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5 KURUŞ SIYASA'l GÜNDELiK GAZETE 

Orta mektep muallimligi tah

riri imtihanl~nında kazanan

ların tam listesini ü~üncü 

sayfamızda neşred·yoruz. 

• 

Fransa Akdeniz anlasmasından ayrıldı! 
Boğazlar Konferansı yine tdlik edildi lngiltere silôhlanıyor ! 

:-- . . • :--: . -:· - .., - , Bütçeye ·60 milyon liralık 
ıngdız proıesının okunuşu bıttı, bogazlar tahsisat daha ildve edildi 
komisyonunun lağvı münakaşa edildi 
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Sovl}efier Karaden·ze lJGİnız hafif gemiLerm girmesmı istiyorLa1 
Karadedizden çıkacak Rus fıiosunun tahdıdıne razı oLmıyorLar 

-Asambled;-1 
neler gördüm 
neler işittim? ...... _.,.. __ , __ ...... _, --·-"-"11 
Habeş misalinden çıkan 
ders: Evvela kuvv~t son- ı 

ra müşterek emnıyet 1 ........ ............_ .............. ..__...._~ 
E vvelô. kendi toprağını"' kendini", 

kimaenin yardımını heaaba kat· 
madan müdafaa edecek va:ziyet· 
te olacaksını:z, ondan •onra her· 
hangi bir dostun yardımına gü
veneceksini.:z. Maalesef bunun ha
ricinde henü:z hiçbir devlet için 
bir emniyet kuvvei müeyycdesi 

yoktur. 
3 

Cenevre, 4 Temmuz 
Habeş Imparatonınun bütün salon 

tarafından dikkatle dinlenen sözleri
nin tarihi ,·esika olarak Uluslar Ku
rumu kağıtları i~inde hmmı;;i bir yer 
ala<'ağma şüphe yoktur. Söylediği 
sözlerin. dinli,,. ... ,_ ~... .ı ... .ı
bJr' tesır ~·aptığı elle tutulur gibi sa-
rihti. Habe!;istanın Uluslar Kunı
hlunda.ki eski delegesi meşhur Jeze 
tarafından yazıldığı söylenen bu be-
3·anatta, H~ile Seli..ı;iye hulisatan 
~~·Je iddia ediyordu: 

"Habeşistan bir mütecavizin taar
ru.zuna uğradr. Memleketim yakıldr, 
Yrkıldı ve beynelmilel hukuk ve ni • 
Zamlar ayak altına alınarak memleke 
timin halkı başına aylarca boğucu 
gaz yağmurları yağdırıldı. Bu cemi
yetin bir a.zası olarak müracaat et
tik, Italya mütecaviz ilan edildi, ve 
yine bu kurumun bir uzvu olarak bize 
emniyet ve istikl9.limizin masun kala
cağı vait ve taahhüt edildi. 

Biz, Uluslar Kurumunun bu temi
n~tına güvenerektir ki, gayri mÜ/;a
vı ve şartları arasında nisbet olrnı -
Yan bir harbi kabul etmek mecburi
Yetinde kaldık. Zecri tedbirler ilan e
dildi. Fakat bu zecri tedbirleri istiye
rek gayrikafi ve istiyerek fena tat
bik ettiniz. Bir taraftan zecri tedbir
birler tatbik ettiniz, diğer taraftan 
aylar ve aylarca Italyanlarm Süveyş 
kanaJmdan bütün asker ve vasıtala
Rnı geçirmelerine müsaade ettiniz. 

u harp esnasında Italyanlarm be -
nim şahsi menfaatlerimi temin ve 
buna mukabil memleketime ihanet 
etınekliğim için muhtelif defalar yap 
tıklan gizli tekliflerin hepsini red -
dettim ve daima sizlere, Uluslar Sos
Yetesine güvendim. Netice şu oldu 
ki, memleketim istila edildi ve evvel
ce mütecaviz mükafatlandırılmıyacak 
denirken şimdi bazı büyük devletlerin 
Parıamentolarmda Habeşistanm işga
li dolayısile zecri tedbirlere lüzum kal 
tnadığr tarzında müzakereler okuyo
l'utn. Bu ne demektir? Eğer böyley
se, bu takdirde Uluslar Kurumu pak
tının umumi manası nedir? Söyleyi
niz bana: Memleketime döndüğüm 
~aman size güvenerek harbetmiş ve 
lStilaya uğramış halkıma ne cevap 
\1ereyim ? Benim sizden istediğim ve
rilen sözün tutulması, pakta hürmet 
~~ınesidir. Yalnız Ha'beşistanın de
gıı, ayni zamanda bu Uluslar K11n1-
tnunun da hayatı mevzuu bahistir. 
Dk defadır ki, bir devlet reisi bi.zzat 
gelerek, bu kürsüde söz alıyor ve 
hak Ve adalet istiyor. Çünkü gene ilk 
def~dır ki, bir devlet, bu kadar aleni 
şekılde, bir mütecavizin tahrip ve 
is:~lasına terkediliyor. 52 milletin ~bir 
lnutecaviz karşısında aciz olacagmı 

[Arkası S incide 1 

AD Naci KARACAN 

Montrö Konleran:nnda Tevfik Rüştü Araş ve Titülesho 
Londra, 9 (Tan) - Kabine bu sa- ı ıe saklamğa taraftar olduklarını 

bah haftalık mutad toplantısını yap- söylemişlerdir. 
mış ve bilhassa Boğazlar konferan- Konferanstaki gergin vaziyet tes-
sında zuhur eden ihtilafla meşğul ol- kin edilmiştir. 
muştur. 

Montröden alman haberlere göre 
konferans, bu sabahki celsesinde :ıs, 
t7 VP 1& irwi madd.leı l Cetkik et
miştir. 17 inci madde kabul edilerek, 
16 ıncı ve 18 inci maddelerin tet
kiki talik edilmiştir. 

Türkiye başmurahası ve Hariciye 
Vekili Rüştü Aras Boğazlar komis
yonunun lağvını istemiştir. Roman
ya, Yunanistan ve Bulgar heyetleri 
Türk talebine kuvvet vermişlerdir. 

Fransız ve lngiliz hcytleri ise ko
misyonu bazı tadilat yapmak sureti-

Titüleslco lngiltereyi 
tahtie ediyo,,.r __ ,~;~c .... e-.-:=---r~-

Montrö,9 (A.A.)- Sovyetler Bir
liği murahhas heyeti, Ingilb pro
jesinin 23 üncü madde.ıüne bir fık
ra ilavesini tp,klil' etmiştir. Sovyet
ler Birliği, 1, 5, 9 ve 16 ıncı madde
lerin, mütecaviz bir devlete karşı 
ahnacak tedbirleri tahdit edecek ve 
yahut tecavüze uğrıyan devlete yar
dım için harp gemilerinin Boğazlar
dan geçmesini meneyliyecek bir tarz-

1 Arkas• ' ı1~ dt' 

Doktor Muhlisin ölümü 

Ehli hibre bu işte hiç bir 
kimseyi suçlu görmedi 

Ne Profesör Nisen ne muavinleri ne de 

sonradan ameliyat yapanın mes'uliyetleri yok 

Ehli. hibreden Dr. Akil Muhtar, Prol. Nissen, ehli hibreden Dr. Gene
ral Besim Ômer 

Geçen şubat ayında Manisada at
tan düşerek ayağı kırılan Manisa has 
tanesi baş doktoru Muhlisin buraya 
getirilerek kendisine profesör Nis -
sen tarafından ameliyat yapıldığı -
nı fakat bu ameliyatın ertesi gunu 
"Nissen,. in Romaya gittiğini, hasta 
bir hafta hastanede kaldığı zaman 
yaranın kangre~ olduğunu, bilaha
ra operatör Mım Kemal tarafr.n
dan tıbbi müdahalede bulunulmuş ıse 
de bu yolda çok geç kalınmış olduğu 
cihetle Muhlisin kurtarılamadığını 
yazmıştık. 
Bunun üzerine Muhlisin eşi müddei 
umumiliğe müracaat etmiş,iş tıbbı 
adliye havale edilmiş, fakat adli tıp 

meclisi ortada bir suç görememişti. 
Nihayet Muhlisin eşi tarafından 

Adliye Vek8..letine baş vurulmuş ve -
kalet te işi ehemmiyetle nazarı dik 
kate alarak meselenin tetkikini bir 
ehli hibreye havale eylemişti. 

Doktor Akil Muhtar, operatör Ali 
Riza Faik, operatör Ahmet Kemal 
Nisaiyeci General Besim ömerden 
mürekkep olan ehli hibre tetkikleri
ni evvelki gün bitirmişti. 

Dün tekrar toplanan bu heyet ha
zırlanan raporu bir daha gözden ge. 
çirmiş ve dün akşam bu raporun bi
rer suretini miiddeiumumiliğe tini -
versite rektörlüğüne vermiştir. 

l Ar kası 5 ıncide 1 

İn9ilterenin 

Akdeniz filosu 
tenkis ediliyor 

Akdenizde ltalyanlar şimdi 
rahat hareket edecekler 
Londra, 9 (Tan) - Italyan Habeş 

harbinden dolayı takviye edilmiş o
lan Akdenizdeki lngiliz filosu, zecri 
tedbirlerin Jiığvınrlan sonra eski va
ziyetine getirilecektir. 

Halen Akdcnizde bulunup normal 
1 Ark.ı~ı ' nı.;ıo 

Son dakika 
------
Fransa Akdeniz 
paktından çıkıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Havas bildiri -
yor: 

Fransız hiikfımcti. MilletJer Cemi 
yetfnfn zecri tedbirleri 15 temmuz -
dan itibaren kaldırmak hakkında al
dığı karar üzerine, Italyan - Habes 
ihtilafı esnasında Italyanlarm Akde~ 
nizde bir tecavüzü ihtimaline karşı 
vücuda getirilrn yardım anlasmala -
rmın hükiimsüz bir hale gelmiş ol -
dukları telakkisinde bulunduğunu res 
men Londra ve Romaya bildirmiştjr. 

Yunan sularında 

ltalyan gemileri ! 
Atinada hayret ve infial 

var. Yunan hükumeti 
.Romada teşebbüs yaptı 
Atina 9, (Tan) - İtah,an O'emile-. . • o 

rmın son günlerde hukuku dü\'el ah-
kamma muhalif olarak Şarki Akde
niz Yunan adalarındaki faaliyetleri 
bura mahfellerinde infial ve hayret 
uyandırmıstır 

Girittcn' bildirildiğine göre. lt:ıl . 
yanm on iki ada üssübahrisine men 
sup iki torpito muhribi ile iki deniz 
tayyaresi Giridin Trihonisi burnuna 
gelip hiç kimseye haber vermeden 
tevakkuf etmişlerdir. 

Si~am adasından gelen tclg!'afta 
da yıne Italyan ordusuna mensup 
tayyarelerin ada üzerinde birçok u
çuşlarda bulunduğu bildirilmi"ktcdir. 

. Hükumet, Roma maka m:ıtı nez -
dınde İtalyan harp gemilerinin Yu -
nan sularına girmesi müııascbetile 
tcşebbiislerde bulunmuştur. 

ismet lnönü Ankarada 
Ankara, 9 (Tan) - Başbakan Ge 

neral Ismet Inönü, bu sabah şehrimi 
ze dönmüş ve durakta bakanlar ve 
mebuslarla bakanlıklar ileri gelenleri 
tarafından karşılanmıştır . 

Bul9ar Krall 
ltalyaya CJİfti 

Sofya, 9 (A.A.) - Kral Boris bu
gün semplonla Italyaya hareket et
miştir. Bulgar kralı orada kısa bir 
müddet İtalyan Kral hanedanının 
misafiri olacaktır. Bulgar Kralı mü
tenekkiren seyahat etmektedir. 

Bu yd 16 parça harp CJem&si inşa edaecektir1 

ayrıca silah fabrikalarina s&parişler veriliyor 

Londra . fi. ( A.A. l - Kara. dc:niz 
ve ha \'U oı dul arına tahsis edilen 
munznm bütçe bugiin neşredilmiş
tir. Ha,·a ktı\'\'etlerinc on milyon li-

ralık bir fazla tahsisat avrılmıs \'S 

böylelikle bu kuv\·etler bÜtcesi. · ge
C,:l'n senenin 25 milyonuna mukabil, 

j Aıkası ~·ncdcj 

Habeş fütuhatı dolayısile 

İtalyanın halledeceği bazı 
muhim isler varmıs ? , 

' 
Brükseldeki Lokarno konferans:na ltalya He 

Almanyanın iştirak etmiyeceği tey:t ed~l;yor 
Roma, 9 (A.A.) - Italyan olim-

piyad komitesi, ltal\•anın HMO sene
si olimpiyadlarının tertipi ir,in end
cekoymuş olduğu namzedligini geri 
alacağını beyan etmektedir. It<ılya, 
o seneki olimpiyadlar i<;in Japonya
nın namzedliğinc miluıharct edecek 
ve 1944 senesi olimpiyadlarmın Ro
mada yapılnrnsını temine çalışacak
tır. 

Ayni komite. Italyanın Hl40 sene
si olimpiyacll,mnı tertipten vazgPÇ
mcsinin ~Pbcbi Habeşistan fütuhatı 
d·Jlayisile hallerteceği bir takım me
seleler bulunması olduğunu ve bu mc 
selelerin Tt:ı ly:mm bi.iti.in enerjisini 
snrfctmesini ic;:ıbedcC"ek derecede 
mühim oldwfonu ilave eylemektedir. 

lfalya Lokarno konferansı 
toplanfıs1nn İ§tirak 
edecek mi? 

Paris, 9 (A.A.) - Yakında Brük-

1 Ark;ısı ~•ne rlt-; 

ltalya Hariciye Nazın 

Kont Ciyano 

Mekteplerde yapllacak ıslahat 

Maarif Vekili tetkikat için 
yakında şehrimize geliyor 

lstanbul Universi.tesinin Bayazıt meydanından görünüşü 
ıva2ısı ~ ıncı ,., ~tR dıı] 
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GÜNAŞIRI 

B~ka.r C>clEl~ı 
Kapıyı. hırpani kılıklı bir oğlan açtı. İçerisi, bir kahve odasından 

farksu:: Sigara dumanı dolu. Peykede yağ lekeleri. Oturmadan evvel bir 
el vurayım dedim: Tavana bir toz bulutu savruldu: Pencere, açılınıyor: 

Kalın bir pas tabakası, camla çerçeveyi biribirine Ielıimlemiş .. Yerde, si
gara. kiilleri ve ezilmi!:i sigara narşları ... 
Onüınde iki kişi oturuyor: Birinin ensesinde, sönmüş yanardağ ağızla

rı gib! çiban patlakları. Doğduğu gündenberi tarak görmemiş bir kafa. 
Ceket bir me~·hane listesinden farksız: Ustünde her içkinin ve her meze
nin lekesi var ... Öbürü, mintanının kollan srvalı bir ~cuk. Ya_şı da.ha kü
<;ük olduğu için, geçirdiği seneler, onu, yanındaki kadar kirleteroemiş. 

Fakat, istikbale hazırla.nQ·or. 
Onlan Sf'yrederken, baeağnn tatlı tatlı kaşındı. PantaJonumun p~asmı 

çektim: İri bir tahta kurusu, tombul gövdesinde kanımdan bir damla., yu
,·arla narak ~-ürüyor .. Kendimi sokağa dar attım. 

Size nnlattıJtım bu bekir odası, belediye memurlarının, saatine, vesikası
na, ruhsatiyesine bakmaktan, içerisine bakmaya vakit bulama.dıklan kira 
otomobillerinden biridir? 

GU 
IC.adın polisler 

Büyük Britanya idaresi kadın po
lislerin yaptıkları hizmetleri çok be
ğendiğinden hiç olmazsa Londrada 
bunların adetlerini arttırmağa karar 
vermiş. Kadın polisle!", bundan son
ra fahişeleri daha ziyade nezaret al
tına alacaklar, çocukları himaye e
decekler ve sarhoş kadınları tevkif 
edeceklermiş. Polis mesleğine gire • 
cek kadınların yirmi dörtle otuz beş 
yaş arasrnda olması lazımmış. Bun
dan başka şu şartlar koşulmakta 

imiş! 

"Polis olacak kadmlann bacakla
rında varıs olmıyacaktır. Ayakları 
düz taban olmıyacaktır. Göğsü bü
yük ve etli olmıyacaktır. Bunlar, ne 
çok güzel, ne çirkin olacaklardır . ., 
A}Tıca iki aile babası polis mesleği
ne girecek bir kadını beş seneden
beri tanıdıklarına, çabuk sinirlenme
diğine, gayet iyi ahlak sahibi oldu
ğuna, hiddete sürüklenmeden her
hangi bir münakaşaya girişebilece
ğine dair şehadette bulunacaklar
mış! 

Güzel değil mi? .. 
Çok bekarlar, hem de inatçı be

karlar, bu evsafta kadını bulsalar, 
bunlara polis mesleğini tavsiye et
mezler, derhal kendilerile evlenirler-

Gorki' nin hayatı 
Meşhur ve büyük Sovyet edibi 

.tviaksim Gorkinin ölümünden sonra 
bıraktığı kağıtlar arasında hayatına 

dair kendi eliyle yazdığı şu fıkra 

bulunmuştur. 

1878 de ayakkabıcı çırağı; 1879 
da ressam çırağı;; 1880 de aşçı ya
mağı, 1884 te komisyoncu; 1885 te 

ekmekçi; 1886 da şarkıcı; 1887 de 
gazete müvezzii;; 1888 de intihar et
mek san'ati çırağı; 1890 da kopyeci 
1891 de devri 8.lem seyyahı, 1892 de 

romancı ... 
Büyük edibin fırtınalı hayatını 

bundan daha iyi tasvir etmek kabil 
olabilir mi? Fakat acaba büyük edip 

olmak için kopyecilik te dahil olmak 
üzere bütün bu merhaleleri katet

mek mi lazımdır? 

Orhan SEYFi 

Bilginizi yoklayınaz 

Sorular 
S - Kömür madenleri dünyanın 

en çok nerelerinde bulunur? 
S - Madagaskar kimin idaresin • 

dedir paritahh neresidir? 
S - Amerikannı istiklfı.line hangi 

hadise amil olmw;hır~ 
S - tik renkli aiişJer ne zaman 

~·apılmı. tır'! 

S - Entertayp makineleri ne za
man icat edilmi}tir ~ 

Dünkü soruların cevapları 
S - Danzig nerededir nüfıısu ne 

ka.dardtr~ 
C - Danzig Polonya ile Almanya 

arasmda Baltık denizi üzerin<le ser
best bir ~ehirdir. Vistül nehrinin man 
sabmm ciYanndadır. 200,000 nüfusu 
vardır. Bu nüfusun ınülıiın bir kısmı 
da Lehtir. 

S - Kongoyu kim alm·ıştır1 

C - Kongo ikinci Lepold tara • 
fından Belçikaya hediye edilmiştir?. 
2.880.000 kilometro murabbaıdır ve 
Bel~ikadan 83 defa bi.i~·üktür. 

S - Paristcki hiiyiik zafer abide
si ne zaman yapılml.§tır. 

C - Bu il.bidenin yapılması :Sapol
:ron tarafından 1806 ela emredilmiş, 
ve sonra Sa lgren tarafından yapıl -
ınıştır. 1836 da küşat edilmiştir. 

S - Meçhul a.skere bir Kabir yap
mak ne zam.arı dü.şüniilmü.ştiir1 

C - Umumi harpten sonra Fran
sa.da büyle bir knbbe yapılmış ve 
muhtelif harp cephelerinden mera • 
simle 12 asker eesedi Pa.rise getiril -
miştir. Iln.rpte gözleri ama olan bir 
asker içlerinden birisini işaret etmiş 
\'C bu zafer abidesinin önüne meçhul 
asker namı altmda gömülmü.~tür. 

S - Bugün Wlclcrile m~şhur olan 
Holnnd.aya ilk kile soğanı nereden 
gclmi.ştir1 

C - Lale devri zamanında Edime
den ithal edilmiştir. 

Adi sa babadaki 
maslahatgüzarımız 

ltalyan - Habeş harbinin banlan -
gıcrndan az evvel Adisababaya tayin 

Telefonla nelcadar olunan maslahatgüzarımız Nizamet -
konuşuyoruz ? tinin mezuniyet aldığını dün yazmış

tık. Nizamettin Adisababadan hare-
Dünyada telefonun inkişafına dair ket etmiştir. Maslahatgüzarımızm, 

şayanı dikkat bir istatistik neşredil- on, on iki güne kadar şehrimize vasıl 
miştir. Bilir misiniz dünya yüzünde, olacağı ümit edilmektedir. 

T A tı. 

l ® [g rH1 Ö ~ [Q)@: @lL LA l~HL LA fRı 
Sandalla seyahat 

2Alman Karadenizden 
şehrimize geldi 

Almanyanm Altona şehri polis di
rektörlüğü adli muavini Vernergast 
ve zevcesi lastik Padilbot ile Tuna 
ve Karadeniz yolile şehrimize gel -
.mişlerdir. Bunlar, Peşteye kadar 
trenle gelmişler oradan Padılbota bi 
nerek Tunadan Karadenize çıkmış -
!ardır. Bir Padılbottu da bindikleri 
padıbotun arkasına bağlamışlar ve 
eşyalarını ona koymuşlardır. 

Verr.ergast, Hamburg konsolosu -
muzun bir mektubunu da getirmiş 
ve dün vilayete gelerek vali muavini 
Hüdai Karalahana vermiştir. Yalnız 
mektup deniz yolculuğunda biraz ıs 
lanmış olduğundan Vernergast: 

- Kusura bakmayınız, deniz bi
raz nemli idi. demiştir. 

Bir akşam gazetesi buniarm Kara 
denizde büyük fırtına geÇirdiklerini 
tehlike atlattıklarını, hatta zevcesi • 
nin hastalanarak iyi olunca kara -
dan Almanyaya döneceğini yazmış -
tır. 

Kendisile görüşen muharririmize 
Vernergast demiştir ki: 

Görüyorsunuz zevcem yanımda
dır ve hasta değildir. Korkusu da 
yoktur. Esasen ne fırtına ve ne de 
tehlike ·geçirdik. Buradan İnebolu -
ya, oradan Tra bzona çıkacağız ve 
Trabzondan da Irana gideceğiz. !ran 
dönüşü karadan Almanyaya gidece
ğiz. 

Gümrüklerde 

Muayene teskilah da 
ıslah edilecek 

.......... -. ........ ~ 
N d 

. . ? Evkaf idaresi 
e ersınız. 

Eski Türk eserlerini 
Vapurlarda 

pencereler 
Tramua;ylarda giderken sağ ta· 

raf pencerelerinin açılıp sol taraf ta. 
kilerin kapalı tutulması artık bir 
belediye yasağı halinden çıkıp bir 
adet oldu. Zaten yasak, adet hali
ne gelmelidir ki kolaylıkla tatbik 
edilsin. 

Sıcakların hepimizi Göksu testisi 
gibi sızdırdığı şu günlerde insanları 
tramvayda •oiuk almaması için bu 
tedbirin sıkıca tatbik edilmeai ge
rekmektedir. Lakin tramvaylar böy
le olup dururken vapurlar maale11el 
hiçbir kaideye tabi olmadan ve sa
lona ilk giren ateıli adamın keyline 
göre iki taraflı açılan pencerelerle 
nez.lenin harman olduğu yer halini 
alıyor. Vapurda, hele sıcak günler
de hava almak istemek en tabii bir 
haktır. Lakin bunun için genİf ge· 
nış güverteler vardır. Salonlar, gü
vertede ÜfÜmekten ve soğuk al· 
maktan korkanlara mahsustur. O 
sebeple hava almak için salonda 
pencere açmağa kalkmak halkrn 
sıhhatile oynamak demektir. Bu 
noktayı belediyenin ehemmiyetle 
dikkat nazanna vazederken bir ta
raftan da vapur idarelerinden 8alon 
pencerelerinin böyle baııboz.uk açı
lıp lıapanmasmrn önüne geçmeler: 
ni haklı olarak i.steriz.. Halkta nez.
le, grip bilhassa dururken terlenen 
bupnlerde ancak bundan gelir. 

Bi:11 böyle Jüıünüyoru:ıı.. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

tamir ettiriyor 
Şehrimizde bulunan Evkaf umum 

müdürü Fahri, lstanbuldaki tetkikle 
rini bitirerek bir kaç gün sonra An -
karaya gidecektir. Kendisile görüşen 
bir muharririmize umum müdür, Ev
kaf idaresinin bu seneki faaliyeti et 
rafında şu izahatta bulunmuştur: 
"- Evkafın, ekalliyet emlaki üze

rindeki mürakabesi kanun dahilinde 
devam etmektedir. Yeni evkaf kanu
nunun tatbikatmda henüz müşkül8.
ta tesadüf etmedik. Satılan evlerden 
alman yirmi senelik vergi tutarı da 
usulü dahilinde alınmaktadır. 

Evkafla belediye arasında şimdilik 
bir ihtilat yoktur.yalnız. iki taraf a
rasındaki bazı meseleleri halledecek 
olan hakem heyeti çalışmasına de
vam etmektedir. 

