar•l
mış 2.000 gaz ma!kesi götürecektir. 
Elçiler heyeti, tehlike takdirinde bU-
tUn yabancıların İngiliz elçiliğine sı
ğınmalarını kararlaştırmıştır. Bir
çok elçiler şimdiden İngiliz elçiliğine 
gitmişlerdir. BiltUn benzin stoklan, 
şehir haricine çıkanlmıştır. Şehrin 
bütün mühim noktalarmda yangın 
aöndürme makineleri hazır bulwıdu
nılmaktadır. 

Koram İ§gal edildi 
Aamara, 5 (A.A.) - D. N. B. ajan

lmm hu.sual muhabiri telsizle bildiri-

Başı 1 incide 
yor: 

ltalyan kararılhı umumtal, ttaı -
yan .lat&larmııı bu aabah Koram'ı lt
gal ettiklerini tebllt eylemektedir. 

ltalyan karargllu umumt.ınln ra -
poruna (Öre, Ha.bet krt'alan, daima 
!talyan tayyarelerinin ateti altmda 
cenuba doğru ricatte devam etmekte
dirler. Yalna dünkü cumartesi günU 
Italyan tayyareleri Habeş kıt'alan ü
zerine 64 ton bomba ve 20 bin maki • 
nalı tüfek mermisi atmışlardır. 

ltalyanlar; ltorun'ın ele get,;meal 
keyfiyetine askerlik balmnmdan hu • 
sual bir ehemmiyet vermektedir. Çün
kü Adisababaya giden iki yol üzerine 
klln olan bu mevki, iç Habeşiatanm 
methali demektir . 
Mareşal Badoğllo, Habeşiatanm 

çok yakında tamamen mağH\p olaca
ğını bildirmektedir. Mareşal Badoğlio 
diyor ki: "Necqi için Uç hareket ih -
timali vardır: Ya yeniden hücum ede
cek ve mağlftp olacak, yahut İtalyan 
ların hücumunu bekliyerek yine ay 
ni akibete uğnyacak. UçüncU ihtimal 
de tamamen geri çekilmektir ki, bu 
da bir felak~ir. ÇUnkü bu arazide ne 
yol vardır, ne de Habe§ krt'alan IU
zumu kad&r nakliye vesaitine malik
tir. 

Dessel bombardıman edildi 
Adiıababa, 5 (A.A.) - Bu ıabah 

altı Jtalyan tayyareai Deule'yt boın
bardmıan etmiştir. Ha.sar miktarı da
ha maltım değildir . 

Habeı hülcOmetlnln 
telcıiplerl 

Adisababa, 5 (A.A.) - Röyter a -
jarun bildiriyor: 

1 - imparatorun imparatoriçeye 
"benim için duadan bqka yapabilece
ğiniz bir şey kalma.mlftlr.,. diye bir 
telgraf çektiğini, 

2 - imparatorun sulh talebetmek 
ve yahut saltanattan feragat etmek 
niyetinde bulunduğunu, 

3 - imparatorun Dessie'ye firar 
etmit oldujunu, 

Habe' h~ bt1 aınıtte Yit· 
!anlamaktadır. 

Harrardan kasanlar 
Cibuti, 5. (A.A.) - Her plen 

tren Harrar'ın bombardımanı ve Di· 
redauva üzerindeki tayyare uçuşlan 
dolayisiyle buraya kaçan Avrupalı

ian tqımaktadır. 

ltalyan Vellahtının lıcırııı 
Aımarcıda 

ABmara, l5. (A.A.) - Stefanl a
janaı bildiriyor : Pre1111e11 de Piemon
te A8maraya gelmiştir. Madam ve 
madmazel Badoglio kendislnl kafll· 
lamışlardır. Öğleden eonra Prenaea 
Amnara hutahanelerini ziyaret et
miştir. 

1 • M A H K O M SANDAL YEYE BACLANIYOR 
Hapishane cardiyanı mahkOmun kollarını ko1tuklara ve bacaklarını 
iskemlenin ayaklarına bqalmıştır. Mahkumun yUzU m .. ln bir mu
ke ile örtülüdür. Ayaklarında terlik vardır. Ve' dizlerine cereyan ko· 
layca geçsin diye ıslak süngerler bailanmıttır. Oardiyan ıon bir defa 
daha Elektrodları muayene etmektedir. Bunlardan birisi mahkOmun 
alnına. öteki dizlerine, bir cereyan membaı da ensesine ba!lanmı::tır. 

3 . iKiNCi ELEKTRiK CEREYANI VERiLiYOR 
Bu ısnada mahkOl'flun kafatasından hafif bir duman çektılını caren. 
ler ve hattl sımsıkı kapalı odanın içinde bir yanık kokusu oldutunu 
duyanlar da vardır. Bunun üzerine ikinci bir cereyan daha verilir. 
Bu cereyan da birincisi ılbl 2000 volttur. iki cereyan arasında voltaj 
40 • 50 saniye kadar 250 volta dU,ürUlür. 10 saniye sonra da hükmü 
idamı infaz eden çelllt mani ve layı çevirir ve cereyam k ... r. 