!ki yliz bin liralık istikrazda bu -
lunduk. Bu para ile Türk eserlerini 
ihya ve abideleri tamir etmekteyiz. 
Ecdadımızın bu ölmez kıymette o -
lan yadigarlarını korumak için mun
tazam bir program dahilinde işliye -
ceğiz. Bunların tamiri için, müzeler 
umum müdürlüğündeki eski asarı ve 
abidatı koruma cemiyetile temasa gi 
rişilmiş, inşa ve tamir tarzlarr tesbit 
edilmiştir. Yapılacak işler başında, 
Süleymaniye, Uleli,Sokullu, Azapka 
pıdaki Sinamn eseri olan cami, Mah
mut Paşa, Mihrimah camileri gı'bi e
serleri tamir edeceğiz. Bunlardan son 
ra da sırasına göre diğerlerini ta.mir 
ve ihy'i.ya çalışacağız. 

Bilhassa şimdiye kadar Edirne ve 
Trakya cihetine ehemmiyet verilmiş, 
Sultan Selim, üç şerefe gibi abidata 
60 bin liradan fazla para sarfedil-

* Eyiip ha.,·a kurumu piyangosu- miştir. 
Hava kurumu Eyüp şubesi tarafın-

dan zengin bir piyango tertip edil - b d ı z b ki 450 p ı 
Gümrüklerde ıslahata devam edil an ıra 1 e ros vapuru o on 

mektedir. Şimdiye kadar manifesto ~~::kt~;.yango bu ayın 19 
unda çe- ~:ı~:ı~~~;;,nyalı seyyahla limanımr-

ve kontenjan şubelerindeki muame- • inhisarlar umum müdürü - ln- * İskan miidiirliiğü _ Vilayet is
lat ıslah edilmiştir. Birkaç gün sonra hisa~lar :ıımum müdürii Mithat, inhi- kan müdlirü 'l'ahsinin mezuniyeti 
gümrüğün muamele kısmında. da ı:s-..c !!'la rı hakkında ve a.ı e temas:'- hitamında tekaUt edilece~ vilayete 
rinde salahiyettar bir zatın söyledi- ta. bulunmak üzere dün akşam An • bildirilmiştir. Yerine vekaleten ı::ı
l::ı.hata başlanacaktır. Gümrük işle - karaya hareket etmiştir. kan işlerinde çalışan hukuk mezun-
ne göre, birkaç ay içinde, gümrük • Polonyalı seyyahlar - Polonya !arından Nazmi bakmaktadır. 
muamelatı eskisine nisbetle daha ba 
sit bir hale gelmiştir. Bu zat, bugün· 
kü muamelelerin daha sür'atle ya • 
pıldığını izah ettikten sonra diyor 
ki: 

- Eskiden, İstanbul limanına ge
len bir vapurdaki eşyanın gümrük 

muamelesine başlamak için tam bir 
hafta beklemek lazımdı. Vapur tama 

mile boşanacaktır, eşya mavnalara 
yüklenecektir, bundan sonra. güm · 
rük ambarlarına sevkedilecektir, am 

barlar malı teslim aldıktan sonra. 
gümrük muamelesine başlanacaktır. 
Bir malın bu safhalardan geçmesi i

çın, en aşağı bir haftahk zamana mu 
tevakkıf idi. Şimdi böyle değildir. Va 
pur limana geldikten sonra, tüccar, 
beyannamesini gümrüğe gösterir. 
muameleye başlanır. Gümrük mua -
melclerini basit bir hale getirmek 
için, en mühim merhaleyi geçmiş bu 
lunuyoruz. Maamafih, gümrük işle· 
tini daha merkezi bir hale getirmek 
için yapılacak işler çoktur. Gümrük
te en mühim ve en hassas yerlerden 
biri de muayene teşkilatıdır. Şimdi 
bu sahada ıslahat yapacağız. 

At yarışları başlıyor 

sene 15 vilayette 
yarışları tertip ediliyor 

Bu at 

--~--

hiç olmazsa medeni memleketlerde Nizaınettinin Adisababadan uzak 
ne kadar telefon ahizesi vardır? 35 bulunduğu müddet zarfında, Habe -

şistandaki yurttaşlarımızın işleri fah lnhı"sarlar VekaAleti Geren• v l' ı d'.J l t l d b' 'ntiba. milyon. Telefon mükalemesine ge- 7 ene e ıe en ıcıe yapı an a yarış ann an ır ı • 
ri konsolos Buchberger tarafından t tk"kl • 

lince bunun miktarı da 35 milyar- idare edilecektir. müsteşarının e ı erı Yarış ve ıslah encümeni tarafın -ı Istanbul vilayeti tarafından da -
dJr. Bu hesapça dünyada iki milyar Gümrükler ve inhisarlar vekaleti dan yapılacak yaz mevsimine mahsus mızlık aygırlardan hasıl olmuş, ya -
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Zecri tedbirlerden sonro 
Habeş meselesi 

Son iki aydanberi büyük bir ehetıl' 
miyet atfediJen Uluslar Kurumu ~ ' 
samblesiııin t-Oplantısı nihayet "'lJ]ill 
buldu. E"'Velce tahmin edilmiş oldll· 
ğu veçhile Asamblede Habeş harbi 
neticesi ltal~·a aleyhine tatbik ediJeJI 
zecri tedbirlerin kaldınlmasma kır. ' 
rar verildi. 

Yalnız zecri tedbirlerden vaz~e(:n· 
mesi hi~bir suretle Habeş meselesiJtl 
halletmi";i değildir. Çünkü ortada bil 
taarruz neticesi istiklalini kaybet · 
mi'j bir millet nrdır. Milletler Cerni
yeti mağlfıp milletin haklarının ga · 
lip devlet tarafınclan ga.-;bolunma~ıJll 
tanIJ·a.cak mıdır? l45te zecri tedbiri& 
rin kaldırılmasından Habeş meselt'l' 
sinin iktisap ettiği yeni ''~he! 

Bundan sonra Habe!;iistan halı:kfJl' 
da cereyan edecek bütün diplomatil 
mücadeleler Habeş topraklannm İ · 
talya tarafından ilhalnnm di~er mil 
Jetler tarafmcla.n tanınması etrafıJl ' 
da olaeaktrr. 

ltalya Şarki Afrikada kurduğu yt 
ni imparatorluğun Cenene tarafrJJ• 
dan tastikini kolaylaştırmak i~in 1'1D 
letıer Cemiyeti kifüıliı'Hne gönderdi· 
ği son muhtırada Milletler Cemi • 
yeti Paktında mevcut manda ahki
mrm Habesistanda tatbike lıazır ol· 
dnğnnu vadedecek kadar ileri gitın~ 
ti. Fakat buna ra~men ne lnt;ltert1 
ne Fransa Şarki Afrikadaki ltalyaıı 
futuhatmın tnstilcine '\'anasmadılaJ'· 
Eclen Asamblede ln~lterenin bu fıl« 
rini a.çık<:a beyan etti. 

~lamafih Asamblenin tastikten iri' 
tina etmi~ olmasma rağmen Habe~if' 
tanm Habı>şlere finansal yardım ta • 
lehini reddetmiş olmaST perde arkllı' 
smda. entrikalar ~evrildi~den ~ÜP' 
he uyandırmaktadır. Bilhaı;4'a Haht' 
sbıtanm vaziyetini tetkik edin evfül• . . . 
de tekrar toplana<'ak olan Milletıef 
Cemi~·eti Asamblesine bir rapor ver· 
mel' için bir komih~ seçilmesi btJ 
~linheleri b\isbütün kuvvetlendirme~ 
tedir. 

A vnıpa. si~·ası>t alanında İtalya i· 
le tesriki mesai:re meJyal ~öriineJ1 
In~iltere ile Fransa ltaJ~ra ile aratıı· 
nnda olan ihtiüıfh noktalan hal i~il1 
her ne kadar istical J:Österiyorlarıs 
da şimdiye kadar takip ettikleri !\fil• 
lf'tl.-r Cp,mi~·t>ti Paktına sadakat preO 
slblnden do~rudan doğruva ayni • 
wua,,n. ~--·P•• .. ..ı---;,.nrlA.r~ E."'"" .. eli 
ne lngiliz ne de Framn:ı efkarı urnu• 
miyeleri huna müsait <le~ldir. Son • 
ra. küçük devletler ı;ıilah kuvveti ne 
elde edilmi' bir ilhakı tanmıak ist~ 
memektedirler. Hatta Ariantin ttal• 
van fuhıhahnm tastik edildiği tak • 
tirde Cenubi Amerika Latin hüldl • 
metlt>rinin 1\lill&ler Cemiyetinden el 
kile<'ekll"rinl blldinni~tır. İngiltere ve 
Franıııa. Mllletler Cemiyetini yıkmalı 
veya zayiflatmak mesuliyetinde11 
korktuklanndan ''e küçük devletleri 
Cenevreden uzakla111tırmak lııtem~ 
~inden İtalyan ilhakını tanmuyor1af• 
Fakat ayni zamanda müstakil bit 
Rahe-;; hiikfımeti haki kalrlığmı da "-' 
bnl etmek istemiyorlar. Ta:\;n edı1ell 
komite e~·lülde Asambleye· vereceği 
raporda mües~ir ve kanuni bir Ha • 
beA hiikfımetinin mev('ut olmadı~ 
ortaya atacak ve i~Jletler Cemiyeti /. 
samblesine Habeş murahhasımm kıv 
bul edilmiyeceği tebeyyün edecektiJ'• 

.Çünkü mevcut olmıyan bir de"•letiıl 
Milletler Cemiyetinde temsil edilf"uıi• 
:veceği ileri ııtü~iilecektir. Bu suretle 
Italyanm Habeşistam illıakı res • 
men, açıktan açııı:: ta"tik edilmemei' 
le beraher Ha.be~ hükfımetinin, a.detUI 
me,·cudiyeti kabul edilerek ltatysJ' 
fütuhatı zımnen tastik edilmiş ola • 
caktrr. Habeş meselesi kapa.na<'ak • 
tir. Mamafih İngiltere ve Fransa.ııJJI 
ltalya.ya karşı olan dunımlarmm Al• 
man politikasına bağlı olduğunu hlY 
brlarsak bıı fikir üzerinde ısrarıJI 
doğru o1madıKı anıa .. ılır. Çünkü Al ' 
man~·anm gösterece~i küçücük bif 
hüsnü ni~·et tngilterenin İtalyan sl• 
yasetini derhal deAiştirir. - N. l\f. 

müsteşarı Adil şehrimizdeki tetkik - !stanbul at koşularr programı tes - nm kan yerli, halis kan Arap ve ya
insan olduğuna göre herkes muhak- Sultanahmet hafriyatında lerine devam etmektedir. Dün de güm bit edilmiştir.Yarışlara, Veli Efendi rım kan Ingiliz hayvanlarına matı -
kak 17 telefon mükalemesi yapıyor yeni mozayikler bulundu rük baş müdürlüğüne gelmiş ve öğ- çayırında 26 temmuz pazar günü baş sus olmak ve bu koşuların son beşin
demektir. Sultanahmette eski Bizans eser- leden sonra müfettişlerin yaptığı bir lanacak ve altı hafta arka arkaya ci ve altıncı haftalarına konmak üze 

Fakat yine telefonda gevezelik Ierini bulmak için yaprlan hafriyata toplantıya riyaset etmiştir. her pazar devam edilecektir. Kaza • re 750 şer lira ikramiyeli iki koşu 38.800, Adanada 4,400, Kırklarelinde 
yapmakta Amerikalılar birinci gel- devam edilmektedir. Profesör Baks- Müsteşar, yeni teşkilatın tatbika • nanlara verilecek ikramiye mıktarı daha ilave edilmiştir.Bunlardan birin 2180, Diyarbekirde 5015, Samsund~ 
mcktcdir. Sözde Amerikalılar çok ter kendisile görüşen bir muharriri • tına ait meselelerle meşgul olduğu on bin altı yüz kırk liradır. cisi üç ve daha yukarı yaştaki halis 4860, Sivasta 5875. Konyada 3430, 
sükuti insanlardır değil mi?- mize hafriyatın yeni şekli etrafında gi'bi son zamanlarda İstanbul baş mü Birinci koşu: Satış koşusudur. Uç kan Arap ve yarımkan Arap at ve Balıkesirde 2230, Bursada 4710, Er' 
Ümitsizler f şunları söylemiştir: dürlüğü mıntakasr dahilinde vuku - yaşındaki yerli yarını kan İngiliz er- kısraklarma mahsustur. Diğer ikin- zurumda 4555, Istanbulda 10.640, !V 

"- Tomruk sokağındaki B kolun bulan kaçakçılık ve hırsızlık vak'a- kek ve dişi taylara mahsustur. ci koşu: üç ve daha yukarı yaştaki mitte 1150, Esltişehirde 1085 lir~ 
Uluslar Kurumu muhtelif ihtilaf- da çıkan Bizans saraylarının ve du- lan hakkında da izahat istemiş ve lkinci koşu: Dört ve daha yukarı ecnebi kanı taşıyan hayvanlara mah Gaziantepte 1000 lira verilecektir. 

ları sulhen halle yarayan bir mües- varlarmın zeminindeki kazı ilerlemek almı~tır. yaşta ve 1936 senesi zarfında ka • sustur. Bundan gaye, vilayet halkı- Koşular Sivasta 13 ve 20 Eyıü1d" 
sescdir. Bütün anlaşamam.azlıklar tedir. Burada birçok mimari parça - Adil tetkiklerinin sonunu aldıktan zandığı ikramiyeler yekfınu 500 lira- na, vilayet dahilindeki damrzlık hay- Kırklarelinde 20 eylülde, Izmirde 20'. 
oraya gelir. Ve guya oradan bir ümit ıar bulunmuştur. sonra cumartesi akşamı An.karaya yı doldurmıyan halis kan Ingiliz at ve vanlarm vaziyetini tanrmaktrr. 27 eylülde, Bursada 27 eylill ve 4 bl 
beklenir .. İşte ümidin mabedi olan Sultanahmet camiinin arkasındaki dönecektir. kısraklarma mahsustur. rinci teşrinde, Ankarada 4, 11, 18. ~ 
Uluslar Kurumu ümitsizliğin mihra- A kolundaki mozayiklerin devam e- Uçüncü koşu: Dört ve daha yuka- On be§ vilôyette af birinci teşrin ve 8, 15, 22, 29 ikiıt 
kı olmuştur. den sahasında birçok yeniden eser- lar üzerinde incelemeler yapmakta - n yaşta 1936 senesi zarfında .ıiç ko- kO§USU te~rin ve 6, 13, 20, 27 birinci kanııtı' 

Bütün ümitleri suya düşen Negü- ler bulunmuştur. Burada yüz elli met yız. Aygır deposunun içindeki kazı şu kazanmamış yerli yarım kan A- Bu sene onbeş vilayette at yarışla- da, Diyarbekirde 4, 11 birinciteşri.J>' 
siın Uluslar Kurumundaki nutkun- ro murabbalık bir mozayik üzerin - durmuştur. Sebebi ise burada tesa - rap, halis kan Arap atı ve kısraklara rı yapılacaktır. Bunlardan yalnız Is- de, Konyada 4 birinciteşrinde, AdA' 
dan bahsetmek istemiyoruz. de çalışmaktayız. Fazla toprak yü - düf edilen büyük su deposunun yı - mahsustur. tabulla Erzurumda yaz yarışı yapı- nada 11, 18 birinci teşrinde, Satıl' 

Çekoslovakyalı gazetecinin de a- zünden burada bazı müşkülata tesa- kılmasına. ihtiyaç hasıl olmasıdır. Bu Dördüncü koşu: Uç ve daha yuka. lacaktır. sunda 18, 25 birinci teşrinde yapıl9'' 
eamble toplantısında kendi kendisi - düf etmekteyiz. Topraklar kaldırıl - yüzden buranın istimlaki lazım.gel- n yaştaki halis kan İngiliz at ve kıs- Vilayetlerde yapılacak yarışlarda caktır. 
ne verdiği ceza bu ümitsizliğin bir dıktan sonra çok yeni ve mahalli mo tnektedir. Halbuki istimlak işile an- raklara mahsustur. Koşulara iştirak edecek mal salıiP 
nişanesidir. zayiklere tesadüf edeceğiz. Burada cak gelecek sene yakından meşgul Beşinci koşu: Dört ve daha yuka- kazananlara. ıtu miktar ikramiye ve- leri tertip heyetinin hazırladığı ni ' 

Cenevre ümitlilerin değil ümitsw- Y:aprt-ımız sondaj neticesinde yeni olacağız. Bu sebepten okuldaki haf- rı yaştaki yerli yarım kan Ingiliz at rilecektir: zamnameye harfiyen riayet edecel<' 
~~_._,,_,._...__~~--'----~~~~--=---"'-~--=-~-------:..-----~--~---J~.,.;..._.;;_~..;._~.:,_~~~__:::;_~.....L~~~~-------.-..~ ........ ~-~~-ı.... .......... ,__ __________________ ~~--
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Ortamekterı muatlımıığı Danzigte 

Muhtelif grup imtihanında Alı komiserlik 
il• 1 ilga mı edilecek 

muvaffak olan mua ım er 
Tahriri imtihanda kazanmış olanlar 17 Ağustosta 

Ankarada yapılacak sözlü imtihana gireceklerdir 

Ankara., 9 CTa.nl - Orta .me~tep 
ıtnıallitnliği için açılan yazılı ımtihım 
da kaza.nııra.k 17 ağuıtoıta Ankara 
da yapılacak tif ahi imtihan! lhna • 
cak muallimleri bildiriyonım; 

Tarih ve coğrafya 
imtihanında koıonon llk 
mektep muallimleri 

lsta.nbuldan Usküdar 30 uncu ilk 
mektep muallimlerin~en. ~edime ve 
Hadiye, Beyoğlu 42 111cı ~kmektep 
Nusret, Itaıyan kız mektebınden Nı
rnet. Galatasaray Jiaesi ilk kl&mm • 
dan Vahdi, Galata Rum ilkmekteb~
den Belkis, S&franbolu ;ı~ekt~bın
den Veli, Kocaeli ilk tedrisat mufet
tişi thı&n, Ada.pazarı M. Kemal ~~ 
,a mc_ktebi muallimlerinden Şerife. 
!lzmit yeni Tur&n mektebinden le -
lll. Geyve Akhisııt" mektebinder.. 
Fahrettin ve Süreyya' Gebze merke~ 
tneJrt,ebinden Nuri, Gebze Aydınlı ko 
yf1 ba.t muaJlfmi Nedim, tzmit Ba~-

tebinden lzzet, Urfa: Bilecik Fırat 
mektehinden lbra.him, Fevzi P~a 
mektebinden Ahmet, KAhtrt mer).<ez 
mektebinden Kemal, Erenköy mekte 
binden Zehra, Bayramiç merkez mek 
tehi nıualllmJerinden Fuat, Biga, Di
metoka. mektflbinden Hamdi, Bjga 
merkez Dumlurımar mektebinden Sa 
bihı:ı, Erenköy mektebi ba~ muallimi 
Nuri, Ankar11 Gazi terbiye Enstitüsü 
beden terbiyesi ı:ıon sınıfından 31 nu
maralı Mehmet, AyruJ kazası Keşa -
nofköy mektebinden Hüseyin. Orha· 
niye köyilnd~n Rifat, Aydm: Ker • 
mancrk muallimi Ferit. Söke İsmet 
Paşa mektebinden Sabri, Bıı.lıkesir: 
6 eylül mektebinden Neıtne, lstik • 
lll mektetıi.nden Na~iye, Ali Şuurl 
mektebinden Şaziment ve Hayriye, 
Ga.zi mektebinden Nahide ve Fahri
ye, 6 eylUl mektebinden lffet, Ay -
vahk G11,zi mektebinden Enver, Ban 
drrma 2 lnei mekt.t-pten Nizametti?ı, 
Niğde: Asmaköy\t mf')ktf':binden !e • 
mail, Sakarya mektıobinden Saf&. 

Fen bilglıi, biyoloji 
imflltanında kaıanan 
mektep muallimleri 

illi 

eci.k bat muallimi Hikmet. Kırtehır 
~ui mektebinden Arif ve _Ali, Kll'fe
hir N'1mık Kemal mektebmden O~ -
nıan, Mucur, cumhuriyet m~k~~ın· 
d@?t Mehmet, Eski§ehir: SıvrıhH1ar 
kızrlbel mektebinden Abdullah, Ma - Bursa : Kemal Paışa Lala Şahin 

· • A'~i-·"' ikmal mektebinden Sa mektebinden Cemil, Inegöl Gazi Pa-
nıs&. ~" ...... b" d 
lihattin, Som& Altıntaş mekte ıd:b·en §&mektebinden Radiye, Manisa: Ga-
Bahri, Turgutlu Çatnıd~rşe mf"ke ~n- zt mektebinden Süleyman, Necati 
den Reşat, Akhisar Alı e ı me - 1 Hi 
teblnden Enver, Salihli Altmordu Bey mektebinden Şevki, Turgut u . 
ı:rıektelbtııden Fethi, Cıı..nakkale: Ece- lA.1 mektebinden Recep, merkez Istlk 
Ab t ou.nıun köy mektebinden Do - 111 mektebinden Mahmur, Kırkağaç 
ğa~ Geltbolu CUmhuriyet mekte • Cümhuriyet mektebinden Fethiye, 
binden Rafet ,Mardin: Savur mek ~ Çoruh;· Merkez muaUimlerinden Ne
te binden Temel, Nuseybin mektebin- dim, orta mektep yardımet muallim· 
den Zeki . !~l : Mers\n Ça.nkaya mek 
tPbinden Sami, Mut Ç§mrek mekte - lerinden Sudiye, Arfü'in GRzi melde· 
binden Naci, Bov.aha.Llnönü mektE'- bind•n .A..h,,,_t T...iatil, Muğla! B()dnım 
ouıaen J~a:ıI; BOlU:DUzee Namık birinci mekt.ebinden Muzaffer, Kora-
Kemal mektebinden Hilmi, Ankara: eli: Tuzla. mektebinden Mebruke, Sl
Beypazan ilk birinci mektebinden nop: bUkl!J rnekt~inden Bekir. 90 
Niyazi, ikinci me~t~pten Me~met, nım: ikmal mektebınden Ahmet. ılk 
Gerede Misakı Mıllf mektebmden tedrisat mUfetti'i Nuri, Ağn merkE'z 
'.Abdurrahman. Antep: Kilis CUmhu- muallimlerinden ltıhek, Antalya: Kur 
riyet mektebinden Mehmet, Gazi_ M. kuteli mektebinden Adem. Manatgan 
Kemal mektebinden Şefik, Mus:ıa.: merkez mektebinden Tahsin. lstan
Ma.rmarhı mektebinden Adem, Gıre- bul: Beşikt~ 19 uncu mektebinden 
&un: Necati Bey mektebinden Dur • Behlül, Kadtköy 8 inci mektept~n 
sun, Ağrı merkez mektebinden ~u- M'.e:ı:ıuıune, Marruj: !stiklal .mektebın 
ri, Siva.ıı: Zağra. Devekıııe m~~tebın • den Ruhi. Sakarya mektebmden Nu
den Mehmet, Edirne: Ha.eı ilı mekte rullah, Elbistan İlmet P&ea mekte -
binden Afife ve Enver, Dumlupınar binden Salih •. Afyon: Sandı~ı .?ah -

· d Beki Yusuf hoc& mek çe içi nıektebınden Hasan, bilyuk Ka 
ınektebın ~ r, . k 1 ikköy mektebinden thıııan, Kayae-
tebinden ~alih. !~Ala l'briktepe me rl~ Deveıı· ikmal mektebinden Sabri, 

· 1 k'"ltür menıunı tebinden Nazıf, Ça u . 
1 

rrıet Pa- ~arbfl.Şt mektebinden Şilkrli, Bolu: 
Turhan, Bu?"fla: Yenif!!ehır 8 

.. 
1 
kaşık Mudurnu CUmhuriyet mektebinden 

şa rnektebinde~ Nevber, Jne~ . Bu- HulUei, Kutamonu: Araq merkez 
çı köy mektehınd~ Cemal, . ~ı M mektebinden Halit, Trabzon: Gazi 
har! köy mektebınden Fa~!.ha.vet. paşa mektebinden Hasan, Denizli, 
Kemal Pa.ışa mektebinden kt binde~ Dada.y Gazi mektebinden iffet, Bul 
M. Kemal Paşa ıtııerkez nıe ~ebin- dan 4 eylül ırn~ktebinden Rahime, !s 
lffet, CUnıhurlyet merl<ez m~t bin hakköy mektebinden Hamdi, Acıpa
den Ştlkrart, 23 temmuz n:e in··nu ya.ttı yatağan köyü mektebinden Fe
den Nihal, Iıparta: Ka.raag~ e::Cez rlha. Giretıun: Yeşil Giresun ~ekte
ınektebinden Zühtü, Atabek m b: ... den Celll Akköy mektebınden 

. hi M re.ş· mer - ,... • . ınektebinden lbra ~· a · h t ŞUkrUye, Çanakkale: Ezine Gazı mek 
kez JnönU mektt>bınden Me ı:: tebinı:len Fethiye, Eıine lsmet Pa..ı;ıa 
Kurtuluış mektebind~ Nur~:inden mektebinden Gıyu, Anbr~: Tari~ 
drin Göç Ahmetli k~yU ıne . den fakUlte&i talebeıııinden Fahn, Necatı 
~li. Ymmf Hacıkoy m~Jdebın Na- Bey mektebinden Meliha, Beypazarı 
Mehmet, Kurtulu!' me~tebınd~e.rnzi ikinci mektepten Hüzlim, Konya Iıı
dir, SakRrya mektebınd~n .. . mek metpaşa mektebinden Necmiye, . kiz 
Bilecik: Boztlyiik Ahrrıetlı ~o~ikl!I muallim mektebi tatbikat ~ualh~ -
t~binden Ha.ean. Burdur. p lerindEln Nahit. Aydın: Cümbunyet 
nı.ektebinden S&lih, 1.zmir: Itı~:n e~ mektebinden Mümtaz, orta maha~e 'R mektebindMı MUnıre, CUm i~ ~ .mektebinden Haydar, Kermenc~k 
trıektebinden Ayşe, Ku,adası Ş 1:1 mektebinden Behlçe, Söke temet 
oeeköyii mektebinden t:zzet, Tilrk bı~ p~a mektebinden Nimet, Çine Kızıl 
lyiği mektebinden lbsa.n, KUta.hÇı: tepe mektebinden Hamza, !çel: Tar
Sima.v orta mektebi muallim ve ~ı 

5 
Duatepe mektebinden lhsan. Mer 

Nurettin, Van: 2 inci mektep. mu -
8~ Cumhuriyet mektebinden Rıza, 

lirnlerinden Mehmet •. Kırklareli: Bur ~~ klareli: Babalık mektebinden ŞUk 
l{az çiftıik köy mektebinden b&Ş ~:- rU r Burgaz ~iftlik köy mektebinden 
allim Mustafa, Burgaz J{a.nştıra.n k'" Y F~zli Babaeski Mandrra mektebin -
mektebinden Ş~hriban •. Dulha.n koy de Hayri. merkez mektebinden Ce -
nıeırtebinden HUsa.mettin, mer e: ; Burgaz kınkköy mektebinden 
nıektebinden Dtırda.ne, Alpullu rrıe - ~ llh Bileeik: Kurtköyden Şehabet
tebinden Nuri, Zonguldak: Merk~~' t! ~erkez birinci mt>ktepten Talat, 
kozlu mektebinden Fird~vı, E:1~hı M~latya: Gam mektebinden Nuriye, 
Süleyman Beyler mektebmden ~ ' ! önU mektebinden Müeyyet, Keser 
.lm!ıiz: U4.:UncU mektepten H. de~ d~z mektebinden Mehmet, Petilrke 
'.Afyon: Sandtldt Dh1.n mektebm t ektebinden Rasim. merkez mekte -
Mustafa Gedik Ahmet ~aşa. mek ~- :nden Muharrem, Mardin: Om.er ça
binden Neellliye, J{aysem: CUmhu a ~ vu• mektebinden Mu~tafa., Derik 
Yet mektebinden Zeyn~r, AntalY · mektebinden Huan ve Hikmet, Cez 
'.At.eksi Eksers meıctebınd.en ~=~; re mektebinden Mubliı, Urfa: Fırat 
fa, Kurkuteliden Mual~l d Sal'h, mektebinden CemRl, Erzunım Palan 
ırıerkez Sakarya. mekt~bırı en R.f \ ' döğen mektebinden Zehra, kahraman 
Elmalr merkez meıctebınden 1 

a; k Jar mektebinden Turgut. Bayındır 
})jyarbekir: Merkez !~m~t Pat:,.;e. Yaka.köy mektehinıfon Sıtlilı. To1'al -
tebindeıı Ahmet Bilgı, Silvan 

Danzig Ayan Mediıi Rei:ıi Greise, 
Londra, 9 (A.A.) -Dantzig me

ıeJesinden bahseden Morning PO!t 
gazetesi, yakında mezk\lr eehirdeki 
Milletler Cemiyeti itli komiserliğinin 
ilga edileceğini \•e 0 reamen muhtari
yeti harz bir Dantzig arui11I "ihdas 
ve bu arazinin Almımyaya tabi imiı 
gibi id:ue oluna~ğını tahmin et
mektedir. Serbest §ehire ait olan bil· 
tün meselelerin doğrudııtn doğruya 
Almanya ile l.ehists.n arasında bal· 
ledileeeğ} söylenmektedir. Lehista
nın Dantzigteki şimdiki ikti~adf hak 
ları mu haf aza edilecek ve Alman
Leh müna.~ebatında ameli hiç bir 
deği§iklik olmıyacaktır. Almanya· 
nm ı;>antzig!i sadece Alman camia.sı
na ithal etmeği tercih etmekte bu
lunduğu, ancak bu §eklin Lehistan
ca kabul edilemiyeceği, Hitler'in ise 
Lehistanın dostluğuna fevkalade bir 
kıymet vermekte olduğundan dolay! 
bu nokta.da israr etmiyeceğt söylen
mektedir. 

Danzig lcomiserl "lqgünkü 
vaziyet değJıemez!., ~iyor 

an , . n 
Oantzig umuml komiseri Papee, mez 
k<ır 1'ehir ayan mediııi reisi Greiser'e 
Lehistanm serbest ~hır istatUsilniln 
hil} hir. 6ghile değiştirilmesine ve 
U>h ticaretinin serbestçe icrasının 
menedilmeıııine kalkışılmasına. mÜBa· 
meha edemiyeceğini bHdinnlştir. 

Greiser, ayan meclisinin asla fev
kalade tedbirler almak tasavvurun
da olmadığı ve muhaliflere karşı 
yapılacak icraatın serbest şehir is
tatüsünün çerçevesi dahilinde yapı
lacağı hakkında Papee'e teminat 
vermi§tir. 

tıköy mektebinden Kadriye. 

Riyaziye lmflltanmda 
kazanan ilk mektep 
muallimleri 
Muğla Tiinekköy mektebinden Zlih 

tü, Fethıye mektebinden Kemal, Ur
la. mektebinden Akif.Muş: Mallzgirt 
mektebinden Remzi, Bitlis Ahlat 
mektebinden Ahmet, Siirt Gazi mek 
tebinden Hasan, Rize tstikl8.l mekte 
binden Kenan, Pazar tampoköy mu
allimlerinden Şevki, Trabzon: Ufa 
köy mektebinden Fehmi, Erzurum: 
Veysi efendi mektebinden Memduh, 
Dk tedrisat milfettişi Nurettin, Kır
şehir: Keman mektebinden Rahmi, 
merkez Gazi mektebinden Ali, !çel: 
Mut deniz mektebinden Sadri, Tar
sus: Duatepe mektebinden Galip, Si
vas: Şarkışla Çetni mektebinden Re
şat, Çorum: lkmal mektebinden Do
ğan, Çorum merkez muallimlerinden 
Ismail ve Şahin. Adana: t&tiklal mek 
tebinden Kemal, Osmaniye ikmal 
mektebinden lsmail, Osmaniye mek
tebinden L<ıtfi, GUmU~hane: Dumlu 
pınar mektebinden Cemal, Bayburt 
Harthan mektebinden Hakkı, Mar
din: Cilmhuriyet mektebindç_n Be -
kir, Savur mektebinden Mula, Zez. 
re mektebinden Talip, Çanakkale: 
Im.roz mektebinden Şazi, Antalya, 
Gazi mektebinden Şadan, Eskişehir: 
Necati Bey mektebinden lffet, İnö
nü mektebinden Sadık, Kütahya.: Si 
mav ikmRl mektebinden Salih, Deniz 
li: Sarayköy Hakay ba.ımuallimi 
Şükrü, Kahra.manlar köyünden Fah 
ri, Sinop: Gerze. mektebinden Fevzi
ye, Burdur: Karamanlı mektebin -
den Lfttfi, Elbiz: Ergani madeni 
mektebinden Nuri ve Muıtafa, Ma
nisa: Turgutlu CUmhuriyet mekte -
binden Hıı.ydar, 8 eylül mektebinden 
lsmail, Zonguldak: merkez Namık 
Kemal mektebkıden Osman, gülis • 
tan mektebinden Mehmet. Konva. Ka 

1 

Habeiİsfanda 

Öldürülen tayyareciler 
tahminden fazla 

Par~ 9, (A.A.) - Petit Parisien 
gazeteainin Roma muhabiri, H8.be -
§istand& öldUrUlen İtalyan tayyare
cileri pakkmda şöyle yazıyor: 

"Telef olanların miktarının rcs
me11 bildirilen miktfl.rdan fazla olabi
leceği kabul edilmektedir. Zira neş
redilmi9 olan tebliğ, makinistlerden 
ve telsizcilcrden bahsetmektedir ki, 
bunların üç tayyarenin miirettebatı 
arasında buluı.muş olmaları nıuhte
meldir." 

Populaire gllr.etesi, diyor ki: 
"Leketmi vak'al'lı, füıbeşistanm 

bır kısmrnda İtalyan kontrolunıın 
henüz pek o kadar ciddi olmadığını 
ispat etmektedir." 

ltalyanın Habeılsfandakf 
voılyeti 

Paris, 9 CA.A.) - Madam Tabou
is, Habe,istanda ölmüş olan ltalvan 
tayyarecilerinin maruz kalmı, olduk
tan bu felaket dolayıa\ıe Oeuvre ga
zetesine şu telgrafı çekmiştir: 

İtalyanın Habefistımdaki veziveti 
hakkında dün akışam Montröye gel· 
mi, olan fena haberler, az çok heye
can uysndırmıttır. Diğer taraftl\n 
İtalyanın ııiyasi vaziyetinin gitgide 
fenala.şmakt& olduğu söylenmekte . 
dır. İtalya, yavaş yava, münferit 
bir vaziyelft düşüyor. Fransa da 
ttaly11nm Habeşistanda 400 bin as
lceri b\ılunduğundan ve 100 bin ki
'iden mtir~kkep takviye kılaRtı da 
göndermek üzere olduğundan onun 
BrUksele çıığırılmasında. ısrar etmek 
te bir fayda melhuz olup olmadığı 

ıuale şıı.yan görülmektedir. Şu halde 
ltalyanm elinde bulunabilecek kuv
vetin bizim için hali hazırda. hiçbir 
kıymeti olamaz." 

Ci&ufi tren yolunu tahrip 
eftfler 

Londra 9, (Tan) - Ad.is Ababa
dan bildirrnyor: Habeş ç~teleri t.!l< -
rar hlicumlarıı. başlıı mrşla rdır. 

Bu defa Adia Ababıı.dıım :>O nıil 
uz11k bir me8R fPde, Cibutiyc giden 
tren yolunu ve telefon hatlarını lah
rip etmişlerdir. 

MdtAmadiyen devAm etmekte olan 
bu gibi h8.diı-elerin önUne gf'çmek 
iı:in İtalyanlar- tlddetli tedbirler al -
mışlardır. 

Eden mezuniyet aldı 
Londra 9, CA.A.) - Daily Mail ga

zetesinin istihbaratına göre, Eden, 
1935 te Varşova, Moskova ve Berlin 
l.'!eyahatinden sonra. müptela olduğu 
kalp dfiyetinden hasta bulunmakta
dır. 

Bakan, sekiz gUnlUk bir mezuni • 
yet almtf}ttr. 

raman mektPbinden Refik, Altmç~

me mektebinden Melahat. Ereğli 

Dumlupınar mektebinden Feride. Bo 
hı: C",..erede Misakı Milli mektebinden 

N~et, DtizC'e ikmal mektebindE'n 
ŞUkrü, Giresun; Şebin °Karahisar 
~ktebinden Ethem, Ağrı: Karakö -
se mektebinden Adil, Çoruh: Urum 
cukköy mektebinden Enver, lstan • 
bul: Beyoğlu 17 inci ilk mektepten 
Zehra, Heybeli orta mektep jimnas -
tik muallimi Zehra, Sultanahmet 44 
Uncü mektepten Ziya. Afyon: Namık 
K.?mal mektebinden Ibrahim, Kılıçlı 
koy mektebin.den İhsan, Eğret mek 
tebinden Bürhan, Dinar ilçe inek -
tebinden Rifat, Köşk nahiyesi rnua.1 
!imlerinden Hasan, Söke Altıtepe 
mektebinden Necmi, J{astamoni: 0-
reniye mektebinden Şevki, lzmir: 
eÇşme Alaçağı mektebinden Meh -
met Ali. Kocaeli: Adapazarı Ak<;a
kamış köy mektebinden Cemal. Kan 
dıra Fmdıklıköy mektebinden Fuat, 
Fatma.nm mektebinden Melek, Balı
kesir: Kayaba başmuallimi Geneer, 
Susığrrlık birinci mektebinden lsma
il, Ankara: 18met Inönü mektebinden 
Şerif, Dtekin mektebinden Reşit, Kı
h_c:lıtr köy mektebinden Mahmut, kü 
c;Uk Yozgat mektebinden Remzj, Hay 
mana Çalia köy mektebinden Altay, 
Çocuk merkez mektebinden Edibe. 
Hamdi ve Nimoçin, Marq kurtuluş 
mektebinden Nmıret. Elbistan bmet 
Paşa mektebinden Sıtbri, Amaıııya: ts 
tiklil mektebinden MU~ide, Yeşil tr 
mak mektebinden Kemal, Antep: Ne 
zip mektebinden Ahmet, Pa.zareık A
s~crklı köy mektebinden Ha$an, Kay 
ıerl: Develi ikmal mektebinden lb
rahim, Araphköy mektebinden Sita
re, Edirne: Ttırk Musevf mektebin -
den Selim, Malatya: Lise beden ter
biyesi muallimi Muammer, ismet 
:Paşa mtııktebin~en Tevfik, Hekimhan 
Sakıtrvııı. melctP.hinıiM J. hdflllr•dir 

Buz satı§ları 

ihtikara karşı 
tedbirler ahnıyor 

Buı satı,1nda ihtiklr yapıldığı ve 
bazı bayilerde geç vakit buz buluna
madığı hakkındaki flkft.yetler bele ~ 
diyece ehemmiyetle nazarı dikkate 
alınmıştır. Belediye halktn bu gibj 
ahvalde ne suretle hareket hmesi la-
1.amgeleceği hakkında u:r.un bir tf>b
liğ kaleme almıı,tır. Bu, halkı tenvir 
nıaksadile yakında gazetelerle ilan 
edileceği gibi muhtelif vaeıt.Alarla 

da ha ika bildirilecektir. 
Diğer tarafhn belediye bu iki me

~de hakkında dlin buır: ı-f'rbayillği • 
nin nazarı dikkatini <-ııılbetmil!I v e 
mıık;ıw~lcye riayet Pdilmeftinin kf!ndi 
menfaatleri noktA11tnrlAn olduğunu 
söyliyer(\k muayyen tav11iyeleırde bu
hmmuı,ılardır. 

Dlin yeniden yapılan ıı;ikAyetlerde 

bu:ımn bilhasrıu:ı Adnlarda ve Btiyllk -
;ıdada çok pahahya satılmnktıı. oldu~ 
j11 bildirilmiştir. Bu mesele hakkm
da tetkiklere devam ohınmaktadn-. 

Bahçe ve gazinolardaki 
meırubat fiyatları 

Bu yıl yf!niden açılan bahçe ve ga
zınolarda me?rubatın çok pahaJı ol
duğu görülmü'ii. b~lediye şubelerine 

verilen bir emird~ bu gibi yerinin 
listelerinin tetkikile fiyııtlann di • 
ğerfori dereceı:ıine indirilmesi bildi • 
rilmiştlr. 

Deniz tarlkile CJ•len 
seyyahlar azaldı 

ı:apı}ıt~ tetkiklere göre bu yrl &İ· 
yası hadıı:ıeler dolayı8ile deniz tari-
kile gelen ııeyyahlar geçen eenelere 
nazaran ehemmiyetli miktarda aıal
mı:.-tır. Buna mukabil otomobil ve 
bisikletle gelen seyyahlar çoğalmış • 
tır. 

Yıtlnız 2 Ağustoetıı. başhyAc:ak o • 
lan lstanbulda 40 gün 40 gece eğ • 
Jencelerinde bulunmak üzere mem • 
leketimize deniz tarikile de epeyce 
Sf'yyah gelecektir. Bu meyand& 
ıığuRtosun ortalaruıa doğru yedi yü
zü mütecaviz bir Reyyah kafilesi g~
lecektir. 

30 temmuzda de ~50 İngiliz Bey· 
yahı ge1ecekt ir. 

M111rdan gelecek 
üniversitelilor 

Mıtiırdan gelecek olan ve doçent
lerle beraber ~O ki~iden ibaret bulu. 
nan talebe kafilesinin ayın 14 tinde 
,~hrimizde bulunacağı anlıı.şılm19tır. 
Bu kafileyi kar~ılfl.mak ve gezdirmek 
için hazırhkhır yapmak üzere hem 
Üniversitede bir komisyon kurulmuş, 
hf'm de belediye turiıın şubesince 
tedbirler alınmağa bar;;lanılmıştır. 

, 

Çam ilca 
Dün bir lahıe dünyanın en güıcl 

yer1e,rinden biri olan Çamlrr.a tepr. • 
ıdııe çıktım. lst.anbul Şf!hrinin aza • 
met ve gult\Utğt, cihanda eril bulun· 
maz bir ta.biat oyası olan Bo~azm ne 
fasetl. marmara gümüs tepsisine o
turtturutmuş kapatılıuı5 birer faittn
ri tu gibi ~örün.,n adalar, Saray • 
burnu, &ıttktq, Haliç hiilasa emsal· 
~b bir kompozhiyon olan man7.ara • 
.l·a doyamadım.. Baktım. Baktım. 
Baktnn! Sonra bir ele etrafıma bak· 
trm. Rtr türfü hima) f': f'dilmi~ en ta • 
biatin bu ,;ii7.f'I ,·erini f'linden gf'ldl· 
~ kadar dlizeltrney~ !;alışan kah,·e • 
rinin f'mekle_rJnin küçlikliiğiine, Pt • 
raftaki p&ı!lh tPI örgiil~r('I, uıaklarf 
ahlmış rskl ~ardal)·e kntulanna, kı· 
nk iimitlf'r kadar c;ol< Jti (il kmklan. 
na, kurumu~ otlara, kağşanu' ağar. 
masa.llll"a ,.e )an ah~ap yan demir 
dün~·anrn en rahatsız iskf'mlelerine 
baktım. Hakhm. 8nktım , .e içim hôn 
nldn. Ac1dım. Bu ) crlf're, bu güze) .. 
likJPre ve bizfl .. 

StyJah g.-1shı di) oru7.. GP.lsin a • 
ma ne yapııım? Ç!lmhra t epesinP. !:Tletrt 
e.adır mı kuJ'1'un?. 8e.H·ah dP.nen mah 
liik, rahat, konfor, f')ğlPnı·e, kola~1ık 

, . .., u«'ıııhık bltP.r. Çamhca tepesine 
ı;ıka~ğ•mrF. &«')~·ahı oradn bir ~e· 
<'e rahat 1ıyntahilf'<>ek bir '~rlmiı ol
"" göğıııümfü:ii ~Prt:rr:k ı:ağıralnn .. 

Dl)'ecflksinlz. ki: 
- Canım! Sen flr. tuttumrnşrıun 

('amhca ff'pf'ı.ini! 8a~kR yer yok 1TI11~ 
lıdanbnh111 hf!r tarafı blrihirine re • 
kabf't tdtrr~lnt: giiıeldlr. Uikin 
Ça.mhca bunlann ht>pı•dndtm Ustiindfrr. 
Bununla M.raht'lr ha ,ka ~-~rıerde de 
MYJ'llh oturtacak bir otelimiz nr 
mı! .. 

Vardtr di)'Pn tltnl kaldırsın! .. 
Bir ~f"J':''llh ıtPhrl olmak, hu~ir ''P.· 

~1111., yann, yann d,.ğlls~ öbür • ·n 
bo hii;rUk "itenin mnkaclderftt ının 
başmda ıtf'1Pn ha.nrh işlerdendir. Btı· 
nu tahaklmk .-ttlrmf'k t~hı her ge~en 
_ı:itn bir ufak adım atsak hu ha:rırh 
Akfbf>tJ o niıııh,.tte ~·"kıa,trrmıN ~lo • 
n17.. E~-r Çamlır.Jt tf"pe"'htdA 50 ra . .. 
tııkh gib:~ı hlr oteliml7. olıııa h1i. ifa • 
rl<:tıon kfm"f'l hf"kl~ml;n~ kalmndan şfli 
h\r1t ora,, doldururdu. Runn Jı?;Örı>n 

diğer müteşebbisler dP. l emen hare· 
ktote ~N;'f!l'lt'lrdl. Suadiyf!~·i hugiinkii 
mamÖl'f' hallnt'I g4'!tirP.ntn, oraclakt 
gulnh~.,, kuran adam olduğunu in • 
kAr f'dflhlllr miyiz? .. 

Çamb<"a da bö;\·Ir. hir adam bekli • 
yor. Çamhranm bö~·le hir mamure 
haline gf'lmMıl yalnız ch·ar için de • 
iil bütün J~tanbul için hliylik ka • 
ıanç ola<"aktrr. Ç'Unkü A\'rupamn 
tepE'leri içimle onunla maımırft. tti • 
barllt"ı, han ltlharUe ,.e ıııu itibarile 
rekabet ed11bllt('ek tepe .göremiyo • 

Amerika da · nım. 

Sıcak dalgasından 143 
kişi daha öldü 

Nevyork, 9 CA.A.) - Sıcak dal· 
gası, dahn simdiden 143 kişinin ölü
müne !;ebebiyet vermiştir. North
Dakota'da 45 santigrad hararet de
recesi kaydedilrniı?tir. 

Amerika araziniıı üçte birinin ku
raklığa maruz bulunduğu tahmin e
dilmektedir. North-Dakota çiftlik 
sahiplerinin yilzde doksanının zarar
l11rı ad~t~ onların tamamen mahvol
ıfıalarını intaç etmiştir. 

Liman idarelerinin teıkilat 
nizamnamesi tasdik edildi 

Ankara, 9 (Tan) - !sianbul ve 
tzmir limanln.rmm sureli devri hak
kındaki kanuna göre bu direktörlük 
lere ait muamelelerin şekli idaresi ve 
direktörlüklerin teşkilatile memurtc.. 
rın sureti tayinleri vazifeve eal!hiyet 
leri için Ekonomi Bakanhğmca ha • 
zrrlanan nizamname Bakanlar Heye
!ince kabul olunmuştur. 

Sovyet sularına giren 
Japon bahk~ı gemisi 

Moskova, 9 (A.A.) - Tass ajan
sının ıelA.hiyettar mahafilden 5ğren 
diğinc göre, Japon hilytllt elc:isinin, 
küçUk Japon gemilerine vaziyete
cten Sovyst hudud otoriteleri hak
kmdaki mevzu proteıııtosu, eu kUçük 
hadiseden doğmuştur. • 

Bu &ym 4 Unde, fırtınaya nıaruı 
kalan bir Japon balıkçı gemi11JI Sov
yet sularına girmi~tlr. Bu girişin se
bebini tahkik eden Sovyet otoritele. 
ri Japon gemisini derhal aerbeıııt bt
ra~ımıslarihr. 

8. FELEK 

Liman ldaresind ~ 

ıslahat 
Yeni liman ide.resinde dahili i. 1~· 

rin ıslahına müteveccih mesaiye de
vam edilmckt~dir. Her servisi, mü· 
dürti umumi muavininin başkanlığı 
altında tcşekkill eden bir komısyon 
tarafından hususi bir itina ile tetkik 
edilmekte ve işlerin azami emniyet 
ve kabil olduğu kadar elir'atlc yapıl· 
ması için icap eden biitUn tedbirler 
aımmaktadır. Y~nl idarenin bilh:ıs· 
sıı muhasebe kı~mT modern bir tica
ret mut-esesi zihniyetile yeniden 
kurulmaktadır. 

Teşkilatın iç cephesinde yapılan 
yeniliklerin arka8ı cyHıl sonların& 
doğru ahnabile~k, bunu mUte:ıkıp 
inş11at fşlerlne başlanacaktır. Bu in
şaatın projesi ı;ıimdiden hazırlanma· 
ga. başlanmıştır. 
Limanın devrine mliteallik faı:ıliyet 

devam etmektedir. Antrepoların de· 
vir ve işletilmesine ait talimatname, 
gümrük başmUdUrlUği.\ ile liman n~ 
mum müdUrlüğU arasında kararlaş· 
tmlan e&aslar dahilinde hazırlanmıf 
ve liman idaresi umum müdür mua
vini Hamit Saraçoğlu tarafından 
dün akşam, vekaletin tasvibine ar • 
z~dilmek üzere Ankaraya götürül • 
mUştür. · 

Bu talimatname, antrepoların tam 
bir intizam dahilinde devredilmesi ve 
devirden sonra allkadar idarelerin 
mUşterek idarede münasebetlerini 
tanzim etmesi bakımından iki esaslı 
kuıma ayrılmtf bulunmaktadır. 