2 - iLK ELEKTRiK CEREYANI VERiLiYOR 
Doktorun ilk itareti üzerine, ılyah camlı bir yerin arkasında saklanan 
oellld elektrik cereyanını vermektedir, Doktor, mahkOmun ciierı .. 
rlnin bot olmuına bilhuaa dikkat etmektedir. Yoksa cereyandan h .. 
vanın mUthlt bir tarraka ile cijerleri patlatması imkln dahilindedir. 
lfte o zaman mahkOmun vUcuau fiddetle sarsılır, adaleleri ıerilir, 
elleri büzülj.ir, ve ından müth' bir kö ük elme;;.e b ıar. 

• • 

4-DOKTOR OLOMO TESBIT EDiYOR 
Cereyan k•ildijl zaman, doktor hepten yaklatır ve ölümü tesbit eder. 
Vlkıa mahkQm henOz ölmımiftir. Kalbi tatıiyedi 120 • 140 atmaja 
bqlamıttır. 'akat bir iki dakika sonra'kalp yav ... ar ve artık birden 
bire durur. MahkQm llmUştür. Artlk vüoudUnde hl9 bir hareket yok· 
tur. Elektrik cereyaru vücudUnO kaskatl yapmfttır. O zaman doktor 
phitlere ve adli memurlara hitaben ; "MahkOm ölmüftUr." der. 

Macarlar da muahedeyi yırtadarsa 

Basit bir protesto ile 
iktifa edilmiVecek 

Habsburglan tahta çıkarmak için 
bir teşebbUı yapılırsa, küçük antant 
derhal ve öyle bir ,ekilde müdahale 
edecektir ki, Habsburglar Viyana -
dan kaçmaya dar vakit bulabilecek
lerdir. Diğer guetelerde kU~:ttk an -
tantın Viyanadaki mümessillerinin a
f&ğı yukarı ayni mealde fakat ayn 
ayn birer nokta vereceklerini yaz
maktadır. 

Prag'da Macarlstanm Avusturya -
ya imtisal edeceği zauolunmamaJda.. 
dır. Maam&fib eğer Macaristan böyle 
bir şey yapmaya kalkışına, basit bir 
protelltG u~ iktifa olnnnuyacak, fakat 
r.ok daha müessir bir 1lllUI tatbik edi
leeekttr. 

~vusfuryanın asker 
mevcudu 

Viyana, l5 (A.A.) - Aakerl maha
filden bildirildiğine göre, Avusturya
nm şimdiye kadar silih altında 80 
bin askeri vardı. Askeri maarif büt
çeelnin yüzde altısını geçmiyordu. 
Yeni ordu günün bütün ihtiyaçlarına 
cevap vermek mecburiyetindedir. Ye 
ni ordunun mevcudu devletin ordu 
irin ayır1tbileceği tahsisata bağlıdır. 
Maamafih 70 bin mevcutlu bir ordu
nun teşkili dUşUntilmektedir. Bu or
du yedi fırkaya ve bir de hücum kı
tumdan mürekkep olacak ve bütUn 
moıifU"I" •ilahlar!• t~hlı ""'il'!Cektir. 

Başı t incıde 
1915 den 1918 ıııenestne kadar olan 
kur'a efradı her eene için bu 70 bin 
mevcudu temin edemlyecettnden da
ha eski sınıflardan da asker almacak 
tır. Bugünkü milis kuvvetleri ordu 
kadroauna ithal olunacaktır. 

Avusturya proteıtoyu 
sülcOnetle bekliyor 

Viyana, 5 (A.A.) - Avuturya 
resmi mahfelleri, küçUk itilif devlet
lerinin, mecburi askerlik hizmetinin 
tekrar tesisine kar,ı yapacaktan mut 

5 • SON BiR C E R E Y A N DAHA VERiLiYOR 
Sazan doktorun ölümü tesbit etmesine raimen rnahkOmun •rhal 
ölmemiş olmuı ihtimali vardır. Onun için bir oereyan daha verlllr. 
Bu cereyan 20 - 30 saniye devam ıdır. MahkQmun bu certyanla bir 
daha sıçradığı da vlkidir. 