Bir Çek, casusluk suçu 
fi• mahkOm edildi 

Bertin 9 (A.A.) - Halk mahke· 
mesi,Çekoelovak tebaasından St.orch 
i caıııusluk suçuyle mUebbed küreğe 
mahkt\rn ctmi§tir 
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No. 14 Yazan : Ziya Şakir 

Mücahitler Mezitli köyü civarında 
biraz geri çekih11işlerdi 

Bu dini bütün hocanın temiz bir i
manla yaptığı ateşli telkinatı, derhal 
tesirini göstermişti. Durak köyün -
den Derviş ve Emin ağalarla, Urgan 
kıran köyünden Molla Nasuf ve Be
kir kahyalar ve Aktaşlı Ali bey gibi 
kahraman müfreze kumandanlariyle 
cesur Adana mücahitlerini, zafer -
den zafere sürüklemişti. 

Nisan ayında Adana cephesi mü
cahitlerinin faaliyeti, birdenbire şid· 
det kespetmişti.. Haç kırı, Bileme -
dik, Kelebekte kuvvetli bir taarruza 
geçmişler; Karaisalı kazasından Ada 
naya bir saat mesafeye kadar yak
laşmakla beraber, Duran ve Kelebek 
istasyonlarını işgal eylemişler; 230 
esir ile pek çok silah ve cephane ele 
geçirmişlerdi. 

Ayni zamanda, şarki Adana cep -
besinde de, Mersin şehrini tamamiy
le muhasara ederek Fransız kuvayı 

lşgaliye kumandanma teslim olma -
smı teklif eylemişlerdi. Karada, en 
son ve mütekamil koskoca bir Fran
sız ordusuna, denizde de muhteşem 
bir Fransız donanmasına rağmen, ya 
pılan bu hareket; cidden takdire şa
yan, şahane bir cüretti. 

Fransız işgal kumandanı, yeniden 
kuvvet .getirtmişti. Filonun dehşetli 
bombardımanı himayesinde, bwıları 

karaya çıkarmak istemişti.. Fakat 
bu hususta, hiçbir muvaffakıyet elde 
edememişti. 

siperlerine karşı şiddetli bir taarruz 
baş göstermişti. Bu, bir taarruz de
ğil, iman kudretinin, yurt ve millet 
muhabbetinin en ulvi bir haşmetini 

gösteren coşkun bir seldi... Taarruz 
hatlarında; genç ve gürbüz karaya -
ğız delikanlılar arasında başları srm
sıkı sanlmış köylü kadınlar, aksaçlı 
ve solgun benizli ihtiyarlar, eşraf, 
muteberan, dini bütün hocalar da gö
rülmekte .. Milli azim ve imanın bütün 
kudret ve azametini göstermekteler
di. 

Fransızlar, ellerindeki kuvvetli 
harp vasıtalarına güvenerek kendile
rini şiddetle müdafaa etmişlerdi. Fa
kat; bu coşkun hamiyet selinin. ar
tık tel örgülerini param parça ederek 
kendi siperlerine kadar çarptığını gö
rür görmez; bir huruç hareketi yapa
rak mücahitleri iki ateş arasına alıp 
ezmek ve eritmek istemişlerdi. 

Fakat, kahraman bir Türk kadmı, 
Fransız erkanı harplerinin bu kahir 
planını altüst etmiş; Fransız ordusu 
hesabına kaydedilecek bir felaket hu
sule getirmişti. 

Bu kadmm adı, (Hatice) idi ••. Gö • 
tük nahiyesinin Banzin Çukur köyün
den, Hasan Ağanın refikası bu disi 
aslan, Emin ve Den;ş Ağaların müf
rezesinde çahşan, bir mücahitti. 

Tam, Fransızların hqruç hareketi 
başlar başlamaz; onlann önüne geç -
miş; kendilerine klavuzluk etmeyi 
teklif etmiş .. Gafil kumandanı, kendi 
yüz kişilik müfrezesinin (Kar Boğa
zı) nda kurduğu pusuya sürüklemiş .. 
Ve koca Fransız kıt'ası, o sarp ve 
yalçın Boğaza girer gir.mez. karşıla
rına gerilmiş.. Gür ve mütehakkim 
bir sesle: 

Fransızlar, içine düştükleri bu müş
kfil vaziyeti rslah etmek istemişler .. 
Bir hayli hazırlıktan sonra, (6 Nis~n) 
sabahı, iki ta.bur piyade, 12 adet ma
kineli tüfek, 3 zırhlı otomobilden mü
rekkep bir kuvvetle, Mersin şosesinin 
şimal kısmından .. ve, merkezden çı
kardıkları -otomatik silahlarla mü- - Te~lim !.. silahlarımzt atm .. 
cehhez- bir tabur piyade ile de şose- Yoksa.bire kadar kırılırsını:ı:.Emrini 
nin cenubundan taarruza geçmişlerdi. vermişti. 
Bu taarruza. Mersin önündeki Fran- Bu emir. derhal infaz edilmişti. 
Eız donanması da, ağır toplaril~ işti- Derin bir şeref ve heyecanla arze
rak etnıişti. • diyorum ki; kumandan ve zabitleri-

Ortalık ağarırken, ,M;e:ı:itli \•e Şeyh le .. top ve makineli tüfeklerile tam 
~mori köylerine karşı baskın tarzın- sekiz yüz Fransız askeri, bu Türk 
da başlıyan bu taarruz, hemen her kadının emsalsiz kahramanlığı kar
sa.at şiddetini artırarak o gün ak- şısında baş eğmiş .. Hiçbir mücadele 
şama kadar devam etmişti. Ve, bu ve münakaşaya imkan bulamıyarak 
kadar faik bir adet ve ateş kuvvetine silahlarını ~eslim etmişlerdi. 
karşı, bir avuç mücahidin tam on beş Bu zafer, şu netceyi vermişti... 
saat gösterdiği bu JD.Ukavemet, Fran- Fransızlar; kendi işgal cephelerinin 
sızlarm bile hayret ve takdirini cel- karşılarında, hergün geçtikçe kuv
beylemişti. vetlenen, ve nizamiye kıt'alarile tak-

KUŞBAKIŞI 

Muhayyele kuvveti ! .. 
Muhayyilesi kuvvetli adam anlatı

yor: 
- Muhayyilem bana rüyalarımı el 

ile tutulacak bir hale getirmiştir. Ve 
ben rüya alemimi gündelik ha1·4tımm 
hizasına getirdiğim gibi günle~imi bi
rer rüya gibi seyretmenin kolayını 
bulmuşumdur. 

Sizin rüyalarınızdaki 1·amaçlar, 
dağlar ,atlar, denizler hep ·kuş tüyü 
kadar yumuşak, ve birer oyuncak 
kadar miniminidir. Sizin rüyalarınıza 
giren her~eyin ömrü oy~ncaklarm 
ömrü kadar sahte \'e muvakkat ol
duğu halde benim rüya alemim hrzın· 
dan bir damla kayb~tmeden gündüz
lerime karışır. ve size yorucu, hlktı
rıcı gelen gündelik hadiselerin kaba, 
çirkin ve zehirli piirüzlerini gündelik 
hayatrma karışan bu alem bir zımpa
ra kağıdı gibi törpüler, yumuşatır. 

uhayyilesinin kuvvetine giiveııe
rek gündü;ıleri gece, geceleri gündüz
yapan dostum buna benzer bir çok 
şeyler daha anlattı. Onun için barda
ğı kırk paraya su satan ufak kulü
beler, dibinin c:akılları görünen, tadı
na doyum olıruyan birer dereden 
farksızdı. 

- Ben muhan ilemin yardımiyle 
bu miskin sucu dükkanlanna yüzüs
tü uzanır, tramvay, otomobil çanla
rından bir dere uğultusu icat eder ve 
suyumu böyleJikle bir )·a)·la suyu 
içercesine, kana ka a ,içerim. 

- Ne mutlu sana dostum dedim. 
- Evet amma, dedJ .Gel de bu sa-

adeti deli doktorlarına anlat bakalnn. 
Geçenlerde önümde yürüyen bir a
damcağızın boynu sürahi armuduna 
benziyordu. ~luhayyilern büyük bir 
ısrarla "önUnde yürüyen bu acfam 
halis bir sürahi armududur, sen onun 
yüriidüğüne bakma!.,, dedi. Ve ben de 
adamın boynuna sarıldım diye beni 
timarhane;·e tıktılar. O adaı~n adam 
değil sürahi armudu oldu~unu deli 
doktorlarma a.nlatana kadar ~ektiği
mi bf"n bilirim. 

Dostumun ~özleri garip parılhlarla 
~ranmağa başlamıştı. İçimden: 

- Eyvah ! dedim, muhayyile kuv. 
veti bu! l'a benim zavallı kafanu 
Trabzon fındığına benzetip kırmağa 
kalkarsa! · 

Giipe~ündüz rüyalar gÖrP.n dostu -
m \ln ~-anından yağdan çekilen kıl ~bi 

uzakla.5tım. 

Bedri RAHf'I 

Okuyucu 
Mektupları 

Mücahitler, Mezitli köyü civarında viye edilen milli kuvvetlerin beyhu-
biraz geri çekilmişler .. Hatta Fran - de yere mücadelenin faydalı bir ne- Şişhane yokuşundaki 
sızlar, o gece bu köyü işgal eylemiş- tice vermiyeceğini takdir etmişler; 
lerdi...Fakat. .. biraz sonra mukabil ta hiç bir ciddi esasa istinat etmiyen bıt çeşme 
e.rruza geçen Türk mücahitleri. em- çarpışmalara nihayet vermek iste- Şişhane yokuşunun başında itfa-
salsiz bir kahramanlık göstermişler; mişlerdi. iye karakolunun yanındaki çcşme-
Mezitli köyünü istirdat ettikten son- Bunun için, (Büyük Millet Mecli- den su alan sakaların patırdısından 
ra, bütün Fransız kuvvetlerini sahile doğru sürmüşler .. Yine; etrafı kat si) ile temas çarelerini aramağa ve nöbet bekleme yüzünden çıkan 
kat siperler ve tel örgülerle muhat başlam.ışla~dı. İşgal mıntakalan ku- ve her gün eksik olmıyan kavga ve 
olan Mersin şehrine hapseylemişler... nıandanları ile lstanbuldaki Fransız gürültüden ne bir sabah uykusu ne 
Bu parlak zaferde de yine birçok si- siyasi ve askeri mümessilleri ara- dE gece kabil değildir. Bu meyanda 
lalı, cephane, hastane levazımı, eşya sında cereyan eden muhabereden dile almamıyacak derecede çirkirf 
ve saire ele geçirmişlerdi. sonra; -lstanbuldan- Ankaraya biı laflar da üstelik caba. Polis bile bu 
Kazanılan bu muvaffakıyetler, A- binbaşı ile bir sivil murahhas yolla- hergünkü kavgalara müdahale et·' 

MEMLEKET MANZARALARINDAN 

Bir heyet Bartın civarında 

maden . tetkikleri yaptı 
Bartın, (Tan) - tktısat vekaleti maden arama enstitüsü genel direk

tör muavini Abdullah, arama enstitüsü azasından profesör Za.mri, Bartı
na gelerek şarbay İbrahim Gökbayrakla beraber kömür mmtakası olan 
Arita gitmişlerdir. Karabük demir madeni fabrikasına lazım olan ma • 
den kömürünün mahallen tedariki için fenni tetkikatta bulunulmuştur. 

Profesör Dr.Granik sondaj yerlerini gösteren haritalar üzerinde mahal
len tetkikler yapmıştır. Haritalar tamamlandıktan sonra sondaja baş
lanacaktır.Heyet.Safranbolu yolu ile Dadayın Azdavay maden kömürü 
mrntakasmı tetkike gitmiştir. 

Bafrada tütün piyasası 
Bafra, (Tan) - Bafra tütün piyasası normal bir şekilde '1evam et • 

mektedir. Geçen yılın kurak geqmesi yüZün.den mahsulün az oluşu ve a..

hcılarm istekli bulunuşu fiatlarm yüksek ve köylüyü memnun edecek 

bir şekilde gec;mesini tevlit etmiştir. Mahsul ?onga kilosu 80 - 135, gör -

mez 20 • 30, başı'bağlı pastal kilosu 125 • 275, başıbağlı görmez de 25, 
40 kuruş arasında muamele görmüş tür. Bir buçuk milyon kilo olan 
1!l35 rekoltesi tamarr• yle satılmış gibidir. feriye pek az miktarda tütün 
kalmışt Onun da alıcısı hazırdır. Bu yıl f azla mikt ard a tlit Un z.eriya.tı 

yapılmıştr. Havalar uygun giderse 936 rekoltesi dôtt milyon kiloyu hu

lacaktr. Ziraat bankası da tütün zürrama büyük mikyasta yardım et -
mektedir. 

Samsunda Kızılay haftası 
merasimle başladı 

dananın cesur mücahitlerine büyük mışlardı. mekten bıkmı~ usanmıştır. Kafa iu-
bir şevk ve gayret vermişti. Şimal ci- Bu iki zat, Ankarada nazikane bir rılması, göz patlaması yüzünden de : 
hetleri.nde kalan Fransız ve Ermeni şekilde kabul edilmiş.. Salahiyettar vuku bulan hadiselerden dolayı dü 
kıt'aları, (Pozanti) de muhasara e- zevat ile temasa gelmişti. Fakat iki asap oynamasın diye perdeleri bile~ 
dilmişti. Fransızlar, etraflarını mü- üç gün süren bu temaslar, esaslı bir kapamak mecburiyeinde kalındığı 
kemmel siperler, telörgüler ve mitral- k&.rarla neticelenmemişti. Ancak şı.ı bir çok imzalı aldığımız mektuptan 
yözlerle çevirerek mukavemet göster- var ki; };,~ temaslar, Büyük Millet anlaşılmaktadır. Bundan başka o ci
mek istem.işlerdi. Fakat mücahitler, Meclisinin Büyük Reisi ile onun mu- var halkının bir kovva su almaları
bu muhasarayı uzatmadan Pozantiye hitinde bulunan Tilrk siyasi ricali na da imkan olmadığı bildiriliyor. 
girmek ve artık bu mücadeleye bir an h k Çünkü bir kova su alabilmek için la-
evvel nihayet vermek fikrindelerdı·. a kında Fransızlara gayet iyi bir k ı ·k· 

Bunun ı·çın· taarruz hazırlıklarına gı·- fikjr vermişti. Ve hatta, bu zat İs- a a ı ı saatten fazla beklemek la- Samsun, ('J'ım) - Burada R..IZila~ bahse"dere\c K.rzıiaya aza yaztlmala-

t b 1 d 
zımmış. Mercii aidinin nazarı dikka- haftas evvelsi gu·· b ı tır Haf 

n·şmı·şlerdı·. an u a av et ettikten sonra, Frau- · l n aş amış . • rma çalışılmaktadıt. 
ti celbedilmektedir. t ilk günü K zı1 k 

Büyük Millet Meclisinin ilk kuruldu sızlarla Türkler arasında .bir muka- anın .. A I ay mer ezinde Şehir baştan başa kızılay bayrak-
ğu günlere tesadüf eden bu hadise, renet husule gelmişti. (Arkası varı toplanan hukumet er~~~~· t~o - ları ile ~onatılmış ve her tarafa afiş-
Ankaraya akseder etmez; büyük bir .. ~~tan; ~ubayl~r. ve buyuk bır halk ler, vecızeler asılmıştır. Hiç durma-
memnuniyet hissedilmişti... Ellerin • MUESSlF BiR lRTlHAL kutlesı onde suel bando olduğu hal- dan çalışan Samsun Kızılay kurumu 
deki kmk dökük silahlarından ve ge- T A N Şehrimizin maruf kağıt ve kırta- de Gazi p~rkına giderek Atatürkün buradaki sosyal yardım ödevini faz-

. _ .. . anıtına bır çelenk koymuşlardır . nış gögüslerini dolduran milliyet aşk sıye tüccarlarından merhum Bay A- Bundan sonra Kızıla k b ·_ lasıyle yapmaktadır. Seneden sene~ 
ve imanından başka hiçbirşeye malik ABON E VE iLAN ŞARTLARI li Asgann eşi, Ekmel, Riza ve If. kanı Dr. Osman NuJ =::.. :r ye geliri artan bu hayır müessese _ 
olmıyan bu kahramanları herkesten fetin anneleri Bayan Hatice Asgari 
ziyade takdir eden Mustafa Kemal bulunduğu Karlsbad şehrinde vefat söylev vererek yurttaşlarımızın ba· - mize Samsunlula.rın gösterdiği ilgi 
Paşa; onların böyle siperler, mebzul Sigortalı NormaJ etmiştir. şına geıeft herhangi bir felaket kar- çok büyüktür. 
makineli tüfekler ve sairelerle müceh .. şısında yardım elini uzatan Kızılaym· ------------

h ı k 
• Türkiye içın Dışan içıı G• k d ez O an uvvetli bir müdafaa hattı- Lira K. Lira K. Lira K J 3 yıldan beri yapmış olduğu işler ve ıreSUft amunUnUn G 1 

na birdenbire taarruz etmelerini tec- ı aylık ı 50 l 35 hizmetlerden bahsetmiştir. değiştirildi 
viz etmemiş .. derhal 4 kudretli cebel 3 4 

50 4 - 8 -t 
1 

·k· h t ıs .. 8 so 7 so 14 - Gece, Kazımpaşa sinemasında Balıkesir, (Tan) - İlimiz ilçe mer 
opuy a ı ısa ra opu ve bir kaç mit- t yıllık 17 oo t4 - 28 _ ralyöz göndermişti. • büyük bir müsamere verilmiş, ıiıü- kezine bağlı Giresun kamununun adı 

Bu topların ve mitralyözlerin, sür- nan tçln nım:llı:k Şirketlerine mil müsamerede maskeler baş doktoru (Savaşdere) olarak değiştirilmistir. 
atle oraya yetişmesi, mücahitleri bü- raca.at edilmelidir. Nurettin tarafından halka gaz mas- • ·Balıkesir, {Tan) - Konakp,mar 

10 •. 7. 936 

........._ .................. ns_ 

lnegölde ipek böceği 
yetiştirenler artıyor 
lnegöl~ (Tan) - Bu yıl kosa Fi

atleri iyi gitmektedir. BugÜne ka • 
dar 60-93 arasında dalgalanml§tır. 
Dut ağcıçları 11oğuktan bozulduğu i• 
çin birçok böcekçiler böceklerini al 
maia mecbur olmuglardır. Burada 
yaprağın kiloau dokuz kuruga ka
dar çıktığı hayretle görülmüftür. 
iki paket böcek yetiftirenler arcıaın
da ·kendi yapraklaı da olduğu hal 
de- yÜ.z liradan lazla yaprağa para 
verenler vardır. Br kaç aeneden be· 
ri yeniden yetiştirilmeğe baflanan 
dut bahçeleri önümüzdeki yılda ine 

gölde koza ürününün çok artacağı 
kanaatini vermektedir. Bu artış eş. 
kiden olduğu gibi lnegölde yine bir 
iki ipek labrikaaının karulmaaı ih· 
tiyoanı doğuracaktır. 

Çift!İ nc!c:sia 

lnegöl, (Tan) - Ara vermeden 
devam eden yağmurlar çilçinin ne- • 

geaini kaçırmıgıtır. Orak mevsimi 
geldiği halde, va~iyet müaait olma
dığından biçilememektedir. 

Yenice köyünde dört köylüye yıl· 
dırım iaabet ederek biriaini öldür • 
mÜf ötek ilerini de yaralamıftır~ 

bunlar kırda yağmurdan sinmek İ• 
çin bir cevi: ağacının altına •ıiın· 
mııtar, o aırada gök gürültüleri ara• 
sında gelen bir yıldınm bu laciayı 
meydana getirmiftir. - H. U. 

Baf rada bu yd bir 
ortamektep açılacak 

Bafra, (Samsun muhabirimiz bil· 
'diriyor) - Son senelerde mekteple· 
re karşı yapılan fazla müracaatlar· 
dan Bafrada. bir ilk okulla bir orta 
mektebe şiddetle ihtiyaç olduğu an
laşıldığından 935 bütçesine konan 
tahsisatla tam devreli bir ilk okul 
kurağı inşa edilmiştir. Bu yıl yapıla· 

yu .. k b · · ·· k · Kilcülr ilanlar dotrudan dofnıya ır sevınç ve surura gar etmış- ıdaremi.zco almabilir. kelerinin kullanılışı öğretilmiş ve kamununa bağlı Akça ve Bereketli 
ti... 8 Mayıs günü, ortalık ağarırken, Küçük ilblarm s u.tırhiı bh kızılay maske fabrikasının ı'mal et- k.. ı · d kült" b k ~ Orta mek tebe tahaia ed ilen binanın 
T

.. k t ı ilk d f d faJ·'· " .... ·oy enn e ur a anlıgmın beş ur op arı, e a olarak gürle- e uı; .,o ... ruştur. 5 aatırdan faz bugünkü rıaziyeti miş .. Toros dağlarında, sürekli inilti- lası için 11ur baııma s kurut alnın tiği maskeler gösterilmiştir. sınıflı pliııma uygun olarak birer 0 • 
Bir defadan fazla için yelr1lndan H · k 1 ler husule getirmişti. % ıo lrarue indirilir. a.füı.nm her gününde kızılay aza- kul yapılnıaktadır. ca o an orta okul için de güzel bir 

Bu top sesini işiten mücahitler, ar- Memleket barıcma ıiıortalı abon' lan sırayla halka konferanslar vere- Köyliller sevin" içersindedir. Yenı· bina tefrik edilmiştir. Yakında bina-
t k d vazdmaz. tırntauL, aeıöaıu ~ nın tamir ve tefrişine başlanacaktır. 
ı , o an a zaptedilemiyecek hale GünU ırecmte nfisha.lu 

5 
kumsnır Tanmı meydan• 12 Ho. ıu • rek, felaket günlerimizde yardıma okuma devresine kadar okul inşaatı-•elmı"şlerdı' U" tarafta Tü k b Mıllanm•11 ıly1r•1 edınıı v.y• Bafralılar mektebin ta-'- ve tefrl • 

b • ~ n r Om- 13 No.lu tullemlıl lıtaylı•lr. koşan bU hayır evimizin iyiliklerin- b't • ' • U.u.& bardımanıdevaın ....... =:JO""'"~......n_~wu;&...ı.. ____ ~-------------~--!----Fı~ye~ıı~··~·m~•ı~d•;.;;,;bo~yo~k~t•~n~ıı~ıaı~.-'-"..lııı--..1..-1~d~n-ıZA-n<>:nb:ax..ia..~r--..ı..ilm.n~L:o.ı.dA....l~n~ı~niLı--nı_e_s_ı _ıç_ın __ g~a-yr~e-t_g~o-··s_t_e_rilın ___ e_k_-.11ş~in:e:.,:s~ar:f:e:d~il~m:e~k:ı:ü:z:e:re~4:._b:~in:.._:k~ü:sur:_ __ _ 
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~ekteplerde yapılacak ıslahat 

Maarif Vekili tetkikat için 
yakında şehrimize geliyor 

önümüzdeki tedris yılından itiba- sinde milhim ıslahat yapılması es~ı 
. bul d·ı ·ştir Bundan başka ilk ren ilk ve ortamekteplerle lıselerde, ha . e ı mı d mahalli maarif 

üniversitede ve bazı yüksek mek - tedrısat hakkın a 
teplerde esaslı ıslahat yapılacaktır. müdürlüklerince ~at~xrlaBnan radporu-

k 1 d ikmal edilmış ır. u ara a • 
Her tedris şubesinde yapılaca ıs- ar a . maarif müfettişle-

lahat hakkında alakadarlarca altı ay zun tetkikler ve . . 
danheri inceden inceye devam eden rile yapılan içtstima~~ ;~tı:e:. h~zrr
tetkikler nihayet bulmuş ve bu !anılmış olan ta.~ dı Me ısifa Vına 

. ilh •t or da bugunler e aar e-meyanda memleketimız ve b assa aı r~p .. il kt· 
. . . kt lise ih· kaletıne gonder ece ır. 

şehnmızdekı ortame ep ~e öre şehrimizde yeni-
tiyacı ile bu mekteplerdekı ~ers du- B~l~~:~:e: açılmasında zaruret 
rumları hakkında orta tedrisat u- d~n.. .. f" r fsta.n bul Maarif Mü -
mum m~dürü ~vni tarafındaifn yvaek~: gd~~~mg_:ş ~ahalle mümessillerinden 
lan tetkıkata aıt rapor maar ' - · kl d 
. . . . or biri mek- ilk tedrisat çagmdakı çocu arın er 

line ve~m~ştir. _Bu r:tasından iki hal tesbit edilerek gönderilmesini 
tep, ~ıg~rı tedrisat n. bildirmiştir. Esas vaziyet bu cevap-
kısmı ihtıva etmektedır. . . 1 lelikten sonra anlaşılacak ol-

Mektep kısmında: Me~eketın biç ar :ıe beraber geçen sene ayni ~e-
bir taraf da yeniden lıse açılması rr.a a 7 

ın - . . k liselere kilde yapılan araştırmalara göre bu 
nıevzuubahs degil~. ~ca .. evcut ilkmektepler ihtiyacı 
lüzum ve ihtiyaç nı_sbetınde şubele~ gkun :;1yacak halde değildir. tlkmek-
ila d·ı kti kı bunların hangı arşı 
. ve e ı ece r - a • te !erden hemen birçoğunda yeniden 

liselerde kaçar tane olacagı bu r k ~e açılması da mümkün olmadı -
ı:>orda zikredilmiştir. Fakat ortaehme. ~undan bu yıl şehrimizde birkaç ilk 
t · - · li ce ;v.alnız ş rı- gı 
ep vazıyetine ge n • · ktep daha açılması düşünülmek-

riıizde bu yıl yeniden beş Ill:ektep a- me. 
çrlacaktır. Bu mektepler Kasımpa • tedır. . . . .. 
şa, Beykoz, Bakırköy, .samattya, Üniversıtenın muhtelıf fakultele • 
Üsküdarda tesis edilecektır. Bundan rınde yapılacak ıslahat hakkında. 
başka mevcut ortamekteplerden he- evvela her fakülte meclisince ha · 
men hepsine lüzumu kadar şubeler zırlanan ve sonra da rektörün ba.ş
llave olunacaktır. · . kanlığmda yapılan içtimalarda ka • 
' Ortamektepler de ve liselerdeki bul edilen esaslar da geçenlerde An
tedrisat meselesinin en mühim kıs-

.di Filhakika önü• karaya gittiği sırada rektör tarafm-
mı lisan derslerı r. "tib n ve dan Maarif Vekiline verilmişti. 
nıüzdeki tedris yılından 1 are 

d Şu halde Üniversite ile yüksek 
bilhassa liselerde lisan tedrisatı a- mektepler, liseler ve ortamektepler-
ha pratik ve daha esaslı bir şekle ıf· de yapılacak ıslahat ve yeniden açıl
rağ edilecek, talebe üniversiteye ma.sı lazım mektepler hakkın
geldiği zaman herhangi bir lisanda_n da alakadar şefler işlerini bitirmiş
·uir kitabı okuyup anlıyabi~ecek bır ler ve son sözü söylemek üzere etüt 
hale sokulacak şekilde tedrısat yap- lerini vekile bildirmişlerdir. 
tırılacaktır. Maarif vekili bu raporları tetkik 

Djc7er derslerde yapılacak tadilat etmiş, ve ayrıca alakadarları da din· 
"hakk~nda henüz bir maliimat yok • lemiş, icap eden notları almıştır. 

tur. Diğer taraftan yüksek ıı:ı-ekt~p- Bu raporların ihtiva ettiği nokta
ler hakkında Maarif Vekaleti yuk- lar hakkında son karar verilmeden 
sek Tedrisat Müdürü ~eva_t ta~m- önce Maarif Vekili Saffet Arıkan 
ds.n yapılan etütler neticesı tesb~t o- şehrimize g e 1 e c e k mahallen 
ıunan esaslar da ~ir ~apor halınde tetkiklerde bulunacak, ondan sonra 
maarif vekiline verılmıştır. vekilin başkanlığında Üniversite rek 

Bu raporda, yeniden yüksek mek- törü ile yüksek; orta ve ilk tedrisat 
. mi\ni\ .. Jari..c "'"" .... ., ali;ka-.iazı: .-evatın 

tep kü~~ı'h rnAwr.uuluı.ha olm~~'"'1 cı- 1·stır· akile bir içtima yapılacak ve en netle, yalnız mevcutların tedrisat ve 
teşkilatlarında yapılacak değişiklik- s'on kararlar almacaktrr. Bu işler 
leri ihtiva etmektedir. Bu meyanda ağustos ortasına k adar bitirilecek • 
bilhassa Güzel San'atler Akademi • tir. 

Asamblede neler gördüm, neler işittim ? 

[B 1 1 incide] l ka yüreklerini parçalamak ic;ln ya • 
~ orum zıtmış bir haile tiradı olmaktan baş

bir türlU havsalama. sıgdıra~ıy · ka. ameli kıymeti tıa.lz değildl. Bunu 
lşte dünyanın suratına bagır.ı~oı:um 

0
··gr· en1·nce ,:aınrz insan ha '-·a.tmda 

·· ·· d boyun ıgmıye- • ·' .ı ki, ben kuvvet onun e de 'il de\'letlerin ebedi varlıkları için· 
•. ' g ' .... 

cegım.,, de de, düşenin dostu olmaz!,, !IOZU • 

:t. nün derin hikmetini bir daha an.la • 
Haile Selisiyenin nutku oldukça. 

dım. 
ılddetll alkışlandı. 

Nutku bitirince, imparator oturdu 
\"e zavallmm yürekler a.cısı f ery.atla
n içinde asamblenin ilk celsesı ka
pandığı Uan olundu. . 

Edenin, Blmnun, Llhrinofun, yanı 
lngilterenin, Fra.nıııamn, Rusyanu: 
dtişündüklerinJ söylemeleri, ertes 

güne ka.Idı. ınii 
. Zavallı Haile Selasiye 0 ~ • 

essir söylüyordu ki, bana, zecn ~~
birlerin kaİdınlmasına karar verildı
ğini bllmekliğlme rağmen,. bu ~ya.
na.tın asamble havasında bır tesır u
;randırmaması imkansız görünüyor -
du. 

1 Fakat bu haleti ruhiyemi, asamb ~ 
koridorunda taruştrğrın bir ecnebı 
diplomata ifade ediıice, bu zat, te~~ 
rübeli gözlerini gözlerhne dikti ve gu 
lerek: ki 

- Evet, güzel söyledi, ha~i bel 
haklı da söyledi. Hep dinledik ve. a
cmıamak kabil olmadığı için ço~
ınuz "Üphe yok ki merhamet de hıs-

' !>' • • ı " Burası settik. Fa.kat elden ne gel r · ' 
parlamento değil ki, iyi bir hatip 
güzel bir nutukla smıları ve ~rar
lan arkasından çekip siirük1esın. ı:'~· 
rada her heyeti mura.Iıhasa, kendıs • 
ne ayrı.lan ye.rine gelip oturdu~ za
man, söyliyeceğl sözü \'e ver~egı ka.
ra.rı, hükumetinden almmrş şifre ha
linde evvelden cebinde taşnnakts. • 
dır. Binaenaleyh hangi heyeti mu : 
rahha.-.a 0 şifrenin haricine çıkabı· 
lir? Demek, heyeti mura~asal~ 
hem acırlar hem de şifreye gore hil· 
künı.ıerini e~irler. Eğer bil~ dev
letler zecri tedbirleri kal~~a. k~ 
l'ar vermislerse, Habeşler, degı! mü· 
heyyiç nutuk lar söylemek, hatta hep 
birden ~elip burada ağlasalar, gene 
•ntıl\adderin önüne g«'c:emezler!,, 

'.l'f' .. b 1• diplomatı dinledim ve 
cru e ı . l . bil 

Ve hak verdim. Haile Selas ye~~. • 
tün nutku, demek, devletle! g~unde 
1lihayet bizim gibi gazetecılenn yuf· 

Bu Ulusla r Kurumunun arka ı.r

kaya takip ettiğim üç mühim celse
sinde Habeş misalinin hazhı ve bü
tün milletler için ibret dolu manza
rasından herkesin anladığı şudur ki, 
dış politikada, ne o pak ta., ne bu 
madde:re, ne de herhangi bir valt ve 
taanhtide df'ğil, fakat e\'Vela kendi • 
nize, s()nra kendinize, dalına ve her 
şeydf'n evvel yalnız kendinize güve
neceksiniz ! 

Büttin milletler, Haile g.,.Jasfyf'nin 
acıklı haline ve altı ay evvel Ha.be • 
şistan için söylenen nutuklarla şimdi 
- hatta a,-ni adamlar tarafından -
söylenen n;_.tuklar arMmdaki müthl~ 
farklara bakatak , bu asambleden şu 
pa.rlak dersin ~ıkrnış olduğunu k a,,. 
bolde, gene bu asamblenin tavanı al
tında tesblt edilmiş bir müşahede o
larak görüyorum ki, - müttefiktir
ler - en 'ela kuvvet, sonra. müşterek 
emniyet? 

fü'Veli. kendi toprağınızı kendinJz, 
kimsenin yardımı olmadan müdafaa 
edecek vaziyette olacaksrnız, onrlan 
sonra herhangi dostun yardımına gü. 
veneceksinlz ! 

Uluslar kurumunun ilk müşterek 
emniyet tecrübesinden bugünlük çı
ka.bilen ders maalesef bundan iba • 
rettir . 

Uluslar kurumunun matlup olan 
ideal şeklinJ ve ruhunu aiıruu;ı dev
rine kadar güvenil~ek en büyük kuv 
vetin şimdilik yalnız her devletin 
_..ındi iradesine taallii.k eden ve ken
di hükmünün geçtiği kuvvetli ol&bi
looeğine ve bunun hari.~inde be~tiz 
bir emniyet kuvvet mueyyldesmin 
maalesef ve hatta Ulm!lar Kurumu 
ta.rafından da daha temin edileme • 
miş bulunduğuna lla.b~ de,·letinin a-

misali hakikaten korkunc ·r 
~ . , 
delildir! 

Ali Naci KARACAN 

TA~ 

ln9ilterenin 

Akdeniz filosu 
tenkis ediliyor 

Akdenizde ltalyanlar şimdi 
rahat hareket edecekler 

[Başı 1 incide] 
filoya dahil olmıyan bütün harp ge
mileri, yakında lngiltereye dönecek
lerdir. 

Harp gemilerini Akdenizden çek
meye dair hükumetin vermiş olduğu 
bu karar, Avam Kamarasının bu
günkü celsesinde müzakere edilmiş 
ve bir mebus 300 senedenberi büyük 
Britanyanın Akdenizde saklamak
ta olduğu filosunun ne sebeple geri 
çekildiğini sormuştur. 

Bahriye nazm Sir Samvel Hor ce 
vap vererek demiştir ki: 

- 300 senedenberi Akdenizde mu 
hafaza ettiğimiz filo, daha birçok 
300 seneler orada kalacaktır. Geri ça 
ğırdığımız gemiler takviye olarak 
göndermiş olduğumuz kuvvettir. Bu 
na da artık lüzum kalmamıştrr. Fa -
kat buna nazaran eskisfaden fazla bir 
kuvveti Akdenizde bırakmaktayız.,, 

Ingilterenin bu kararından sonra 
hususi bir konuşmadan Mussolininin 
temin ettiği gibi, umuluyor ki, ltalya 
yakında Brilkselde toplanacak olan 
Lokarno devletleri konferansına iş

tirak edecektir. 

Vaziyet ne olacak ? 
Londra 9, (A.A.) - Havas Ajan· 

smdan: 
İyi malumat almakta olan mahafil, 

Akdenizdeki anavatan filosunun geri 
çağırılması haberinin İngiliz - İtal
yan gerginliğinin sonu gelmiş oldu
ğunu, an'anevi İngiliz ·İtalyan dost
luğunun tekrar canlandığını ve ihti· 
mal İtalyanın, <nrüksel ve Montrö 
Konferanslarına iştirak eylfycceğini 
tahmine müsait bulunduğu mütalea
smı serdetmektedirler. 

Ayni mahafil, İngiliz • İtalyan ger
ginliğinin ortadan kalkmasmdar. ve 
iki memleket arasında dostane mü
nasebetlerin yenibaştan teessüs ~t -
mesinden dolayı hissetmekte olduk
ları memnuniyeti izhar etmekte ve 
fakat İngiliz filosunun Akd2nizde 
bulunmasının Mussolininin Habeşis • 
tanı fethetmesine mani olamamış ol
masından dolayı duymakta olduklar1 
hacal t his ini gizl meme tedirler. 

Bundan başka bu mahafil, son ha· 
diselerin fevkalade mühim scvkul -
ceyş ve siyasi ııkl:ıieri olabileceğini 
l>o;y~ •trn.:Kledirler. Filvaki bu ha
diseler İtalyan deniz tayyarelcrilt: 
tahtelbahirlerinin yalnız düşmanın 
İtalyan sahillerine yaklaşmasına ma
ni olmakla kalmıyarak Akdenizin 
şarkı ile garbı arasındaki mtiuakala
tı kesmek ve torpil tarlaları vücuda 
getirmek ve Sicilya ile Pontelleria a -
dası arasında tahtelbahirlerle adeta 
bir set yapmak suretile Maltayı isti
fade edilemiyecck bir vaziyete sok 
mak gibi şeyler yapabileceğini ispat 
etmiştir. 

lngilterenin Akdeniıdeki 
filosu 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter ajan
sından : Bu sabah selahiyettar ma
hafilde Akdenizdeki Ingiliz filosu
nun normal mıktara indirilmesine 
hemen başlanılacağı söylenilmckte 
idi. Normal mıktara indirmek demek 
halihazırda Cebellüttarikda bulunan 
ana vatan filosunun Ingiltereye ve 
yine mezkur denizde bulu.nnıakta o
lan Uzak Şark filosunun da Uzak 
Şarka dönmeğe başlaması demektir. 

Bununla beraber şu ciheti hatırla
mak icabeder ki Eden, Avam Kama
rasında vaki beyanatta Akdenizdeki 
İngiliz müdafaa kuvvetlerinin dai
mi mahiyette olmak üzere arttırıla
cağını söylemiştir. 

Akdeniz anlaımasr 
Londra 9, (A.A.) - Resmi mena

biden bildirildiğine göre, tnglltere 
ile Akdenize sahil devletler ara::ım -
daki karşılıklı yardım tedbirleri. Ak. 
denizde tam bir istikrar yeniden vü
cuda gelinciye kadar mer'iyette ka
lacaktır. Bundan çıkan mana şu ol
sa gerektir ki bu tedbirlerden vaz
geçmek için herhangi bir anlaşmanın 
bu istikrarı temiıı ~tmesi beklene -
cektır. 

Parlmento muhafazakar parti 
mahafili ise, bilakis, lngiliz harp 
gemilerinin kısmen Akdenizclen çe -
kilmeelnl, yardım anlaşmalannın 
tadili için bir başlangıç telikki ey
lemektedir. 

Horasanda ıiddetli 
ıelıele 

Tahran, 9 (A.A) - Horasan eya
letinde bir zelzele olmuştur. 12 öll1 
ve 50 yaralı vardır. 

Habeş fütuhatı 

dolayı sile 
[Başı 1 incide] 

selde toplanacak konferans hakkın
da Echo de Paris gazetesinde bir 
yazı yazmış olan Pertinax, diyor ki: 

" Fransızlar, Almanlarla yapıla
cak telakinin Almanya ile doğru

dan doğruya bir müzakereye giriş
mek maksadile yaptlmayıp Fransız
larla, Ingilizlcr, Belçikalılar ve -
gelmek istedikleri takdirde - I.tal
yanlar arasında bir blanço meydana 
koymak için yapılacağını beyan et
mektedirler. Almanya ile müzakera
ta sonradan ve ihtimaller müsait o
lursa başlanılacaktır. 

Şayet Italya, bu müzakerelere Al
manyanın hemen iştirak etmesini 
isteyecek olursa Fransız siyasetine 
çatmış olcaktır. Çünkü bu suretle 
Lokarno misakının kendisine yük· 
letmekte olduğu taahhütleri ihlal 
etmiş olacaktır. 

Romanın bu bapta henüz kati bir 
karar almamış olduğunu ümit edi
yoruz . ., 

Dr. Muhlisin ölümü 
[Ba.şı 1 incide 1 

Ehli hibre raporları mahrem oldu
ğu ve bunların münderecatına an • 
cak mahkemelerde vukuf peyda edi
lebildiği cihetle bu raporun tafsilatı 
hakkında malumat almak kabil ola
mamıştır, ancak ehli hibrenin vardığı 
neticeyi hülasaten öğrenmek milin -
kün olmuştur. Aldığımız malumata 
göre ehli hibre; profesör "Nissen,,in 
hasta üzerinde tam ve zamanında i· 
cap eden ameliyatı icra eylediğine, 
ertesi günti ilmi bir vazife ile Roma. 
ya gitmesinin bu bapta bir mahzur 
teşkil edemiyeceğine. "Nissen .. yok
ken muavinleri Fahri ve BUrhanet -
tin tarafmdan esasen bunlara dü • 
şen tıbbi vazifenin ifa edilmiş bulun
duğuna, bilahara Mim Kemalin mü
dahalesinin de yerinde bir hareket 
olduğuna ve binaenaleyh doktor 
Muhlisin ölümünden dolayı ortada bir 
suçlu olmadığına karar vermiştir. 

Zan.nedildiğine göre doktor Muh
lisin ameliyata rağmen kurtarılama
masınrn Manisadan buraya kadar gel 
mek için kaybettiği zamanın tıbben 
telafisine imkan hasıl olamadt~mdan 
ileri geldiği de raporda kaydedilmek 
tedir. 

r t ın a i 
end!istri şübesi maliy.et 
fiatlerile uğraşacak 

Ticaret odasında bir endüstri şu
besi teşkil edildiği yazılmıştı. Bu şu
be, ilk iş olarak sanayideki maliyet 
fiati meselelcrile meşgul olacaktır. 
Esasen sanayi mamulatınm maliyet 
fiatlerini kontrol etmek için yeni bir 
kanun da çıknuştır.lktisat Vekaleti 
bu kanun mucibince,ilk defa olarak 
pamuk ipliği fiatlerini tesbit etmiş· 
tir. 

Ticaret Odası endüstri şubesi 
muhtelif sanayi sahalarında tetkikat 
yaparak, hangi malların pahalı oldu
ğunu vekalete bildirecektir. Ticaret 
Odası endüstri şubesinin kadru~una 
iki r~portör de tayin edecektir. 

Raportörlerin tayini için, yüksek 
mektep mezunları arasında bir mil . 
sa baka açıla en ·ıtır. 

Kral Sekizinci Edvard 
Fransaya gidiyor 

Paris, 9 (A.A.) - Ingiltere bü
yük elçisi, Kral Sekinci Edouvard' 
ın, Fransanın Cenup sahilinde 15 
gün kadar ikamet etmek arzusunda 
bulunduğunu iç bakanına bildirmiş-
tir. • 

Gonatas aleyhine takibat 
Atina 9, ~Tan) - Liberal partisi 

idare merkezi azasından eski ayan 
reisi Gonatas'ın Selanik gazetelerin . 
den birisinde çıkan bir makalesini 
krala karşı tecavüz addeden selanik 
müddeiumurnisi, Gonatas aleyhinde 
takibat icrasına karar vermiştir. Go
natas, makalesinde kat'iyyen kralı 

kasdetmediğini söyliyerek müddeiu
muminin buna dair olan kararını 

gayrimakul bulduğunu ilave etmiş 
tir. 

Kudüste çarpışmalar 
Londra., 9 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesinin Kudüsden öğrendiğine 
göre beş Ingiliz askerinden mürek
kep bir devriye kolu, dün Araplar
la çarpışmıştır. 

Diğer taraftan pazartesi gUnü A~ 
raplar tarafından yaralanmış olan 
Ingilizlerin ölmUş olduğu öğrenil
miştir. 
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Boğazlar Kont er ansı talik edildi 

İngiliz proiesinin ilk 
okunması dün bitirildi 

--- BAŞJ 1 
da tefsir edilmemesini istemektedir. 
Ingiliz murahhas heyeti, konferan
sın akşam toplantısında, Sovyet tek 
lifine muhalefet etmiştir. Titülesko 
ise, Ingiltereyi, Cenevrede mıntaka· 
vi paktlara, Montrö de ise savaşlara 
müzaheret ettiğinden dolayi tahtie 
eylemiştir. 

Konferansın tebliğ i 
Montrö, 9. ' (A.A.) - (Tebliğ) 
Konferans, 17 ve 19 uncu madde

leri tasvip etmiş ve tahrir komite
sine havale eylemiştir. 

Japon murahhas heyetinin talebi 
üzerine, konferans, 18 inci madde 
nin müzakeresini başka bir içtimaa 
talik etmiştir. 

Konferans, harp tehdidi sebebiyle 
Boğazl~rm Türkiye tarafından ka
patılmasından çıkacak vaziyeti mü~ 
zakere etmiş ve teknik komite. bu 
husus hakkında murahhas heyetleri 
tarafından yapılacak teklifleri tet
kik etmeğc ve harp tehdidi takdirin
de Türkiyenin lüzum gördüğü her 
türlü tedbirleri almak hakkını mu
hafaza eden bir formül vücuda ge• 
tirm~ğe memur edilmiştir. 

20 inci madde ile alakadar olarak, 
Boğazlar mmtakasmda hava seyri
sefcri için geçit kulvarları hakkında 
noktai nazar teatileri yapılmıştır. 

Türk murahhas heyeti, hava sefai
ninin, gerek tulani gerek arzani su
rette geçişlerini mümkün kılacak bir 
metin tevdi eylemek niyetinde oldu
ğunu bildirmiştir. Madde, sonraya 
bırakılmıştır. 

21 inci madde.beynelmilel Boğ~z
l<ır komisyonu hakkında bir müna
kaşaya sebep olmuştur. Türk murah 
has heyeti, komisyonun lağvini iste
miş ve bazı murahhas heyetleri bu 
teklifi tarviç etmişlerdir. Bazı mu
rahhas heyetleri de istatistiklerin tu 
tulmasıııı kolaylaştıracak ve Türk 
hükumetinin yükünü azaltacak bu
lunan bu komisyonun ipkasmm fay 
dalı olacağını tebarüz ettirmişlerdir. 
Nihayet b~zı diğer murahhas heyet
leri de bazı orta sureti haller ileri 
sürmüşler ve mesela Türk makam
larının mukavelenam('yi imza eden 
devletlerin konosoloslan \·e yahut 
her hangi diğer makamlariyle iş 
birliği yapması esasını göstermiş
lerdir. Mesele sonraya bırakılmıştır. 

Saat 16 da yeni bir içtima yapıla
caktır. 

Boğazlardan ge~ İJ 
serbestisi ve Sovyefler 

Montrö 9, (A.A.) -: • Havas -
Konferans, akşam toplantısrnd:ı 

İngiliz projesinin ilk kıraatinı ve tet-
kikini bitırmiştir. 

Aşağıdaki noktai nazar farklan 
\..almıştır: 

Karadenizde Alman cep ltruvazör
leri sisteminde gemiler görmemek. 
ic;in, Sovyetlerin Karadcnize yalnız 
hafif gemiler girmesine rr.bsaadP 
edilmesi hakkındaki endişesı 

Sovyet filosunu'l tonaj ve adedi 
tahdidi olmaksızın Karadt•nizden 
çıkması. 

Karşılıklı yardım halleri ve mm • 
t;; kavi anlaşma larm tatbiki ihtimal· 
leri hariç olmak üzere, harp zama . 
nmda Karadeniıin yabancı gt>miJere 
radikal surclt<' kapatılması. 

lngiliı - Sovyet ihtilafı 
hakkında Taymis ne 
diyor 7 

Londra, 9 (A.A.) Gazeteler. 
Montrö Konferansında Ingiliz ve Sov 
yet delegasyonları arasında baş gös 
teren fikir ihtilaflarını mevzubahset 
mektedirler. 

Times diyor ki: 
"Ingiliz delegasyonu, Fransa tara

fındırn tasvip edilen, ve harp takdi . 
rinde Sovyet Jemilerinin Boğazlar . 
dan serbestçe geçişi talebini haklı 
göstermek için Franım~ - Sovyet pak 
tı • '1kamına istinat eden Sovyet tek
lifini kabul etmemektedir. Ingiltere
nin bu vaziyeti, bu pakta muhalefet 
bakımından ilk delil görünmektedir. 
Bu meı.ıelenin siyasal ehemmiyeti çok 
büyük olduğundan, delegelerin ekse
risi hükumetlerinden talimat istemiş. 
!erdir. 

Türkiye ve Yunanlston 
Atina, 9 (A.A.) - Montröden ve 

rürkiyeden gelen telgraflar bUtUn 
Atina matbuatında derin alAka Ue 
karşılandı. 

Gazetelerin çoğu baş gösteren ih· 
tilafm anlaşma ile neticeleneceği il . 
midini göstererek l'ürkiye hakkında 
dosi:ane ifadeler kullanmaktııdITlar. 

INCIDE ---

Önümüıdeki içtima Genel 
Sekreterlikçe tayin 

edilecek 
Montrö, 9 (A.A.) - Tebliğ: 
Konferans, İngiliz projesinin tet • 

kikine devam etmiştir. 
22 inci madde tilhrir heyetine ha • 

vale olunmuştur. 
23 üncü madde için Sovyet mu • 

rahhas heyeti yeni bir metin tevdi et 
miştir. Matbuata bildirilen bu metin 
hakkında muhtelif murahhas heyet
leri, Milletler Cemiyeti paktından ve 
Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde 
yapılmış anlaşmalardan çıkan hu -
kuk ve taahhütlerin şümuJü üzerinde 
mülahazalar yürütmüşlerdir. Muhte· 
lif heyetlerin. Sovyet metnini ince 
bir tetkike tabi tutulmalarma ve ta· 
limat almalarına intizaren, bu mad
de sonra~·a bırakılmıştır. 

24 üncü madde taqrir komitesine 
havale olunmuştur. 

Türk murahhas heyeti pek yakm 
da 25 inci madde hakkrnda bir tadil 
teklifinde bulunmak niyetinde oldu -
ğunu bildirmiştir. 

Mukavelenamenin meriyete '!'irişi, 
tasdik ve miiddeti hakkmda fikir te
atisinde bulunmuş ve 26 rncr m~dne 
yi tahrir komitesine hııvRle rtnıi~tir. 