____. 
• 

6-MAHKOMUN CESEDi ÇöZOLOYOR 
Evveli mahkOmun yUzUndeki ""tin muk• kaldırılır Bu Hftada m&h• 
kOmun eöıbebeklerinin yıldız teklinde patlamış olduju ıörillür. Son. 
ra bağlar çözülUr. Ceiet otopei o claaına nakledilir. Aclal&t yerini 
bulmuftur. 

terek protestoyu sUkfuıeUe beklemek ~-:---:--::-:-:--:-:-::-:-:--:----:-:--:-:------------:---------_;,.....--.._.,------------
tedirler. hazırlamıştı. Muahedelerle katiyen te 1 t1r ki: 1 ziyeti muhafaza edebilmeai için ıaru- ayrı noktayı naaartara aahip bul\lll" 

zat teekil etmiyen kat'f jesti yapmak - Devlet fikir ve lf hizmetlerinin rf olan kuvvetle teçhiz etmek iatiyo- malan milmkiln oldufmıu ptentijf 
Avuıfury• Dıı••k••• için~ bu zamanı münMip görmüştür." ılllhlı. · ' "' ' hıız ~larak ne ~ekilde ruz." ni. fakat bu noktayı aazarlarm. orta 
muahedeleri• bir teıaf ı ~ldaneg, Roma konferansmm hiç ifa edilecetlnf tesbıt hakkına malik- Son söz olarak Valdeneı ordunun Avrupa ekonomik il birliği preni1" 
görmüyor bir ıiıli karar vermediiini ve AVUI- tlr. Bis devlf'tten blr,ey alan her va- lt&t.UaUni1 dejiftirerek, ' derece ile .lld olmadıimı ll6ylemifdr Rollll 

• turyamn verdiği karamı bu konte- tandafin devlete blrfey borç1" oldu- . IOll hUkftmetlnin tld tardlı muahed...W 
Parls. 5 CA.A.) - ~Wlturya Dit ranıla hiq bir allklllt olmadıtnu ~y- pdur bnaatlnde;iz. Yf!lll kanun va pahalıya mal olan ıönwıtı efrad kay bakkmdakl dunımu, bu elbirliğin!11 

Bakaııı Border Valdeneg, lntranai- ledtkten solıra sözüne töyle devam et n askeri maıu,.tte ~il. di yerine mecburi blmıet mUkellelli- Tuna u.-md&Jrt btltb llflmlelret 
put ıuetellnbı Viyana muhabirilıe IDJftir: psmı hlo bir luretle bitac etıntyeeü il uauHlnü koywlnu eöylemlf ve ._. anı""l'l<ia tanztnıı 1 hı bir gnçıu• 
"1 beyanatta bulunmu.ıtır: "- '81, Jrenferamı Italya.n, Macar tir. Bu, Ud .ı.tepıin biriblriYle hiç bir ''bu da, tcabmda, hep tedafW nıahi· •..-u etmemektedir ç 
"-~uahedelerin ihWi diye blrfey ve Avustury~. siyasetlerinin Tuna mUnasebetl yoktur. A.vu.turyanuı yette kalacak fakat blıl her ttlrW ta- • 

olma~. ÇUnkU muahedeler, dev- havzamnda en gent, barif ,eklinde yalnız ı.tikWini muhafua etmek d• anıu.dan ~~ tutacak olan. ~.rdu- Fra d el ~ tll K 1 
1 Jete hl% ~t ifası için hUkUmler kabu- lhenkle.,tir :ımesine matuftu. Bundan ğil. ayni zamanda onun inkitafma nun takviyesını temin edecektir de- illa a a.,ı an ra C 

IUnil katlyf'n menetmemi,ılr. Nete - böyle bu Uç devlet siyasetlerini biri- da yardun etmek istediğimizden yeni mfttlr. teıekldiller 
kim bu gibl devlet hbmetleri Bulp- birine uyg-ın devam ettirmek Uzere servisin, arsıulusal taahhiltlerimizt Hodra•ın b an t Parfı, 5 (A.A.) - Şurayi devle&. 
riıtanda da mevcuttur. Mesele &rlJ· daimi münasebette bulunacaklardır." ifa husuıunda bize daha fazla yardı- ey a ı Leon Blum'a yapılan tecavüz netice• 
ulusal hiç bir muahedeye hiç bir ta- Valdaneg , .. ,ni kanunun yeni bir mı dokunacağını ümit ediyoruz. · Bu Prag, ~ (A.A.) - Hodza. gazete- sinde ilga edilen A.ction Francaite b!f 
ahhUde aykm olmayan m1 dahilf ma ıistem tesis ettifini ve bunun ma - gtln nazari yollardan uzaklaşmak, ellere verdiği beyanatta son haftalar litl erklnmm bu ilga kararmı tem~ 
hiyette bir ı,tır. Avuturya hUkft- l!lm ol•n mecburi askerlik hizmetine bu temeli tetkik sahasına koymak ve zarfındaki M.diselerin, Roma proto- etmek llzere yaptıklan mliracaaU re& 
meti bu \can un oro.itlini eoktanberi hic benzemediğini aövlemi1 ve demil· A vustur :ayı, A vnıı>a dahilindeki va kollarmda lmzaBI olan devletlerin, detmiftlr 
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RADYO T. Rüştü ~ras 
diyor ki: 