OniiıııUzdcki irtim;:ı B"- 1 trınJa 
isti~1re<len snnra g-enel cırk~,,·eı,n 

yapacağl davetle tesbit olunaraktrr. 

1 BR.!lt 1 inrirl"' 1 
50 milvonu hıılmu~tm. Ingiliz hükıi~ 
metinin bu sene silahlanma ir;n ~er
fettiai para. eerrn ..... rırnin J:'O rrıil
yon~na mukabil rno mil .. n n b,li} 
olm 1;t:ıctır. 

S ilah f:ıbrjkalar-ınrs r "'"i 
sipari§ler verirror 

Londra, 8 (A.A.l- A rn \'atanda
ki birinci sınıf tayyarelcı in n ilttarı 
- donanma tayyareleri harir olmnk 
iizere - 1750 ye çıka rılm ·ı::tır. 

Siliı.h fabrikalarına yapılncak si
pariı!.ılcr için "kabul edilcın1munzam 
tahsisat. 2fl3.700 Ingiliz lirasma ba· 
liğ" olmaktadır. 

Dört munzam tah~isat yekunu ise 
652,700 liraya ı:ıkmaktadır. 

Bahriye bUtçcsine ilave edilen 
ahsisat yekunu. 11.015.000 liradır. 

Program, ordunun boşluklarını 

tlolduracak ve tatbiki için takriben, 
'i.614.000 lira sarfolunacaktır. 

Habeş-Italyan ihtilifı dolayislle 
ılınmış olan husust tedbirler ıçın 
yapılan sarfiyat 1.252,000 lira tah
min olunmaktadır .. 

Deniz in§aat programına 
yapılan ilaveler 

Londra, 9 CA.A.l - istenilen faz 
la tahsisat miktarlarr ilan edilmiş

tir. Bunlar: deniz kuvvetlen ıçın 
1.059.000, kara ordusu için 6.600.000 
ve hava kuvvetleri için de 11.700,000 
isterlin lirasıdır. 

1936 denir. in~asıt programına: 2 
kravilzör, ı filotila kılavuzu. 8 dest
royer, 1 ucı:t k gemiı:ıi ve 4 deniz altı 
gemisi iliı.ve edilecektir. 

Hava kuvvetleri mürettebatı 
50.000 den 55.000 · e çıkarılacak-
tır. 

Deniz aşırı ha va flotillalarınm 
mıktarı da 1939 yılına kadar 25 den 
37 ye arttırılacaktır. 

Yeni zırhlılara konulacak 
topların eb'adı 

Londra, 9. (A.A.) - Röyter ajan
sından: Selahiyettar bir menbadan 
bildirildiğine göre inşaası mütasav
ver olan otuzbeş biner tonluk iki ln· 
giliz zrrhhsı, - Amerikalılar yakm 
da inşa edecekleri iki zırhlıya on al
tışar pusluk top koysalar bile ~ 
on dörder pusluk toplarla mücehhez 
olaCRktır. Bu kararın saiki. Uzak 
Şarkta kullanılacak zırhlılarla Av
rupada kullanılacak zırhlılar ara
sında bir fark vücuda getirmektir. 
Ingiltere, zırhhlardaki bUyük toplar 
çapını 14 pus olarak tesbit ve tahdid 
eden maddeyi kabule hazırdır. 

lskenderiye açıklarında 
manevralar yapıhyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Donanma ile 
tayyare kuvvetleri, geçen haftadan 
beri lskenderiye açıklarında müşte
rek manevralar yapmaktadırlar. 

Siyasi mahafil, bu münasebetle 
geçen sene tskenderiyede bir hava 
üssU harekcsi ihdası için bir plan 
hazırlanmış olduğumu hatırlatmak
tadırlar 
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Rasathane ısıah ediıiljor 

Memlekette yenide~ 25 
~·asa+ istasyonu yapılıyor 

Maarif Vekaleti, Istanbul rasatha
nesinin tesisat ve teçhizatı üzerinde 
yeniden tetkikler yaptırmış ve mües
seseye diğer bazı aletlerin de alınma
sını kararlaştırmıştır. Bu aletler si
pariş ve celb olunduktan sonra Istan 
bul rasathanesi bir kat daha zengin-
1-eşecek ve bu emektar rasat müesse
semiz, A vrupadaki emsali derecesine 
yükselecektir. 

Maarif Vekaletinin emri üzerine 
yapılan teçhizat ve tesisat tetkikleri 
arasrnda geçen ay ensolasyon aletle 
rine lüzum gösterilmiştir. Güneş inşi
aatmı tetkik ve tesbit eden bu alet
ler, Hollandadan memleketimize ge
tirtilmiş olduğu halde, maalesef vak
tinde gümrüklerden çıkarılamaması 

yüzünden Uludağa yetiştirilememiş 

ve rasathane heyeti küsufta güneş 

inşiaatını kendi rasadatile tesl·~te ça
lışmıştır. 

Rasathaneye bu sene alınması lü
zumlu görülen diğer aletlerden birisi
de nrsfmnehar rasatlarını ya!labil
mek için kullanılan Meridien aletidir. 
Rasathanede e~sen evvelce ahnmış 
bir Mr>riden vardır.fakat bir tane de 
yeni sistem Meridien alınacaktır. Yi
ne bu arada bir Meridien kub'oesi si
pariş edilmiştir. Nısfınnehar rasadı

ru yapacak olan alet bu kubbe altında 
çalıştırılacaktır. 

Muhtelif Vekaletlerin rasat muta
hassıslarmdan bazılarının iştirakile 

Ankarada toplanan hususi bir komis~ 
yon, memleketin meteorolojik çalış
maları yolunda yeni yeni kararlar al 
maktadrrlar. Bu komisyonun tetkik
leri neticesine göre, yurdda kafi mik
darda meteroloji istasyonları bulun
madığı anlaşılmrş ve her bakımdan 
memleketin menfaatlerini temin mak 
sadile bu istasyonların arttırılması 

kararlaştırılmıştır. Esasen şimdiye 
kadar bazı vi.layetlerde açılan birkaç 
Meteoroloji istasyonu, hususi maksat 
!arla ve ayrı ayrı vazifeler alarak ku 
rulmuş ve memleket meteorolojisi 
noktai nazarından Türk çiftçisinin, 
Türk denizcisinin işine yarayacak ma 
lfımatı zamanında verememiştir. Bu 
itibarla, memleketin limansız sahille. 

ri arasında kış mevsiminde ve en zor 
lu hava gayri tabiilikleri içinde deniz 
seyir ve seferinin intizamını temin 
etmek, deniz yolculuğunu emin bir ha 
le getirmek, ve hava yollarının mete
orolojik emniyetini arttırmak zaru
reti hasıl olmuştur. Ancak, zirai fa
aliyetlere de vaktinde bir istikamet 
vermek, çiftçinin çalışmasını tesa
düften kurtarmak için mükemmel 
aletlerle mücehhez 25 birinci sınıf Me 
teoroloji istasyonu açılr,nası kararlaş
tırılmıştır. 

Bu 25 istasyon, memleketin şar
kından garbına kadar sahil ve kara
nın muayyen noktalarında kurula
caktır. İstasyonlar, her gün, denizci
ye, yolcuya, tayyareciye ve çiftçiyi.! 
lüzumu olan meteorolojik malf.ımatı 
verecektir. Ayrıca, bu birinci sınıf 
h~tasyonlar arasına küçük hava ta
rassut mevkilerinin de tesisi mukar
rerdir. Fakat bu tarassut mevkileri
nin kuruluşu, şimdilik ikinci plana 
bırakılmıştır. İstasyon ve mevkıler 
~rasında toplanan malumatı kontro; 
için telsiz telgraf ve telefon irtibat
ları yapılacaktır. 

Rasathane müdürü Fatin, yeni
den kurulacak bu meteoroloji istas
yonlarının teşkilat ve faaliyet tarz
larına ait bir rapor hazırlamıştır. 

Yakında bu hususta çalışan komis
yon, bir toplantı daha yapacaktır. 

Bu toplantıya Ra.cıathane müdürü 
Fı:..tin de davet edilmiştir. Meteorolo
ji istasyonları hakkında Rasathane 
nıüdürü, bir muharririmize şu beya
natta bulunmuştur: 

"- Meteoroloji istasyonlarının 
memlekete çok faydalı işler yapaca
ğına kaniim. f .u eksikliğin biran ev
vel tamamlanmasını zaruri buluyo
rum. İstasyonların faaliyetlerini 
mütahassıs ellere tevdi etmek lazım
dır. Şimdilik mütehassıs sıfatile, is
tasyonlardaki faaliyet ve çalışmala
rın lise muallimlerine kontrol etti
rilmesi, çok yerinde olur. Ancak bir 
mütehassısın idaresi altında ku • 
ması lazımdır. Yakında toplanacak 
o.!an komisyonda bu husustaki dü
ı,i.ıncelerimi taf.silatil4 bilWı:eceğim.,, 

Kermeste beynelmilel beb~k sergisi 

Poliste 

Sarayburnunda 

Bir sandal devrildi 
bir kişi boğuldu 

Evvelki gün Sarayburnu açıklarm 
da feci bir sandal kazası olmuş, bir 
sandal devrilmiş, içinde bulunan iki 
kişiden biri kurtulmuş, diğeri sular 
arasında kaybolmu."?tur. Hadise şöy
le cereyan etmiştir: Kuzguncukta 
Icadiye caddesinde oturan ve Unka
panında seyyar hırdavatc;ılık yapan 
Yako,evvelki gün Kadıköyüne gide
rek bazı hurda demir ve saire satın 
almıştır. Bunları Unkapanına naklet 
mek için de Kadıköy iskelesinde bu
lunan ve Yağ iskelesine mensup 
3783 numaralı kayıkçı laz Mustafa
nın sandalını kiralamıştır. Saat 16 bu 
çukta da demirleri sandala yükle -
miş kendi de binmiş ve denize açıl
mışlardır. 

Kadıköyünden ayrılırken sandalın 
pek fazla ve havaleli yüklendiğini 
görmüşlerse de havaya emniyet ede
rek yollarına devam etmişlerdir. Fa
kat sandal tam Sarayburnuna gel -
diği vakit akıntıya tutulmuş ve ala
bura olmuştur. 
Akıntı fazla olduğundan kazazede 

ler sandalı yakalamaya vakit bula
mamışlardır. Bir müddet ikisi de a -
vazları çıktığı kadar bağırmışlarsa 
da seslerini kimseye işittirememişler
dir. 

Zavallıların 'biraz sonra kuvvetleri 
de kesilmiş artık bağıramaz olmuş. 
lardrr. Fakat tam bu sm:ıda Yako san 
daim küreklerine tesadüf etmiş ve 
onları yakalıyarak deni:ı;in ortasmda 
kolayca durabilmiştir. Bir müddet 
böylece beklemiş, ve yanından g~en 
Hüseyin kaptanın idaresindeki pazar 
kayığına seslenmiştir. Kayık yakla
şarak Yakoyu kurtarmıştır. Yako 
kendi canını kurtardrktan sonra de -
.mişitr ki: 

"- Bir de sandalcı vardı. Onu da 
arıyalım.,. 

Bunun üzerine Hüseyin kaptan bir 
müddet oralarda dolaşarak sandrlcı 
Mustafayı aramıştır. Lakin bu arama 
boşa çıkmış, Mustafayı bulmak ka -
bil olmamıştır. Hava epeyce karardı
~dan Yakoyu alan kayık, Kın:ilra-
daya gid e rek kurt..ulıı.n kazazedeyi o-

raya bırakmıştır. Hadiseye polis ve 
adlive vez'iyet etmiş, Yako hastane-
ye kaldırılmıştır. 

Mustafanm cesedi di.in akı:ıam geç 
vakte kıt.dar aranmışsa da bulunama 
mıştır. Tahkikata ve araştırmaya 
devam edilmektedir. 

Hesapta anlaşamamazhk 
Şehremini civannda oturan ve ka

palıçarşıda terlikçilik yapan Bürha-
nettin ile ortağı Kemal, hesapta an -

1 

laşamamazlık yüzünden kavga et -
mişlerdir. Derken Bürhanettin taban 

ı casmı çıkararak ateş etmiş, Gıkan 
kurşun Kemalin kaşını sıyırarak git
miştir. Yaralı hastaneye kaldırılmış 

8 Ağustosta Kermes vesilesile açılacak Beynelmilel Bebek sergisi için 
Kızılay Cemiyetine hergün muhtelif memleketlerden ve yerli bebekler için 
tertip edilen müsabakaya iştirak için birçok bebekler gelmiye başlamış
tır. Müşabakada birinciliği kazanacak bebeğe 100 lira ikramiye verilecek
tir. 

Müsabakaya iştirak şartları: 
1 - Bebekler Kontrplake, bez, mulaj ve saire gibi her türlü malzeme

d en yapılabilecektir. 
2 - Boylan azami seksen santimi geçmiyecektir. 
3 - Nihayet 28 temmuz akşamına kadar bebeklerin Kızılay Cemiyeti 

Eminönü Köprü başındaki şubesinde sergi tertip heyetine teslimi lazımdır. 
Yukarda gördüğünüz resim gelmiş olan bebeklerin birkaçını göstermek

tedir .. 

Rıhtımda vapurların 

yanaşıp kalkacakları 

yerler tesbit edildi 
İstanbul Liman İdaresi, Galata ve 

Sirkeci rıhtımlarında vapurların da
ha muntazam bir surette yanaşıp 

hareket etmelerini temin için bir 

talimatname hazırlamıştır. Bu tali -
matname ayJn on beşinden itibaren 
tatbik mevkiine konulacaktır. 

Bu talimatnameye nazaran, mu -

VENi NEŞRiYAT 

Prıembe 
PERŞEMBE • nin 67 inci sayısı muhte 

lif mevzulara dair güzel ve meraklı yazı 
!arla çıktı. 

Dolgun mündericatı arasında İbrahim 
Alaettinin yazı meselesi isimli makalesi, 
M. , Turhan Tanm Zalim ok isimli yazısı, 
Kandemirin Üskudar yazısı, Bizim Radyo 
nasıl işler, Olimpiyat seçimleri, Palamut, 
torik bolluğu - Üstat Edip bolluğu isimli 
fıkra, Şiir, İlhan Siyaminin hikayesi. Guzi 
de Sabrinin edebi romanı, Seyyahat tefri 
kası, karikatürler, fıkralar ve zenııin sine 
ma sayfası vardrr. 

ayyen hatlara işliyen vapurlar, rıhtı- tın tevsii esas itibarile mukarrerdir. 

mm kendilerine tahsis edilen yerleri- Fakat bu tevsiin projesi yapılıp inşa
Tle yanaşacak ve oradan kalka.caklar- atın ikmali oldukça uzun bir zamana 
dır. Hareket saatlerinde kat'i bir 

mütevakkıf görülmektedir. Bu zama-
intizam temini esas olduğu gibi mu
v:;.salat zamanlarında da kabil oldu
ğu kadar bir intizam teminine çalı -
tılması alakadarlara bildirilmiştir. 

İhtiyaca kifayet etmiyen nhtımla-

na kadar, daha sıkı bir intizam tesisi 
suretile, bazı şikayetlerin önünü al
mak ve ih tiyaca cevap vermek im
kanları aranmaktadır. 

suçlu yakalanmştır. 

Arabanın okile 
Hatiçe !:iultan mahallesinde oturan 

dokuz yaşlarındaki Necdet, Karagüm 
rüktcn geçerken Abdıillahm idaresin 
deki arabanın sadmesine maruz kal
mıştır. Çocuğun başı arabanın oku
na çarptığından yaralanmış ve za -
valll hastaneye kaldırılmıştır. Araba 
cı yakalanmıştır. 

Trendeki yaralanma 
hôdisesi 

Evvelki akşam Haydarpaşadan 
Pendiğe giden ara treninde vagonlar 
arasında yaralı olarak bulunan Sü -
leymanm sıhhati iyileşmektedir. Sü
leyman, ilk ifadesinde yaralanma -
smı doğru izah etmemişti. Son yapı
lan tahkikatta, sarhoş olan Süleyma 
nm o sırada cebinde bulunan biGa -
ğm üzerine düşerek yaralandığı an -
!aşılmıştır. 

Parlômentolar Konferansı 
iıini bitirerek dağıldı 
Budapeşte, 9 (A.A) - Parlamen

tolar birliği konferansı dün kaparı
mıştır. Konferans, bu toplantısında. 
maliye kontrolü, ticaret mahkeme
leri ve işsizler meselesinin halli hak
kında bazı kararlar almıştır. 

Kızalordu hava kuvvetleri 
şefinin seyahati 

Moskova, 9 (A.A) - Kızıl ordu 
askeri hava kuvvetleri şefi ordu ku
mandanlarından Alksnis, 1935 de. 
Sovyetler birliğini ziyaret etmiş olan 
Çekoslovakya askeri hava kuvvetle
ri şefinin daveti üzerine 15 Temmu
za doğru Çekoslovakyaya gidecektir. 

SAGLIK -...~---
----• - 1GU .. TLERI 

MEMLt:.KEl MEKTUPLAR• 

... -~ Giresundan Hopaya kadar 
sessiz bir deniz yolculuğ .. u 

İskeleler arasında yolculuk yapanların da doğru 
Kekelemek geçer 

mi? 
llkin, bana mektup yazarak, "reka

ket,. için durmadan soran okuyucu
muzdan özür dilerim. Vaktile -Tanzi
mat devrinde- gavura gavur dene
mezken, kekemeliğe de rekaket deni
lirdi. Şimdi herşey kendisinin doğru 
adıyla anrldığmdan kekemeliğin d(' 
türkçesini söylemekte mahzur görmü
yoruz. Bu tabir okuyucumuzun hoşu
na gitmediyse kusuruma bakmama~t
nı rica ederim. 

bilet alan bahtiyarlar arasına kaydedilmesi lazıın 

Bu okuyucumuz rekaketini büsbü
tün geçirmek için çare soruyor ... Ah, 
sevgili okuyucum! O çareyi, kekeme
liği kökünden geçirmek çaresini beP 
bilmiş olsaydım, benim heykelimi ya
parlar mıydı, bilmem amma, herha1

-

de insanlığa haylice büyük bir hiz
met etmiş olurdum. Kekemelik insa
nı en yüksek hassasından, insanlığı 
hayvanlardan ayırt eden, cemiyet 
içerisinde en kuvvetli "vaı;;ıta.i rabı
ta., olan hassasından hasta eder. 0-

Giresonda son gecemi, şehrin en 
güzel bir evinde ve mükellef bir dü
ğün davetlileri arasında geçirdim. 
Ertesi sabah, bu neş'eli saatlerin 
sarhoşluğu silinmeden, Ankara va
puruna geçmiş bulunuyordum. 
Biletimi alırken Deniz Yollarını ye

rııek fiyatlarına bir türlü akıl erdire
medim. 1stanbuldan Hopaya bir bilet 
aldığınız zaman, beş günlük bir yol
culuğunuzda altı lira gibi ufak bir 
yemek parası kesilirse de, bu direk 
gidenler için. Eğer bir kaç iskeleye 
inipte aynı yolculuğu yaparsanız ra
kam o kadar yükselir ki, siz de şa
şarsınız bilet kesenler de. Mesela 
şarsınız bilet kesenler de. Mesela 
şimdi, tam bir gün için Giresondan 
Hopaya 328 kuruş veriyorum ... Ha
kiki fiyat 75 acaba bu fazlalık nedir 
diye vapurun katibine soruyo-
rum, o: 

nun için kekemeliği büsbütün geçir- -Liste mucibince alıyorum diyor. 
mek yolunu bulacak adam da insan- Bu liste şekli her tarafta ayrı bir 
lığa haylice büyük hizmet etmiş ola- değişiklik gösteriyor. Mesela yemek 
caktır. yemeğe vakit olmayan, yani yolcu-

Fakat ne kadar yazık ki, kekeme- luğunuz esnasında yemek zamanı ol
liği kökünden geçirmenin çaresi he- mayan iskeleler için bile yemek bi
nüz bulunamamıştır. Bunun sebebini leti kesiliyor. Niçin diye soruyorum: 
anlamak ta pek güç değildir.Kekeme -Efendim bu biletle yemek yersi
Iiğin nereden geldiği kat'i surette niz cevabını alıyorum. 
bilinemez. Şimdiye kadar ileriye sü- 1stanbuldan Hopaya kadar o ka
rülen nazariyeler hep hemen hemen dar yemek bileti kesdirdim ve buna 
boş lakırdılardır. Onun için kekele- karşılık yine o kadar fazla para ver
mekliğin tedavisi sağlam bir temele dim ki,yekiınunu buraya kaydeder
dayanamamıştır. sem, benim oburluğuma hamlederek 

Kekelemek bü:.-bütün geçmezse de belki ayıplayacaksınız. Her halde 
insan onu kullanmasının yolunu bula Deniz Yolları İdaresi'nin iskel~ler a
bilir, zaıen kekelemekten dolayı de- rasında y o l c u 1 u k y a p a -
rin keder tutmaya da lüzum yoktur, c a k m ü ş t e r i 1 e r i n i de, 
kekelemek Musanm peygamber olma- doğru bilet alan bahtiyarlar ara
sına mani olmadıf.ı gibi.rahmetli Ab sına kaydetmesıni ve nakıs şekilde a
durrahman Şeref bey hocamızın da lman hayali fazla yemeklerin mas
tatlı tatlı söyler, hem de güzel güzel raflarından kendilerini azad eyleme
hikayeler anlatır, sevimli bir hoca ol- sini dilerim. 
masına mani olmamıştı. Yolcular yolunda gerek biz de Tı-

Kekeme olan insan yaşlandıkça rabzona kadar büyük bir kalabalık i
kekemeliği kullanmak yolunu da ken çinde geldik, Buradan sonra vapura 
disi bulur. Fakat okuyucumuzun he· sükut ve soğuk çöktü. Artık kama
nüz genç olduğu sözlerinden anlaşJldr ralarda cinler top oynayor. Yalnız 
ğmdan ben kendisine - ve onun gibi sıkıntıdan mütemadiyen önündeki 
kekemelere - yardtm edeceğım. itap yfa ı de •reden bir oto-

Bir kere kekemelik havaya göre mobil lastik ~aLL1.;ı:'.lı bi .. uiv~'"'-:ı h fü 
değişir, rutubette, fırtınada artar. sa- ben kalmıştım. O uz"'dan yüzüııi' 
bahleyin uykudan kalkınca pek c·,k- gülümsetiyor ben de görüşmcmr-k i
tur, sonra akşama doğru gittikçe aza cin fazla müşkülpesent bulunma
lrr, kannlıkta insan pek nadir keke- yordum. Bu uzaktan yaptığımız iş
ler, bunların sebebi şimdilik belli de- veler her ikimizi de masanın basına 
ğilse de belki bir gi.in güneş ışıkları topladı. Rizeye kadar o da ben de la; 
nazariyesile halledilecektir. , ~ırdıiarımızı tüketinciye kadar gö-

Yorgunluk, zayıflık, hastalık,, aç- rüştük. Nihayet birbirimizden müsa
lık kekemeliği artırır. Fakat işret 
• çok olunca keme olmayanların dil
lerini dolaştırdığı halde - az olunca 
kekemelerin diline ferahlık verir. 

Kekemelik hemen utangaçlıkla bir 
gibidir, hangisinin hangisinden ileri 
geldiği belli değilse de kekemelerin 
hemen daima utangaç olmaları on
ların hayatta muvaffak olamamala
rına en büyük sebebtir. Onun için ke
kemelere en ziyade tavsiye edilen şey 
"yüzsüz" olmaya çalışmaktır. Yüz
süzlük kekemeliği geçirmese 'bile, hiç 
olmazsa utangaçlığın önünü alır. Za
ten içtimai hayatta en ziyade işe Y~· 
rayan bir şey yüzsüzlük değil mı-

dir ? 
öfkenin kekemeliği artırdığını hiç 

şüphesiz bilirsiniz, onun için öfkelen
memeğe çalışmak ta ehemmiyetli kai 
delerden biridir. 

Bir vakit bizde kekemeliğe karşı 
ilaç olarak, meşhur Arap şairi Asma
inin, Halife Mansuru bütün hayvan
ların dilile temas için tertib ettiği 
'' vakvakiye" kasidesi ezberlemeği 
tavsiye ederlerdi. Bunu ezberlemek 
değil, bir kere doğru dürüst okuma 
bile mümkün değildir. Fakat tane ta
ne söz söylemek kekemeliği pek çok 
hafifletir. Nitekim kekeme Çinliler 
kendilerinin tane tane söylenen dille
rini konuştukları vakit hiç kekelemez 
ler de Avrupa dillerinden birini söy
lemeğe başlayınca kekeme olurlar. 

Bir de karşısında kekeme görmek, 
onunla konuşmak kekemeliği artırır. 
Bazan hiç kekeme olmayanlar bile 
bir kekemeyle konuşurken kekeleme
ye 'başlarlar. Onun için, sevgili oku
yucum, sakın kendiniz gibi kekeme
lerle konuşmayınız!. 

LOKMAN HEKiM 

Graf Zeppelin altıncı 
seyahatine çıktı 

Friedrichshafen, 9 (A.A) - Graf 
Zeppelin kabili sevk balonu bu sabah 
saat 5.10 da Cenubi Amerikaya 6 m
cı seyahatini yapmak üzere hava
lanmıştır. Bütün yerler tutulmuştur. 
Balon Bale ve Rhone vadisinden ge
cecektir. 

Zecri tedbirler 

ltalya ile Türkiye 
arasındaki ticaret 

ltalyaya karşı tatbik edilen zecri 
tedbirler, Vekiller Heyeti kararile 15 
temmuzdan itibaren kaldırılacaktır, 

Memleketimizden Italyaya ihraç edi
len malların başında hububat bulu -
nuyordu. Hububat ihracatı zecri ted 
birlerle alakadar değildi. Fakat ih -
racat mevsimi geçtiği için, p:?k tabii 
olarak Italyaya ihracat azalmıştıYal 
nız zecri tedbirler yüzünden, hurda 
demir, bakır gibi madenlerle krom ih 
racatı menedilmişti. Zecri tedbirlerin 
kaldırılması, Türkiyenin ihracat mev 
siminin başladığı bir zamana tesa -
düf etmektedir. 

Netice itibarile Italyaya karşı tat
bik edilen zecri tedbirler yüzünden, 
Türkiye ihracatı pek müteessir olma 
mıştı. Italyanın Türkiye ile olan ti
cari münasebetleri bakımından tet
kik edecek olursa, zecri tedbirl~r 1 -
talyanın aleyhine netice vermiştir.
Zecri tedbirler yüzünden İtalyanın 
bize olan ithalatı azalmıştır. Italva 
ithalat eşyasının başında manıfat~ -
ra eşyası, bilhassa pamuklu doku -
malar bulunmaktaydı. Bu yüzden 1-
talya malları Türkiye piyasasmdaki 
mevkiini kaybetmiştir. Bunun üzeri
ne piyasada Italyanm rakibi olan di
ğer ithalatçı memleketler, pamuklu 
dokuma VP manifatura fiatlerini ar
tırmışlar<" 

Zecri teClbirlerin kaldırılacağı hak
kındaki haberler; Italyayla iş yapan 
ithalat tacirleri arasında büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Şimdiden sipa
rişlere başlanmıştır. 

Türkiye - Italya arasındaki tica -
ret anlaşmasının da müddeti bu ayın 
20 sinde bitecektir. Her iki memle -
ket ar!lsındaki ticari münasebetlerin 
inkişafı için, yeni bir ticaret anlaşma 
sı yapılacaktır. 

de isteyerek vapurun boş kısımlarını 
dolaşmağa başladı.. . Geminin ucun .. 
daki güğerte yolcularında da ayni 
sıkıntı devam etmiş olaca.ıı.: ki, henüz 
"3.skerden dönen bırk _ç karadeniz u
şağı akranlarından memleketli ço
cuklara talim öğretiyorlar ... Zabitle· 
rin Türkçe isimlerini ezberletiyorlar. 
Uyku vaktinin yaklaşmasına daha 
fazla bakmadık ,hemen geri vakitle
rimizi de kamaralara kapadık. Gözü
mü açtığım zaman vapurumuz sa• 
kin bir denizde zincirini salıveriyor
du.Büyük lumbuz deliklerinden sa
hile baktım, yeşil bir dağın önüne 
serpilmiş bir kaç bina görünüyordu. 
Zile bastım garsona nerede olduğu
muzu sordum: 

- Hopaya geldik, dedi. 
Ust tarafımızda görünen bir iki te~ 

pecik, Batumla bizi bi,.birimizden a
yırıyıyordu. Düz bir cadde sahili ta
kiben ilerliyor, fakat bunun bir ta
rafı deniz, diğer tarafında seyrek 
birkaç bina var. Bu binaların hemen 
ekserisi kahve, otel. Çoruh, Kars, 
Karadeniz ve bu şakilde daha bir çok 
isimler almış binalar, Hopanın mev
cut ağırlığıdır. Ekserisi hükümet da· 
ireleri ve tir kaçı da husıısi evler .. 
Çarşı bu tek sıra binalar 't. arkasına 
tesadüf ediyor. Dükkanların ekserisi 
hep manifatura işi yapan mağazala
ra ayrılmış. Yiyecek satanları kaldı· 
rıma sıralanmışlardı. Herkes varını 
yoğunu, sokağa sermiş, mallarının 
isimlerini bile bağırmadan civarında 
biriken halka satış yapıyorlar. Kimi 
yumurta, kimi yağ, kimi sebze alıyor 
ve bu pazarlıklar hep büyük bir u 
cuzluk içinde halediliyor. 
Hopanın asıl faaliyeti hep Artivin, 

Ardahan ,Kar .. üzerine işleyen ara
balardadır. Bu mektubu yazdığım • 
kb.hvenin önünde mallarını tepeleme 
yüklemiş kamyonlar, arkamızda da
ha karlarını üzerinden atmamış dağ 
!arın tepelerine tımanmak için ha
~ırlanıyor. Bagajlar arasında bir 
iki peştemallı kadın ve erkekler de 
var, fakat bunlar vanındaki cuvalla
M rihıt:Uız etme;;,cık il;in .;;lıoutla.
rınrhı n ll' ı:ır'l::ır f""'" •-'hin .. ı.,,.. :v~o
mı~Iardı ki gidecekleri yere kadar ay 
ni tahammülü göstereceklerine iti
mat edemedim. 

Hopanm bir ilk ve yine tek kalan 
orta mektebi var, fakat asıl şayanı 
dikkat ciheti bu iki mektep için-
de okuyan altı yüz talebesi mevcut. 

Sait ÇELEBi 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

1 - Birader ( 6) . Servet ( 4). 
2-Tekdir (4). Kibarlık (6). 

3-Bir hece (2). Yaramaz değil 

( 4). Bir hece daha (2). 

4-Yalan (4). Arkadaş (2). 

5-Nemli (5). 

6 - Bir nevi kumaş ( 3) • Beledıye 

(4). 

7 - Kabahatlı (5). Bir Vekilimizin 
soyadı (4). 

8 - Bir hece (2). Anadoluda bir 
dağ ismi (6). 

9 - Kırmızı (2). Siyah ( 4). 

10-Kırmızı (2). Siyah (4). 

10 - Kapının üstünde döndüğü şey 
(4). Bir gemi (3). Lahim (2). 

11-Damen (4). Ced (3). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 
1-Horoz (5). !.kame (5). 

2-Arak (4). Ozel (4). 
3-Radyo (5). Uray (4). 

4 - Okyanous (7). 

5 - Onaylamak (7). 
6-Uyku (4). Ana (3). 

7- Ulus (4). Iken (4). 

8-Kör (3). It (2). 
9-Azalmak (7). Tat (3). 

10 - Meyhane (7). At (2). 
11-Yed (2). Kanat (5). 
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5 P ·O ;R 
Türk· Yugoslav maçı 

Yugoslav milli takımını 
nasıl yenebiliriz? 

Bu temas iki memleketin spor gençliğ i 

arasındaki teması kuvvetlendirecektir . 
Futbol şubemizin 11 inci Bertin 

Olimpiyatlarına iştıraki kararlaştık
tan sonra, futbolculerimizin açılan 
hazrrhk kampında muntazaman ça. 
lıştıklan malumdur. En bilgililerden 
on birini tefrık edıp bu kampa al· 
mak içın Türkiyede futbolıi ilerı gı· 
den Ankara, İzmir ve İstanbul şe
hirlerinin en mümtaz oyuncuları A
vusturyadan getırılen bir takımla 
karşılaştırıldı. Ve bu ilk stizmeyı 
muvaffakıyetle atlatan oyuncular 
ayrıldı. 

Teferrüt eden oyunculardan teşkil 
edilen muhtelıtlerin kuvvetini dene
mek ve takımın aksıyan yerlerini 
tesbıt etmek gayesile hofaca ristanm 
profesyonel kliıplerınden Boçkıty!:ı 
3 maç yapıldı. Aldığımız neticP.ler 
gözönb.nde bulundurularak son ola -
l'ak ta Yugoslavya milli takımı şeh
rimize davet edıldi. 

Yugoslavya ile yapacağımız te
ınaslar, takım tesbitı mahiyetinde 
olan ilk iki karşılaşma ile kıyas edi
lemivecek derecede ehemmiveti ha-

etmektedir. 
934 ve 935 te arka arkaya iki se

ne Balkan fut.bol şampıyonluğunu 
kazanmış olan Yugoslavlar, bu ı::ene 
yapılan Balkan kupasına kendi ckip
lerıne oyun bakımından bir menfa -
at temin etmediğıni ıleri surcıek iş
tirak etmediler. Futbol temas~annı 
<laha fazla Avusturya ve Macarıs
tanla yapmayı tercıh ettiler ve sık 
Eık yaptıkları bu karşılaşmalar do
layısile oyun sistemlerini Orta Av -
rupa derecesine çıkarmağa muvaf -
fak oldular. Bu bakımdan Yugosla" 
futboliıniın Balkanlardan her zaman 
iç1n ustun olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Bundan bırkaç 
ay evvel Yugoslavya milli takım mır. 
Fransaya yaptığı turnede aldığı iyı 
dereceler bu sozlerımızın en barız 
delilıdir. Yugoslav futbolunun bu -
gtinkiı vaziyeti hakkında karılenmi
ze ufak bir malümat vcrebılmek için 
~unu söylemelıyiz: 

1stanbula gelecek takıma ancak 3 
oyuncu verebılen Bel.ırrat ikineisi 

Hakkı Faruk Yaşar 

TAN 1 

Güreste yenmeliyiz 

Be.-lin müsabakalarında dünya birinciliklerini beklediğimiz. Mustafa ile Çobanın s o n hasımlarıle beraber ç t k m ı ş res:mlerindert 

Dünyanın zorlu takımların ı hakhyan 
yüksek dereceler alamazlarsa 

pehlivanlarımız bu olimpiyatta 
kabahat idarec i!erindf r 

Berlin olimpıyadına gidecek ka- ı lıbiyet. vermeden kazandığmuz çar -ı biz diyoruz ki, di.hıya bırb~iliklcrin· 1 ıecC'sindcn dah:ı yi.ikscldiğimizi id
file içinde en fazla ümıt bağladığı- pışmalarla isbat ettik Hem federas de lali in oynıyacağı rol nisbctı yi.ız- rak ederek bır zatı layık ant
mız takım gureşçilerinkidir.Pehlıvan yondakilerin ağızlarmdan çıktığı id- de yirmıyı hiç bir zaman geçemez. ıtınoru aramak ıizl•te ı-~ı:ıliin<lıyuya 
!arımız dört senedır Balkanlarda gos oia edılen şayıalara baıkılırsa, nefe5 Bu ytizde 20 şansızlık ta 7 şampiyo- !:adar yolladık. Güre~ fc<iern!'lyonu • 
terdikleri dereceler haklı olarak on- aldırmadan yendığimiz Alman takı - numuza bird n çatmaz ya ... Hariku- nun antrônöt ü seçmek ıizerc giinder 
!ara büyük bir kredı temtn ettı. Bır mının ağır siklctı geçen senenın A\ iade bir tesadiıfle bütün şansız- dıği dPlcgesı h:ıftalarl'a dcı!aşarak 
ısledikleri iki olmıyan pehhvanları - rupa şampiyonluğunu kazanmış bır lıklarm yalnız bizım gıirel?çıleıimizt araşt ırdık~an sonrıı ycnı a t ı /i.,,iır ı
mız teknik ıdarecılerin seçtikleri güreşçi ımiş... c;hllrğını farzetsek bıfo, Finlandıya . . i gctirdı. Y t'ni antn,ııöriin ..,J. 
kampta günlerdenberi hazırlanıyor. Fınlandiya takımının ağıı· sıkletı ve Almanlar gibi dunya birinciliğı yük elılıyctıni yine gctııenk·ıin · •z
lar. Hazırlık müddeti itıbarile bır O· de bu olımpıyada serbest giireş bi- n a m z e t 1 e r i n ı i d m a n - tarından saç:ılmış lıikayeleı dcıı biii -
limpiyada layık uzunluğu yine gure:1 rıncisi olarak girecekmiş... larmın ortasında haklıyanlar el- yoru:r.. 
çılcrimizde görüyoruz. Alman takımı gidelıden beri kamp bette ki, ıdmaııları t::nnam olduğu sı Şimdi sorarrz: 

PehlıvanJarımız bir yandan idman ta çalışıyoruz. Bcrline yollanacağı . ralarda o yüzde ~·ırmı talisizlığı de Doğu 8tarınd;ı esnı::en bırer şampi-
larını tamamlarken dıı!er taraftan mız güne kadar, nefes kabılıyctimizı tclnfı edecek ku<iretc gclC'eeklerdir ~ ) on olan ~ircşr.ilerimize hu ltad r 
Avrupanın gureşte en çetin olan mil teknik kolaylığımızı hayli aı lırmış Biz bu sefer dtinya üc;tinl'iiluğiine 

mimı herct \'e kolaylığa rağ-
letlerınin temsili takımlarile boy ol- olmamız ıcap eder. de razi de~iliz. Bunun cevabını şö:,. 
çuştıiler. Bıri .B~ınlandiya ıkincisi Al- Bu vazıyette başımızı yast.ığımızcı k• vcrehıliriz: men rhinya bıriıwilildcrınde liı.yıl ol· 
man takımının sıra ıle sırtını yert:' ı·ahatça koyup, glireşcılerıınizın 936 Amslcrdam olımpiyadına gıttiği dukları mevkıled ı-ılamazl.ırsa, bu • 
getirdıler. Okuyucularımız şunu bıl· olımpıyadmdan uçb.ncillukten yuka - nıız sıralarda teknik güreı;ı bizde he· nun nıes'uliycti kiıııe aıttir? Bunıın 
melidirler ki, Almanlar ve Fınlandı- rı derecelerle dönmclcrını beklıyebı- nUz başlamıştı. Öyle olduğu hald~ 

'yal!lar dtinya gureş bırincıliklerinde lıriz. biz orada Tayyar vasıtasilc diinyli 
daıma birinci planda gelen milletler İhtimal taliin sporda ıyı rol oy- dördünculüğunu kazanmrnlık. o Sl'· 

dır. Bız Finlandiya takımını idmanı- nadığını duşünenler arasında, gures neden bugüne lrndar Çobanın tccru 
mızın tam kıvamrndan evvel yendik takımımızın uçuncüliıktcn birincili· besi arttı. Fedc>ras) onun dıırbin w 
Finlandıya takımı gıttikten sonra Al ğc kadar ytikselcccğını, burada alı - h•knık gozlen yeni yeııı kıymcfü'rİ 

man takımının geleceği gtine kadar nan neticelere nazaran tahmin etli· oı taya çıkardı. Dünya biriıwıliklen 

'cbali elbet te dıin) a binlll:iliğ'i ıııü

sabakalarının tt-lrnik ';artiarına ny-
guıı hnzırlananuyan fr<l..'rnsyoıı 2ı.\ 

larıını raddır. Çunklı gtırt'Hl ilerinıi· 

zin kudreti \"C onlnr.t O'ôsterill'n ıru· 

a \"en etlerin büyü kliı~ı ınl! yıı kar.d:ı 

geçen müddette idmanlarrmızda da- ğimiz kaprşmalarrnda sansın tesirını ne hı:ızrrlaıımağı da öğr1:mlik. Ve ni <'nl,ıttık. 
ha olgunlaşlığımızıAlman1ara bir ga hesaplayanlar bulunacaktır. Fakat hayet eskı Macar ııntrönoruııiın de 

. 
dikleri takdirde Berlin olimpiyatla -
rına iştirake su göturmez bir hak 
kazanacakları tabiidir. Fakat, mağ
lübıyet karşısında olimpiyatlara gi
dememek gibi bir yeıse düşmeme

leri için, büyük cnerJİ ile oynamala
rı icap ettiğini unutmamak laztmdır 

Sa it Fuat N iyazi 

izdir. Biri dostluk, diğeri beynclmı- Yugoslavya klıibti. geçen pazar bu 
Jel olmak üzere ıki maç yapacak 0 • sene Balkan ikincisı olan ve uzun 
lan Yugoslavya milli takımımn Is- zamandanberi Berlın olımpıyatlarma 

hazırlık yapan Bulgar mılli takımını tanbulu zıyareti, şuphesiz kı, uzun 
zamandanberi ay yıldızlı formayı sa 4 - 2 gibı açık bır sayı farkıle mağ-
hada goremiyen halkımızı fazlasıle llıp etmıştir. 
alakadar edecek mahiyettedır. Dost Bıitun bu ızahat, cumartcsı ve pa-

.11. t k bu zıyare- zar giınlerı bıri dostluk diğeri ht-y-
memleket mı ı a ımrnın 
ti bizce iki cihetten ehemmiyeti ha- nelmilel olmak üzere iki mar; yapa

cak olan Yugoslav futbol< t.ileı inin 
izdir. Biri ıki memleketın sporcu 

Futbol Federasyonunun pazar 
i gunkiı maçta Yugoslavlara karşı na
l s;l hır takım çıkaracağını bılmıyo · 

ruz. Fakat, milli takıma seçılmek 

ve milli takımda oynamak bir fut -
bolcti lC:in ıde.al olduğuna gore. tam 
bir amator olan gençlerımlzın bu 
ideallerine kavusmalan, canla basla 
çalışmalarım kolaylaştıracaktır. E -
sasen bir milli takımın maçı kaza -

na bilmesı için, oyuncularının taşıdı
ğı şerefin ehemmiyetıni idrak et

mesi ve benliğinde hissederek oyna
ması lazımdır. Maamafih, ay yıldız· 

lI formayı giyen futbolcülcrim!zin 
çok defa ümit edilmiyen galıbıyet-

mak üzere iki müsabaka yapacak O· 

lan dost Yuroslavya sporl'ular1 bu· 
gün 10,22 de konvansiyonel ile seh
rımıze geleceklerdir. Bul\ın oyun -
cuları mütC'addıt dcfal8r beyıwnlmı 
lc-1 olmııs Yugoslav milli takınır şt·h-ı 
rımize en kuv\'etli kadrola? ılc ~cldı
ğinden sporculanmızla yapılacnl< 
nrnsabakalar çok heyecanlı ve o nıs 
bette çetın olacaktır. Cumartesi gu. 
nu yapılacak musabaka lC'In \'!'Jllrlı.:n 

Fenerbahçeden Fazıl. Esat, Alı Rıza 
Naci, Beşıktaştan Mehmet Ali. Eş . 
ref, Gal:ıtasaraydan Hasim kampa 
çağrılmışlardır. Pazar gunü milli 
takımda ovnatılacak oyuncular c.:tl • 
martesi günkü dostluk maçında oy-

natılmıyacaklardır. Müsabakahırı i -
d;ıre edecek olan beynelmilel hflkem 
Kleıno da ayni trenle şehriınıze ge-

lecektir. Bu müsabakalar için Fede
rasyonun teblıği şudur: 

Futbol Federasyonundan: 

Fihı et Lüili Ucbiı 

muzca bu vazife kin Suphi, Şazi 

Mı met Adem ve Nuri ayı ılmışlrr. 

5 - Fenerbab<;<'den Fazrl. I•~snt. 

k(>m Liva Saat: 10 :-m. 
2 - -Amıdolu • tı:;tanbulspor. 

Hıü:em · Saım Tur~ııt. ı:ıaat 11.30 
Ali Rıza ve Nacı, Be~ıktaştan Eş. 

ref, ~1ehmet Ali ve Galatasaravdan V"~eybo/ maç/arı 
lla!':jim futbol ıevazınılariylc hi~liktc lstanbul bolgesi \'oleybol ,ajanlı " 
bugün öğleden e.vvcl Kadıkoy kam .

1 

ğından: 

pma gclet:eklerdır. 1 1 7 9.,1. t · · · "' t 
- - •l euııı:ır Nıı gunu ı1rı ıı-

ti k kuvveti ve kıymetı hakkında bir fıkir 
gençliğı arasında temas ve dos _ u . 
rabıtalarını kuvvetlendirmek, dıgerı vermeğe kifayet eder. 
de çoktanberi Balkan futbol alem~e Şimdiye kadar Yugoslavya milli 
teması hemen hemen kesmış vazı - takımile yaptığımız temasların bıri
Yette bulunan futbolcülerımizın bu - sinde galip, dığerinde ise mağlüp 
gün diı'Ter Balkan memleketlerine vazıyetteyiz. Pazar guııu Taksim 

l> - stadında yapacağımız üçiıncü mıllı 
nisbetle ne vaziyette bulundugunu 

temas, Sofyadaki galıbiyetimızın hır 
oğrenmek.. revanşı mahıyetindedir. Mılli şerefi 

Hiç şüphe etmeden söyliyebiliriz sırtlarına ytiklediğimız gençlerimızın 
ki, bugun· Yugoslavya futbolu, Bal-

. · 1 bu üçtincü maçta Yugoslavları yen-
kanlarda en ileri safı rakipsız ışga 

Gündüz. 
Hıisnü 

ler aldıkları vakidir. 

Şimdiye kadar yaptığımız milli 

karşılaşmaların kısmı azamını, Tiırk 

neslin.in asil kanında hissettiği coş

kunluğun yardımı ile üstiın ııih3. -
yetlendirdık. Slavya galibiyetleri 

Bulgar maçları ve bundan önce Yu
gosla vyaya karşı yabancı bir muhit

te elde edilen 2 - O lık zafer hep bu 
ateş ytiziınden değil mıdir? Hem 

pek uzaklara gitmeğe de lüzum 
yok .. İlk iki maçta yenemedıkleı i 

1 Boçkaya karşı daha geçen hafta aJ
l dıkları 5 - 1 Iık zafer, oyun füıtun
l H.ığümtizden midir?. Maçın hakemı 

olmak sıfatıle söyliyebilirim ki o gıin 
Macarlar teknık ve topa hakımiyet 

bakımından bizden çok ilerde olduk

larını ispat etmişlerdır Ancak, da -
marlarmdaki Tıirk kanının parla -

masıle coşan ve önüne gelen bütun 

hailleri yıkıp parçalıyan bir kuvvet 
karşısında bulunduklarını hissettık -
leri anda, bütun meziyetleri111n na
sıl eridiğini hepımiz çok yakından 
görduk. 

İşte, gençlerımizden içlerinde 50 -
60 defa beynelmiİel oyuncu bulunan 

1 
Yugoslavya mılli takımına karşı f 
boyle coşmaJannı ve asıl Ttirk kuv- ~ 
vetinin nelere kadir olduğunu bütün ~ 
dünyaya duyurmalarını istiyorum. ~ 

Ş. TEZCAN 

Yugoslav fufbo/cu/ar1 

Nac:det lbrahim 
1 bugün geliyor l 

Biri dostluk, diğeri beynelmilel ol-
M. Reıat 

1 - Yugoslavya milli futbol takı
mı bugun saat 10,22 de Sirke.ci garı
na muvasalat edecektir. Misafırleri
nıizı karşılamağa sporcularmmcr da
vet ederız. 

2 - Dostluk maçı: 11 Temmuz 

Cumartesi saat 17,30 da Taksim 
&tadyomunda Türk ve Yug-oslav ta
kımları arasında bir dostluk maçı 
yapılacaktır. 

Bu maç beynelmilel müsabaka si
cıline geçmiyecektir. 

3 - Milli maç: 12 Temmuz Pazar 
günü saat 17,30 da gene Taksim 
stadyomunda Yugoslavya - Türkiye 

milli takımları arasında resmi futbol 
müsabakası icra edilecektir. 

4 - Her ıki maçı," Macarıstandan 
davet edilen beynelmilel hakem 
Kleino idare edecektir.Yan hakemle

ri iki tarafın mutabakatından sonra 

taayylın edecektir. Federasyonu-

• 

6 - Simdit·c kad·ır fııtb 1 ·11 
• J • 

0 mı 1 tas:ı ı ay lolrnlındc yapılacak voky • 
takımına dahil olmuş sporcularımız bol maçları: 
da vctiyclcriııi Spoı Kuı unı ıı merke
zinden alacaklardır. 

7 - Bıktler, bugundcn ıtıhareıı 

stad gışcsıntlcn alına bılccektır. 
:y. 

Türk Spor Kuı umu Istanbul Böl
gesi Başkanlığından: 

Dost Yugoslav mılletini temsil e
den milli futbolcüler memleketinuz,. 
nıisafır olarak gelcceklerdır. Bu kı}

meUı misafirlerimizi hamil olan treı · 

bugün saat 10,22 de Sırkccı garıı1<• 

muvasalat edet•t.•ktir. Bolgcmizc bağ

lı bütiın klüp dclcgelerile spoı cularııı 
bu saatte Sırkcci istasyonunda ha

zır bulunmaları bildirilır. 

Gençler Jampiyonası 
Fenerbahçe stadı 12 - 7 - 936: 

1 - Vefa - Anadoluhısarı. Ha 

lstaııhııl!>por -Topkarı. saat: 16.:10 
hn lH'm. T<ı lfıt Özı!'ulc 

Eyiip • Galatasura) wıat: 17 ha-
kem: ı\li Rıdvan. 