Komünistlerle anlattı diye 

Antivenizelistler Liberal 
partiyi takbih edecek 

••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

F•ı• t• d b ladı Her Hafta lir Öğüt 1 15 lft f G YOSU GJ - Belgrad, 6 (A.A.) - Avala Ajan-

re radyosu gibi 20 kilovat anten e- "Lüksemburg effekt" Si bildiriyor: Türkiye Dış işleri Baka 30 Mart, pazartesi akşamı yapısı
lla bir senedenberi devam edilmekte 
o lan I\udi..18iln Hayfa fehrindeki rad
)10 postası ilk emisyonlarına başla

IWştır. 
Hayfa radyosu şimdilik günde beş 

aaat çalışıyor. Neşriyat saatleri ak
ıam üzerleri saat 15,30 ili 22,30 ara
aındadır. 

Program üç dil ve Uç ayrı musiki 
repertuan ile hazırlanmaktadır. iki 
apiker stüdyo işlerini müştereken 
yapmaktadJrlar. Her emisyon başlan 
grcmda yapılacak neşriyat evvela in
gilizce, sonra arabca, nihayette de 
ibranice olarak anons edilir. 

Neşriyat da böyle Uçe ayrılmı,tır. 
Programı kısmen garp musikisi, kıs
ınen de Arab ve Ibrani musikisi işgal 
etmektedir. Programın iki saate ya. 
km bir zamanIDI yabancı postalai'dan 
)'apılan nakiller Jfgal ediyor. 

Garp musiki kısmı Hayfa radyosu
nun hususi oda musikisi kuartöru ta 
rafından idare edilmektedir. Arab ve 
p.rk muaikiai de oldukça senpdir. 

Hayfa radyosu Ingilterenin en ta
ıımmış telsiz firması olan "Marco
llya'a Vireleu Telegraf Company 
Lld .. , müeSMBelli tarafından bir ee
neden az bir müddet zarfında hazır
lanmıştır. Anten kudreti ayni Kahi-

nerjisindedir. Aramızda deniz bulun- nı Dr. Tevfik Rüştü Aras dün sabah 
duğu için Hayfa radyosunu da Mısır nedir 7 naip Prens Pol tarafından kabul edil-
kadar iyi işidebiliyoruz. Tekniğin son Yukarda ismini yazdığrmız hadise- dikten sonra Başbakan Stoyadinoviç 
yeniliklerinin tatbik edilmif olduğu ye bu iemin verilmesi, hadi!eye ilk in şerefine verdiği öğle ziyafetinde 
bu gönderici postanın dalga uzunlu- defa "üksemburg radyosunun sebebi- bulunmuş rnilteakıben doktor Stoya
ğu 449 metre, frekansı 668 kilohertz yet vermiş olması yüzündendir. Bu- dinoviç ile yeni bir görüşme yapmış
tir. Ayni dalga ve frekans İngiltere- nun•ne olduğunu bilmiyenler az de- tır. Bu görüfmenin sonunda Dr. Tev
nin "North Rejional,. postası tarafın- ğildir. fik Rüştü Ara.s Avala Ajansı muhar-
dan da işgal edilmekte ise de lngil- Bir istasyonu dinledikten sonra is- rirlerinden birisini kabul lutfunda bu 
terenin şimalindeki bu postanın taci- tirahat esnasında bu postaya başka lunarak kendisine bilhassa demiştir 
zatı hissedilmiyecek derecede azdır. bir istasyonun karıştığını işitiriz. ki : 
Bu tacizat ancak orta Avrupa ve, şi- Fakat bu duyduğumuz yabancı yer - Belgraddaki dostlarım arasmdıı 
mal memleketlerinden tamamiyle komtu dalgalarda neşriyat yapan is- daima ayni zevk ile bulunuyorum. 
kendini göstermektedir. tasyo~lardan biri değildir. Bir de her Stoyadinoviç ile umumiyet itibariyle 

l{arakteristik cihe~ şudur ki bir- istasyonun armonisi vardır. Meseli Balkan antantmı ve bilhassa iki mem 
kaç alqam yaptığımız tetkik alımla- lstanbuf yakm olduğu lçin bu posta- leketi alakadar eyliyen ve günün bU
rmdan, KudUB Radyosu programınm nın orta dalgalarda neşrettiği armo- yük Avrupa meselelerine temas eden 
gayet mütenevvi ve can sıkmıyacak niyi işitiriz. "Lüksemburg effekt ile işler hakkında fikir teati etmek be -
bir şekilde tanzim edilmiş olmasıdır. bu hadisenin de hiçbir alakası yok- nim için her defasında mesut bir ha
Progr&m şen ve eğlen_celi.ol~uğu ka· tur. Radyo tekniği lugaitne yeni gi- disedir. Bu hususta ancak şunu tek
dar çok istifadeli ve zengu;ıdir. ren bu kelime Lübemburg radyosu- rar edebilirim ki, bu fikir teatileri dil 

Nakil tertibatmm mükemmel oldu- nun vücuda getirdiğinden sonradır. şüncelerimiz arasındaki mutlak bera 
ğunu şuradan anlıyoruz ki •. Lon_dra Bir gün orta dalgalarüa LUksem- breliği bir kere daha teyit etmistir. 
programı nakledilirken aynı ne,rıya- burg o vakit 1200 metre dalga uzun- Bu bizim için hiç bir sürpriz teşkil et 
tı Londra kısa dalgalı postası üze. luğu üzerinden Defl'İyat yapmakta mez.,, 
rinden dinlediğimizden ikisi a.rasmda idi. O güne kadar tesadüf edilmeyen Avusturyanm son hareketi hakkın 
hiçbir fark görmüyoruz. bu hadiseyi doğrudan doğruya Lük- daki bir suale Dr. Tevfik Rüştü A

Hayfa. radyosunun TUrklyede de e- ı:ıemburg radyosunun sebebiyet ver • 
peyce dinleyici kazanacağına §ilphe diği zannedilmiştir. Brüksel da.1'.ga ras 9u cevabı vermiştir: 
etmiyoruz. kontrol bürosuna vaziyet bildirilmiş- - Küçük Antant bu meselede bir 

T. H. BLEDA tir. Brüksel işi incelemiş ve neticede vaziyet almağa salahiyettardır. Fa -

Venizelosun oğlu dün Kral tarafından kabul 
edildi, liberallerin idare heyetine girecek 
Atina, 5 (Tan) - Antivenizelist 

mahfeller parlamentonun ilk açıldığı 
gün ıslahatçı ahali partisi lideri Ral
lis'in parli.mento reisi ve liberal par
tisi lideri Sofulis aleyhine takbih re
yi vereceğini buna diğer bütün Anti
venizelistlerin de iltihak edeceğini 
söylemektedirler. Bunun sebebi sOfok 
!isin komilnist partisi ile yaptığı itilü 
tır. 

Venizelosun oğlu idare 
heyetine alınacak 

Atina, 5 (Tan) - Liberal partisi 
Paskalyeyi müteakıp bir toplantı ya
pacak partinin hükılmete karşı alaca
ğı vaziyeti görüşecektir. Komünistler 
ile yapılan itilafname de yeniden tet 
kik olunacaktır. 

Bu toplantıda tekrar Sofulisin ll -
derliği tasdik edilecek ve Venizelosun 
küçük oğlunun idare heyeti arasına 
alınması kararlaştınlacaktır. 

Veniz.elosun oğlu parti umum heye
tinde karar verilmeden idare heyeti
ne girmeğe taraftar görünmemekte • 
dir. 

fokliı!ı matemlerine iştirakinden do'ıa.
yı ailesi namına krala teşekkür ettik 
ten sonra memleketin siyasi vaziyeti 
üzerinde konll§malarda bulunınU§tur. 

lst lklôl ıenlllderl 
Atina, 5 (Tan) - Kral veliahtle 

birlikte Mesolongide bugün yapıla • 
cak istiklll şenliklerinde bulunmak 
için dün Atinadan hareket etmiştir. 

Manevralar bugün 
IJoılayor 

Atina, 5 (Tan) - Hayli zamandan 
beri hazırlıkları yapılmakta olan do
nanma ve tayyare manevralarına ya
rın başlanacaktır. Donanma kuman
danlığının emrine altı tayyareden 
mUrekkep bir filo verilmiştir. Manev 
ralarda General Metaksas ta buluna
caktır. 

Liderler konferansı 

Kuln Meri vapurunda J 

· radyo tesisatı 

Çek abonelerinin 
durumu 

Lükeeınburgun daima ayni dalga U- kat küçük antanta müvazi bir birlik 
zerinden çalıştığı anlaşılmıştır. Bir teşkil eden Balkan antantı, küçük an 
müddet sonra teknisyenler ayııi ha- tantm faaliyet ve teşebbüslerini en 
<lisenin diğer bazı kuvvetli istasyon- büyük bir sempati ile takip etmekte
larda da vukua geldiğini hayretle dir. Kürük antantm iki azası bizim 
görmUf}erdir. Nihayet .sabit olmuş- birliğimize dahildir. UcüncU a.zası iıe 
tur ki pek kuvvetli · istasyonlar ha- bircok bıı kımdan müttefiklerimizin 
vaf cereyanlarla elektrik dalgalarının müttefikidir.,, 

Venizelosun oğlu Kralın 
nezdinde 

Atina, 5 (Tan) - Dün kral tarafın 
dan kabul edilen V ~izelosun oğlu So 

Atina. 5 (A.A.) - Pazartesi gfüıü 
saat 17 de, hükumet ile siyasi liJP ler 
arasında dış siya.3a işleri Uıerinde ce 
reyan etmekte olan konferansa de -
vam edilecektir. Sanıldığına göre, bu 
toplantı sonunda varılan neticeleri 
telhi! eden bir tebliğ neşrolunacaktır. Bu ay içinde '.Amerika~ ilk aeferi

ni yapacak olan 80,000 tonluk dilnya 
nm en bUyllk vapuru Kuin Meriniıı 
!çerlıdnde emnlt görülmemiş bir rad
yo ve telsi.J: muhabere telefonu tesi
aatı mevcuttur. 

Birinci ve ikinci mevki kamarala
rmm her birinde mükemmel biter a· 
lıcı radyo makinesi vardır. 

Vapurda muhtelif istikan,.etlere 
doğru müteveccih dokuz anten var
dır. Bu antenlerle blltiln makinelerin 
kıA. dalgalı kısımlan yolculara dün
yanın bütün kısa dalgalı istaayonlan
nı dinletmektedir. 

Vapurda seyahat edenler .karaua 
tiulum t..S~.,._atiii a.-· -
bereeinde bulunabilmeleri içla h.., 
ınuhabere PQBtalan tem eCmmifttr. 

193S eenesinin son ayında Çek rad
yo abonelerinin sayısı 827.000 idi. 
Son tiç .ay içinde bu Idiktar 851,562 
yi-bulmuştur. Ankarada yapılan maç karışmasından muhtelif dalga uzun- Sulh muahedelerinln askeri madde 

luklannda ve anormal armoniler neş- ıeri bahsinde Bulgaristanm alabilece 
rederek doğru dürüst çalışan bir is- w• vaziyet hakkındaki suale de Dr. 

Bu telefonlar ayni zamanda. Londra.- tasyona karışmaktadır. Fakat bugün gı . . 
kil halde Lüksemburg effekti gayet Aras şu tarzda mukabele etmıştır: 

nm şehir telefon tesisatiyle kombine- Fenerbahçe 
sıfıra karşı 

Gençlerbirliğini dün 
birle mağlup etti 

dir. az ve 1Jiklyet edilmiyecek bir vaziyet l ulgarisfan ve mualtedeler 
te bulunduğundan fen i.Jemi buna 

Vapurun ayrıca bir gönderici po11- mini olmak için bir çare düşünmüş - Doğrudan doğruya allkadar 
tası da vardır. Bu istasyon vapurun bile değildir. komşularını daha eVl·~lden haberdar 
içersindeki radyoların istifadesi için Hadise en çok beş, on saniye gibi etmeksizin Sofy~ hlikümetlnin bu Başı 1 incide 
kurulmuş değildir. kısa bir müddet devam etmekte ve tarzda blr !t'şebbüste bulunm~ nlye-

a 1-ı- k dakl dyo sahipleri ene ka bolmaktadır. tinde oldUJtUDU ıannetmlyorum. Çtin Takımlar saat 16 da sahaya dizildi- la beraber Fener muhacim hattı bun-
Bila&JB ara ra g Y .. . . . k,.' kendilerlle dost,... kom"'uluk mUna 1 F •u ..- "' er. ener takımında Fikret te yeri- lardan istifade edemedi. 

bu eeyyar postadan e~yon ~iye- ~erde gondencı postal larmkil enerJi • 8ebetleri idame e<linmek i~tenen kom ni almıştı. Hakem bundan evvelki Oyunun cereyan tarzı zaten gol ol • 
bilecekler ve kocaman bır şehır hal- len 1000 vea daha faza ovat an- ~U;r .-±m .. ~ .. n ı~•;.:1n~ı be'.'' d 'd .. ..ı .. _ ~-..ı t "d" 

~ -.....-- ,..,__ .• maçı a ı a.re c>.M:U ><tll:Ua 1 1· ' mayacağını gösteriyordu. Bunun için 
~ • .n,. "'ili' ~-== tacis:i u &ı e lc!ııUJie. "Bu tanda Maçı dakikası dakikasına takip e- Fenerin sayı arttırmak ve Gençlerin 
U U.J'...,, ft ak, ed--tH-1- hareket, all.kad&rm kflftdl tezini mff• d k rd 
dır. m ıcap .-.aW&. dafaa için g~terect>ğl selM!plerin kuv ece ye e umumi surette hillisa et müsavatı temin etmek hususundaki 

vetlerinden blrşey ka,·betttrmez. Fa- uı~yi badakha doğru buluyoruz. Çünkü gayretleri neticesiz kalarak maç 0-1 
kat eğer kom"ularfyle olan doetlaia musa a yekdiğerine benzeyen muh Fenerbahçenin ga.libiyetile neticelen
km'n. et verlllyona hu tarzda ha.rekf!t 

1
te

1
1ifbbir 

1
kaç aaflı1 adan terekküp ettiği dt. 

ç n un arı an atmak heyeti umumi-
hlr tal'ftfa hrrakdaouyacak bir mec- ye hakkında da vazih bir fikir vere- Dünkü maçtan ve bugünkü oyun • 
buriyettir.'' bilir. dan sonra ilk verilecek hüküm şudur 

T vf'k R" t"' A b t ki, Ankarada futbol hissolunaoak de-
Dr. e 1 uş u ras eyana mı Oyun başladıktan itibaren yırm· i ed 

şu suretle bitirmiştir. rec e terakki etmiştir. Bunu bu mev 
dakika kadar Fenerin bariz değil, fa- sim zarfında ovnadığı yirmi 

- Biribirini takip eden hldiselere kat mahsüs bir hi.kimiyeti altında kadar mlç neticesinde yorulmuş ve 
raimen nikbin olmakta devam edl- devam etti. Bu devrede Fener oyun kısmen sürantrene bir hale gelmiş 
vorum. Eğer Avrupada sulhü mu~f culannm gilzel paslan. mUsellesleri olan Fenerbahçeye kanışı mağlQbiyet 
fer <;ıkarmaj?a muvpff'ıı.k olurnk ortaıaYıfları nazan dikkati ceJbedi • sayılarmm azlığı ile deiil.Ankara ta 
memlE>kE>tlerimi:r.f! v.- biitOn Avrupa yordu. Sarı' - lacivertliler her nedense kımlanmızm cıkarabilc\iklerf oyun
mllletlPrine en bUyUk iyiliği yapmış .akınlarını bUtün sağ taraftan yaptı- !arla istidlal ediyoruz. Filhakika dlin 
olacaiız.,, lar. Yeni bir kuvvet olarak aralanM olduğu gibi bugün de Cknçlerbirli

Türkive Dıı, isleri Bakanı dün ak- girmiş olan Fikret adeta bomboş dP- ği. baştan ta sonuna kadar, çok gü
sam Türkiye elc:iliii tarafından veri- nilebileeek bir vaziyette brrakddı. Bu ".el ve teknik bir oyun oynamıstrr. 
len bir ziyafette bulunmuRtur. Bu zi devrenin neticesi 17 inci dıı.kikada ve Bazı oyuncularının lüzumsuz sertlik
vafete Dr. Stovadinovic;. Balkan an- yine sağdan yapılan bir hücum esna- leri bertaraf edilirse, takımda tenkit 
tantı memleketleri eldleri ve Yu~oe- 11oında Niyaziden Naciye ve ondan Esa edilecek pek az bir şey kalır. 
lavva nTR jqleri 'P~k~nh~ ~ıiikeek da giden topu Fener santırhAfmm <;ok Fenerbah<;eye gelince: yukarda da 
memurlan da hıtirak etml!Jlerdir. kuvveUi bir filtü ile gole tahvil etme- dediğimiz gibi. takım yorgun bir 

Doktor Tevfik RUı:ıtU Aras bu sa- 81 oldu. haldedir. Oyununun ic:inde arada sı-
bah Ankııravı:t dfüımek Uzere Belgrat Bu gol oyunda ıı.deta bir· tevazün rada parlayan kMlcımlar istisna 

husule getirdi. Gençler Fener kalesi- rada parlayan kMlcımlar ı'stisna e-tan hareket etmiştir. doğru .ııı. 
ne bilhusa sar; taraftan iıkı iilinıe difer hareketleri adeta zorluk 

lelgradda talebe arasında 
kanla kavga 

akınlar yapmrva başladılar. Onlarda la yapılmaktadır. Lik mac;lannm i· 
da paslar~ hücumlar seri idi. San kinci devresine giren ve pmpiyona
tırhatlan Ihsan eai a~ıklan Selim Vf' nm ta başmda giden Fenerbahçenin 
saf içleri Sallhattin bu esnada çok vaziyeti oldukça mevkiinl muhafaza 

Bel~t. 5 (A.A.) -Trp fakUlteel· ~ıştılar. Fakat bq.akmlar esnum - edebilmek için takmımda esaslr ta
nin önünde milliyetperver ve markatst da gol vaziyetleri hbıl olmadı. hattl ıiillt yapmuma intizar olunabilir. 
Webe arasmda kavga çıkımf ve bir devrenin sonuna doğru hlkimiveti iyi 
talebe ölmüştür. Kavgaya sebep ce eıe almış olduktan ~alde dahi sayı lımlrde ille moglorı 

. . . kaydedemediler. Ve bırinci haftaym lzmir .:: (A 
markelBt talebenin grev içm takrir 0-l Fenerbahçenin lehine bitti. , u. .A.)- Lik maçlarına 
vermif olmalandır. bugün de devam edilmiştir, Maçlar 

· lldnci devrenin birinci safha.ar, az 
Meshur Everst tepesine 300 metre kala ! 

DOnya aagcınıt aporıan meraJCW&
n ile birlikte birçok kimaeler Eıveree
tin tepeeine eritmeğe çalışan auttle
dge kafilesinin akıbetini en9'e ile 
bekliyor. Bundan on iki sene evvel 
924: meşpur dağ tırmanıcısı ?Marton 
1570 metroya kadar yilkselmi§ti. On
dan sonra arkadaşı 8600 m~ yük-

eeJOııne gorunau, ıuaı. oır a1Wa ge,. 
ri gelmedi. Everest tepesi SMO metre 

üksekliktedir. Bakalım geri kalan cı durarak on nefes almak mecburl
~40 metreyi Ruttledge kafilesi tırma yetindedir. Yapılan tahminlere göre 
nabilecek mi? bu 300 metroyu tırmanmak 16 saat 

Bu yükseklikte hava müthiş su- . .. . . .. 
rette soğuk olduğu gibi teneffüs et- sUrecektır. MUJkülitı ıız varın dufU-
me1i gayet güçtür. Her adımda dal· .nüh. 

---- heyecanlı bir devreye erdiğinden sa-
devam etmekle beraber Fenerin sıkı hada oldukça kalabalık vardı. nk 
hUcumlan ile başladı. Bu esnada Fik Trakyada elektrik ve 

ıu lılerl 
Edirne, 5 (A.A.) - Çorlu'nun ıu 

ve elektrik, Tekirdağm ıu ve Uzun
köprünün elektrik i•leri için yUbek 
makamların muvafakati almmııtır. 

Belediye reial~ri bu itlerin formalite
si için yalanda Ankaraya gidecekler· 
dir. 

Gö9menlere verilecek 
araba ve ikizler 

nlirne, l5 (A.A.) -Trakyada yer 
leten göçmenlere verilmesi k&rarll.f
tınlan 1,000 araba ile ' - 5 bin ökü· 

retin de kuvvetli bir iki akını nazan maç İzmirspor • Şarlaıpor arasında 
dikkati celbettL Gençler bu akmlart yapıldı. lzmirspor hakim bir oyun
atlattıktan eonra yava.ı yavaş açıl- dan eonra maçı 4-0 kazandı. 
maya başladılar. Fener kalesine yap Bundan ıonra karşılaşan Demirs
tıkln ıık hücumlar bir aralık oyunu por • Bornova takınılan maçında da 
adeta tek kale haline getirdi. Fener Demirspor 2·1 galip gelmiıtir. 
takımı yorgun ve bezgin, bu tazyikin Günün en mUhim ve heyecanlı 
altında ezilmiyor, fakat geniı nefea maçı Altay-Altmordu arasında idi. 
alacak ıurette oyunu açmaya da mu tık devreyi 2-0 galip bitiren Altay 
vaffak olamıyordu. Genoler bu esnada ikinci devrenin onuncu dakikaı:ımda 
bir iki gol vaziyeti de k~ılar. Ba- da UQUncU golü atarak vaziveti blis-
11 tUtleri yUbekten a1ttL Bir kıamı- bUtUıı lehine cevfnnlşti. ll"akat bu 
nı da kaleci Necdet kolayWda topla. wı gol Altmorduyu tku erler gibi 
dI. bir oyun oynamaya 1evkettJ ve üst 

Bu Aflıa da 20 dakika kadar .tır - Uıte Altay kalealne hücum yapmaya 
dUkten l!IOnra Fener takımı Esadı mer bqlaaı ve oyun bitmeıdne beş daki
kez muhacim yerine alarak yeniden ka kalmcaya kadar beraberliği kur

zUn satın alınma emri valiliklere ve- taarruza ba§)adı. Bir defa.smda çok maya muvaffak oldu. Bir arRlık vi
~l bir pas alan Niyazinin haflan ne bir Altmordu hHcumunda Altay 
ve bekleri atlatarak kaleye çektiği ~Ieyhine penaltı oldu. Bu ce?.ava iti
şiddetli bir şUtü kalenin direklerine raz eden Altaylılar sahadan avrıl
ça.rparak geri döndü.Bu hUcumlarm dı.lar .ve Altınordulular da kaleye to
bazısmda gol vuiyetleri hasıl olmak PU ıokarak maçı 4-3 galip hltirrlil~"r. 

rilmiş ve şimdiden hazırlıklara baş
lanmıştır. Müteahhitlere ihale olu -
nan pullukların da temmuz avında ar 
kası almmı, olacaktır. 
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