B 'ykoz - F't•ııeryılmıız. sarıl: 17.:JO, 

Hakem: :: .. ldii. 

l\Jiısa bakalarll yu !<arda gôst C'ril~n 
saatlerde başlanac-ağından takımh • 

nn mczkür saatlerde hzır huluııma
ları lazımdır 

Feneryılmaz lclübünün 
gezintisi 

İkinci kumeııin sayılı kliiplerınden 
Fcııeryılınnz, bıı pnz.ır giiniı Bt·~·ko

za bir denız gezintisi tertip etmiştir. 
Kuruluşlarmm beşinci yılını kutlu • 
lumak grıyC'silc tertip edilen gezinti
de. s:ıat S,30 la köprüden kalkan bır 

vapurla Beykozn gidilecek. akşanıa 
kadar Beykoz Park Gazinosunda 

kalındıktan sonra 19,30 da hareket 

edilerek Boğazda mehtap eğlenceleı i 
yapılacaktır. Feneryılmazhlara yeni 
Sl'nelerinde muvaffakıyetler dileriz. 

Yugoslav Milli takımının 
Balkanlarda aldığı netit.:e· 
lere dair Ulvi Yenal'ın yaz:ı· 

s ı nı yarın neşredeceğiz .. 
AdiE Cihat Avni n on n n n ''""" -- - - - -.. 
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EKONOMi 
PiYASA 
VAZiYETi 

Afyon sa+.ılan 
Avrupad& bulunan afyon heyeti

nin seyahatten dönilfil, afyon plya
&aamda büyük bir allkayla lıarfılan· 
mıttır. Bu heyet tetkikleri hakkında 
İktisat Vekllethıe malfllnat verme
den, piyuaya müdahale etmiyecek
tir. 
Diğer taraftan uyufturucu mad· 

deler inhiqn plyaNdan mal almak 
için hazırlıklara baflamıftır. Son 
yağ\nurlarm mahsule yaptığı zarar 
etrafında tetkikat yapılmaktadır. 
Maamafih köylU elindeki mahsul ek
ecriyet itibarile tüccann. eline geç
nıittir. Bu itibarla inhiaar idarem, bu 
sene tüccardan mal alacaktır. Hal
buki köylü, tüccara pek ucw: bir fi
atle mal satm1'tır. Uyu,turucu mad
deler inhisar idaresinin teşekkülün
deki gayelerden biri de, daha ziyade 
müstahsilden mal almuıydı, halbuki 
inhisar idaresi bu sene daha afyon 
satın almadığı için, bu müddet zar
fında köyltt elindeki malı bekleteme
nıff, tüccara eatmıftır. Şimdi tücca
nn köylUden ucuza aldığı mal, af
yon inhisarma daha pahalıya satı
lacaktır. 

Kavun ve karpuz boldur 
Bu eene meyvanm en az yetiftiği 

bir 1eneydi. Kıtm havalarm açık 

geçmesi, mevsiminden evvel çiçekle
rin açma.ama Mbebiyet vermifti. 
Bundan IOIU'I. yağan yağmurlar ve 
karlar bu çiçekleri kurutınuftur. Bu 
yiladen en ziyade erik, kiraz gibi yaz 
mevsiminin b&flangıcmda çıkan 

nıeyvalar u çıkllllftl. J'akat bu eene 
kavun ve karpuz boldur. Trakyadaıı 
gelen haberlere göre, geçen yıllara 

nlabetle bol kavun ve karpuz yetife
eeği anla.,dmı9tır. Şark Demiryolla
n idaresi, kavun ve karpuz nakliya

tı hakkında 9imdiden vagon tertiba

tına batll.DUftu'· Demiryollarmm 

Pavyon nasıL olmalı? 
Bir pavyonda ziywetçi o istihsal 
kısmına dair bilcJi edinebilmelidir 

Yerli KaIIar Sergisinde pavyon 
müaabakuı yapmak için hambJdara 
baf1anm'fbr. Mtia.~ bir batta 
kadar devam edecektir. Sergiyi gu
mete gelenler ,beğendikleri pavyo -
nun imninl. bir klğlda yazarak. ka
pıdaki bir kutuya atacaklardır. Ku
tudaki UCıtiann. tetkikinden llOlll'a 

en çok hangi pavyonun beğenildiği 
anlaşılacaktır .Bu müsabaka vesilesi
le eergi pavyonu hangi bakımlardan 
beğenilmelidir? Bu mesele üzerinde 
dt.\tttncelerimizi a9ağıya yazıyorw:: 

Herteyden evvel şunu söylemek 
lizımdır ki, sergi payyonlannı yal
nız san'at bakımından tetkik etuıek 
ki.fi değildir. Vakıa bir pavyonun 
aan'at itibarile güzel bir surette ter
tip edilmesini esas olarak kabul et
mek JUmıdır. Fakat bu ki.fi değil

dir. Bir pavyonu beğenmek için daha 
ba9ka sebepler aramak lazımdır. 
Sergiye ittirak eden bir müeuese, 
yaptığı ticaretin mahiyetine göre, 
pavyona bir fekil vermek mecburi
yetindedir. Bunun için, pavyonda bir 
müeueaenln çıkardığı etyayı teşhir 
etmesi de küi değildir. Kabil oldugu 
takdirde, pavyonda, bir malın, istih
sal edildiği yerden, istihlik edildiği 
yere kadar bütün safhalarmı göster
mek, hatta fabrikada nud imal edil
diğini de herkesin gözü önüne koy
mak lizmıdır. Bundan b&fka, teşhir 
edilen maim meJ'nleketmme ne ka
dar istihsal edildiğini, iatihulin 1e
nelere göre &rtlf vaziyetini ne kadar 
Jatihli.k edildiğiiıi gra.fiklerie göster
mek gerektir. 

Sergiye fftirak eden pavyonlann. 
ek.leriai ~in bu tarafına hiç ehemmi
yet verm.mitlerdir. Halbuki sergiyi 

ziyaret eden bir adamm, Tllrldyede 
hangi cina mall&rm yetiftiiine dair 
&f8iı yukarı bir fikri vardır. J'akat 
bu mal ne kadar yetifiyor. Nuıl ya
pılıyor. Sarfiyatı uahyor mu çoialı
yor mu? Bunlan da uaul daireıdnde 
ve söze çarpar bir eekilcle smter
mek icap eder. 

Bir pavyon yabm e,ya tefhir eden 
bir yer olmamalıdır, o pavyon aynı 
zamanda bize o pavyonun meflul 
olduğu sahaya dair, ziyaretçilere bir 
fikir vermelidir. 

Yerli Mallar Sergisindeki pavyon 
müu.bakuı yapılırken, ziyaretçile. 
rin yukarıya yazdığımız prtlan gö~ 
önünde tutmalan lbımdır. Se.-gide 
sergicilik bakımından bu tanda ter
tip edilen pavyonlar pek nadirdir. 

Çamaltı tuz fabrikasının 
açllıı töreni 

lzmirde Çaınaltı tuzlumda tesis 
edilen yeni tuz fabrikasının açılq tö 
reni temmuzun on betinde yapılacak 
tır. Bu töreni bizzat inhisarlar vekili 
Rina Tarhan yapacak ve müdtlıil u
mumi Mithatla tuz ifleri müdUrtl ha
zır bulunacaktır. 

Inhiurlar vekili ayın on ikisinde 
Ankaradan doğruca lzmire hareket 
edecektir. inhisarlar mUdilril umu -
mlaile buradan gidecek inhiaarlar 
erklnı, ayın on tlçtlnde Bandırma 
yolile hareket edeceklerdir. 

Yeni kurulan fabrika yalnız ince 
sofra tuzu çıkartacakbr. Bu tua, bu
gün piyasada mevcut olan .afra tuz 
larmdan bir misli daha ince ve çok 
beyaz olacaktır. 

==============-================================ ı ,..... .. .....__. ...... ~ ............. -..ı ı 

BORSA 
Lıilfettifleri bat ~ e,- ~~!!"!!~!!! .,.,...• ~ Pall'ılıllll 
BUl\ln mlkt.n baklanda tetkibt ' ""''"' 
,.pmaktadırlar. Bq tetkikat netice-

sinde nekadar vagona ihtiyaç olduğu 
anlqılacaktır. Kavun ve karpm t&
cirlerinbı, vqonau kalmamılan 

için .icap eden hamlıklar yapılacak
tır. 

Tiftik ve pamuk lltracafl 
Bu aene tiftik ve pamuk ihracatı

llm geçen yıllara nlabetle fazla oldu
ğundan balıletmiftik. Yapılan ilta -
tiatildere göre bu 1enenin niaanmda 
1 milyon fiO bin lira .kıymetinc:L! 
pamuk lluaç eclilmifth'. Geçen aene
ki ihracat 3M bin liraydı. 

Bu 1enenin niAıi ayında.ki tiftik 
ihracatı 1 milyon 807 bJn lirayı bul
mqtur. Halbuki geçen ll8Dellin ni
l&ll ayında .O bin 325 liralık ihra
cat yapılmıftI. -------

loiaılarda •aıtalıli 
lmnJt, i (A.A) - Havaların yaf

aıurlu gitıneainden il batlarm4a mil
diyo hutalJtı bafıöatermiftir. Çift
çi göstqı ile illçJamatar yapmakta
dır. 

o. 1'7 

Sterlin 624.-
ı Dolar 1aı.-

20 tmcre fr. 110,
JO a.lcib ....... IO.-
• Dnluni 11-
• Çek broo 14.-
20 W7 ıs.-•.,.., ..._ 
Lit'et w.ıbb 1to-
Ploria 12.-
A vuıturn ıllia 22,50 
Mark n.-
Zloti 19,-
..... 22-
Leva 22,-
Y• 12.-
t...ec......,. ıı.-
Altm H7,-
llulmot 2421-

Çeiler 
Pariı berine 
İncili• üzerine 
Dolar 
Liret 
Belp 
c...r. 
Sofia 
Florin 
Ç.U.lom 
AY turya 
Mark 
İaveç karona 
İıpann peseta 

Batıı 

130.-
126.-
111,-
14.
ıs.so 
04.-
16.-
52.-

IK,-
14,,-
24,-
30.-
22.,._ 
25.-
14-
u.-

Ha.-
243,-

12,03,

•21.-
0,79,12.75 

10,13,25 
4,71,90 
1,41,15 

63.
ı,n,ıo 

19,11,61 
4,11,32 
1,'7.M 
3,C)l,30 
5,10,44 

it Bubm MI. 15,-
• • N 1.90 

• • Hamiline 1.90 
Anadola % IO 24.IO 

" %100 41,SO 
••r1ret11ant79 ..... 
T,....7 11,75 
Bomonti Nektar UO 
Terlroı 12.50 
Aıl&n Çimento 9,30 
Merkez Bankau 18.15 
Oımanh Banka11 27,-
Sarlı Merkez Eczanesi Kaponıu 3,70 

lılllır•sl•r 

Tilrk Borca 1 
• • II • • m 

lııtnrrarı •ahlB 
Erpnl A. B. C. 
Rlbbm 

Z0.15 
19,50 
11,70 ·-95. 75 

• 
10,15 

• II 91,25 

Mııır t••vlllerl ·-· - -ıtos n 17.50 •.so 
11tıı m 12.- ta.-, ...... , 
Rıbtnn Kuponau 10,50 

Aaadola l Te II 43,20 

• " m -41,50 
AnadoJa Müm .. lil 45,05 

dumanlı Kahire damlan ü.ııerine bir Şaşırdım. 
lruı$ıni örtü çekmif cibi. Elimdeki kibritin alevi parmakla-

Ad le H Yabmıdaki Mısırın bu en güzel ka- rmu yakmak bere idi. em avva dmı içini çekerek fmldar gibi: o bunun farkında detDmit gibi .. 
8llrllu c•mn - Oh, diyor, burası çok güzel! iJr ağır ve sözlerini lö8erimden a-

Kmupnak ceaaretini buluyorum: yırmıyarak dudaldarmı yakla§tırdı. 
- Bu mevmimde kapalı yerlerde O sigarasım yakmıltı ki llOll alev ele 

eğlence iyi olmuyor. Bahçelerde ol- parmaklarıma dayanınıttı. 

Garip, ebotik bir kbkusu 'ftr. 

Geceleri Nil kenarmdaki villl. bah
Celerindeıı gelen 11cak iklimlere mah
- tlQeJdertrı ıroıru.unu hatırlatıyor, 
rümlDe babnuyanım. 

Gbel damediyor. 
Götüm göğtlM pldijlmiw anlar be

flC&ll aıeciriJOl'UID· 
- Çok lllC&k dejil mi! 
Bepınr bJdlrdmı. O erimil _.... 

parçuma bemiyen koyu kMtıne 
gözler göslerime dikildi. 

Titredim. 

... - Affedereinlz. yanmadnm ya! 
- Pazar gftntl Prens Caferin bir Ve cevap vermemi beJdemedee Uk 

gardenpai'tml var. na1iDi h&tlrlattı: 
- Gidecek milinizT - 1ngUia kadmlarmI nuı1 bulur-
- S~ BUDU? 
- Bilmem, beniz karar Yerme. Bu kadın konupnak, anl"f'D•k, a-

dim. c;dmak istiyor. Dk tanıdıtı erkekle 
- Karar wrinis. Ejleninrinb? bu bülmlere girifen bdm için bqJra 
- Tavaiyenizi emir teJi.kki ede- tUrltl dilfihımeie ltmufl yok. 

rim. Dedim kl: 
_ Çok •.n..lnlzf - JnslUs bdmlan llük-kld lh 
ft.......__ ,,. __ ..__ .. , _ _. __ ~ tmrm• nercleD etaw"•ı 

- BaJrkmnı: 'VV. Çok mcak! v~ ---~ ..--
Kendimi JeDi Alon hayatına gir- ,.llttl. Baa da lflnt etti. - SWen? 

mit toy bir bwha 4elikanJwna ben- - Oturmu m+mıw? - Nud? 
s.ettyorum ve bemettikçe aıJahyo- - Kar aıJ•W ,..t aJdım.. - Preaa Aldl'ha ,..,,.Jd Wm 
rum. - a..n.- var mı! et'ftloe Londn.d&n mm1e laera1* 

Btru toplanmak lstec!lm. ıkbma Verdiilm aipn.yı blm w pqta lllen b.dm delll mi f 
pidi: dad&Jdarma IBltlrdi. GWtbmedlm: 

- Balkona c;ıkmat ist.er miainiı! Kibriti çaJd:mı. - &Jlkınm. t.etektllr eı&liHırı. 
- Çok t,ı otar. Aleft clolru uwnan bap ne muJı.. Jıletgul olmupum.Yabm 1111 llwY 
Daha dua ~ döae dine ... .....u. Brdlnbire durdu. Siprul- tamchinn Ingilis bdildarma tldaei-

balkon taratma geçtik. Kalabalık a- m J'Ümadan ,ezime baktı: .ı oJdatu için -•• tm ertap 
l'&llDda ona Jd .,.ak tarua -.r - Siz Ingilizleri çok aeviyorsunm veremiyeceğim. 
llım. Kocaman bir q bu .,_,_ deiil mi? - Prens Akil cdllll gibi •v!F· 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

sönderinia. karakte

rinW üe llyli,.Um f 

TdU tetekklltlnde bir nokaanlık 
va$r. YUstlaf1n utl&rmm tok ince 

olmıma ralsnen 
bedeDt ~ete 
mtltma&Jil 4 l r . 
Belki 4e futbol 
oynar ve ya bisik
lete biner. Sert 
bir karakteri ol • 
..... rap.en iç 
tlmal laayata u -
yar. Jatla.ıa8ız -
lrtla mftcadele e • 
debllecek kabiliye 
ti vardır. Fakat 

Cilaat karşıamda uğra -
ıılacak bir vuiyet olmıw çalıtmak 
istemez. 

• iradesine 1ahip, aztmklr, faal~ bir 
karakter. Makineye kaJ'll bilrik bir 
muhabbeti var -
dır. Onunla çok 
meflul olur. Dal .. 
ma yttJuıelmek, i
lerlemek Ye bunu 
en leri vuıtayla 
yapmak ieter. Me
sell iyi bir tayya .. 
reci olabilir. içti
ma! pıtlann ve 
kanunlarm bağla
nna hürmet eder, 
fakat bunlar, onu 
istediğine kavut - Nrıri Yifelar 

turmak için birer mlni tefkil etmek 
vuiyetine gelir1e, onlan koparmak· 
tan bir an oı.un tereddüt etmez. 
Tehlike:v- atılmak, onun için haya
tın sevklerinden birini tepi! eder. 

• 
Mantığı, tuuru, hiai ve hayalle-

rinden daha kuvvetlidir. Hukuk ve
ya hesap 1eJer1 lle 
meeguliyet, onu 
muvaffakıyete gö 
tUrtır. Otorite sa 
hibi olmak ister. 
Hayatını muay • 
yen görlltlerle tah 
dit • OG -

onu 
korkutur. Fakat 
haberi olmadan 
o meçhUl içinde 

Balt• çabalamaktad ı r . 
içtimai prtlan bir borç olarak ta -
nır. Ananelere l&Chktır. Yenilikleri 
ihtiyatla kabul eder. lyi ve fenayı 
kendince muayen bir hat ile ayır -
mJttır. Tıuıarrutu aever. 

• 
Bedeni faaliyete müteveeclh bir 

inan karakteri. Onda akan bU ne
hir .,klinde de-
fli, esen bir rlb
ılr teklinde bir 
faaliyet ihtiyacı 
vardır. ı.tikJADni 

•ver, berhanıt 
bir vaziyete kartı 
derhal abilllmel 
ga.terir. Fakat 
lahip oldufu em .. 
ilk veya aruiyi 
veya ili mal ahi .. 
bi olarak idare et-
me~ ıiY&de, R.,.ı 
kendine )'abancı bir ite mtldtlr ola
rak faall,etinl vermekte daha kabi
li)tetlldir. Çok •yahat etmek ilter, 

r 
Ona kendimi eskiden olduğu gibi 
Kararaağaçtan S. G. B. imzulle:} 
Ben<:Ulniz bir buçuk aenedir tan1f· Mektup gönclerelller 

tığım bir gerıçle dokua aydır HuiP
yonım. Hem de çılgınca •• Bütün Bize mektup gönderen aayın o 
qklar gibi bU .ıamllalann G§kı da yuculanmtZdan çok mühim rica 
gitt~ kaybolan, aöneta bir mehta - var. 
ba döndü. Evet, artık, o beni aevmi- 1 - Yazılan aayfanın yalnız 
yor• ve yahut öy'IB gözüküyordu. tara/1fla ya.ımak, arkaasu 
Daha ilk Uct ayda bu genem beni ae mak. 
11tp .mmıed~ı anlamak ıçVa ondan 1 - JlektupZan mimkü" 
-16- flÜ" kaçttm, beni aradı, takip et takdirde MCllriM De, olmaıaa 
tı, mektup ya.ıdı bu dargıflZığlmtfl andcınt11 gni§ bınakanalc, oku 
aebeMni aortla. Baın• fizmne tabii ~ 9GZ'f"MJt. 
ben yüıe onuflla konu§mtJya bafla - Bu Uct ta0ktaya dUckat ettik 
dun. Dikkat ediyordum o .aman 1Je.. takdirde, 1&etn Mrim i§'mu 
ni büttın kalbiyle aeuiyordlı., fl'pM· lafm.'f olur, 11.em de l:endüeriu 
riı ben de °"""· ha çahk cemp wrebUiN. 
Şu bir iki ay içitlde ona bir feYÜW' 

oklu. Bmei nerede g1Jrl18 l"ç cılchrm1- maaa, Aer §eyi feda edİf' miti Au 
yor, iaff/i'li M1e bonttıyor. Balbtıld mi C1ÇQCC1ğım. Ne yapacağımı 
eakideta böyle değadi, betti gOrtlaği dım. A1cfclm oıcı. mu, ddeta mekt 
.ıaMC1t1 da.zır, yüii kuonr, tlfk ti.o- li dfaklar gibi, bira JacwG almak 
lu gijderle boa ba1cardl. ~ bM Mfleatle çıkıp yoltınv beJdivnrıJ.tlm• 
._ Jaepli bitti Şiipl&eN Aer f81I B1'dn bu wwayyn mkltlerde çı 
kaTfdıklt olur. Biitil• utmıbıma rağ Zara matlCI vmmler de oldu. Ve 
men ben de Ot1G 0yıe ""'1cabeıe ediyo bir defa.nıula f.ltlMm, tlılaZefftM / 
rıım. BiltMM yattlhyor ""'!iN"'' Fa.- itina göaterdiğimi mı. Jdti/e 
kat ne ~ysm ki, iaeti nefrirne aöy'ltJdi.1'tJkat kendime Mleim ola 
çok dtif1riitliitndür. °'"'" İ9İft 1*"1G- yonım. Na.ad hareket edeyim' 
n YCl1""'tlk mecburiyetWleyim. Şimdi meV8im yudır. Bir m 
Şimdiye kadar OtlCI zdftmı belli et- için aayfiyeye gitaeniz iyi olur. 

medim belki benim ketet.Uatfti aetnne- takdirde hialeriniae blkim ola 
diğime AübMdiyor. Her bulufmo • nurdan tüphe ediyoru.a. 35 yapıda 
mızda mutlaka bana kendi.sini .m>ip lUIUllUZ. ve dul vuiyette bulun\lf 
a~iğimi aortır dunwdll. Beta de ııu tehlikelidir. Bir gUn, llOğıık k 
Aiç aem.i ~"'- lıhkla, otanıp duptn1hıtb. Evi 

Ş.... clo .oy~ 1"', bfrçot gereç cek mhdnis ! Evlenemiyecek m.iainis 
lef' gibi O da papklta W laercml Mtcir, Buna karar veriniz. Şayet ikinci 
Olda&kça ~ " ~-. VGta.- taya karar verirlenia. • bunu biraD t 
"' ~ bitirMtfttr. Orta Aalli 
bir .aeyi bol bol geçWirebair. ve yapJDJL 
Hetıtett 4'yebilinm 1"', ~ ......................... ~ 
biUitt 1eulonn1tt onda gih:K Nrdw. 
h ~ kar~ çok ürilüyo-

""'"' '''"'" beni Pf eaki §iddetile 
aevip aevmediğitti nereden anlıyayım 
ve onun gözüne diğerleriftden kendi
me naaıı çekebilw, ona kendimi eaki 
n gibi~ aetXlirebUirim. Lütfen 

Mr 

lk sefe.r.iıı(le yaptı ız gibi, bir 
müddet onunla alikadar olmaymıs. 
Bakalım naaı1 hareket edecek. Şayet 
sizi arana o aman kendisine ı.tlk
balden balda ..-.nmm. ve mJbadı
nmm etlenmek OllDacbjmı, ciddi bir 
aile kurmak. oldubmı 16yleninia.E
fer lisl armıım Oll'llD, hakkm'Pia 
be.ıedill lailılerl öirenm1I olUl'llUDUZ, 
iDetl aefalnlı de kurtulmut olur. 

• 
''" f!~'·" 8itliden. S. S. ile: 

B6rlefmemiae w Pf/ ""'"' oluyor. 
AU. 1'Uiyeti, içt""4H va.ftpt w ..,. .. 
wt. rGkot beti, lriititl btıMıra rağ -
,,.. o genm aeviyonım. YClf'm 35. 
Dtdum. O 40 yaflannda. Biç evleft. 
men&İf. B~mu ....tte tek ba 
f1tlG otu"'yor.Ne 4fle Meff11Ü olduğu 
'* bilm'11m:'Kta. Yaltlu wayettn.deta 
fakir oltlv.ğM t16riiaiiyor. °""' bura
larda tot"SfG" yok, caileMin kim OJ-
daığw""' bilen de f/Ok. DaiMa Aüztın
lü, ldkVt daima t1Clkur bir MU var. B 
ger bWVi 1.J yaflndca Ud gocupm ol 

•ver, ve kafuma koydu mu tatbik 
etmeden rahat etm& HaAaltlr. Fa
kat hlalerini kontrol eder. 

Trakyacla ki y 
örnek köyil oldu 

Belki evlenecek. - Anlqıkh çok seldalni•I bul etmelll için o kadar ı.v e 
DudakJarnnı bWrttbn. IQeri ıtrdljimis aman ,_ı bir ki bereket preme98! Bu inattan 
PrenMI S.ylaa yanya kadar lctl- fokstrot bql&mlftl. Bu iyi tesadüf- tifade ederek sordum: 

il aipraamı fırlattı. Ayağa blktı: ten latJ6ıcle ederek dama batlıdık. - Prenw lıltljgb laa ... M 
- Kaybolmama dojru detil. side- • • IUp mu T 

lim. Bu bahta biru uzwı. KonUflll&)t O pce BYnlpl IDtıbln 4iDelli - Tabii ._.. a eül llllAIAl'lll 

iater miainl& ! bana Kmr kibar llemlerlnl J&km • den. 
- Sis iateNen.b. daa tamttı. Bu paeye kadar burada - Ya PreDH1 Se)'llla T 
O halmet1l baJaelarlle bent dlıdtl. bir ecnebi slbQrdlm. Bu teudllf bml --K&rdqidlr.. Ud hemfiredir' 

Kq1armm arif hareketltrile Pie- K&hirenbı yerli ..nıfnlerile temu ki~ oot uJd, malbı&tlıdır; 
rinl yumdu. ettirmtt oldu. Km arkadaelarmm - çok mairur bir bdmcbr.Prem 

- Çok llkayıtaum. Fakat.. dan Nuri Hama da bir politika m. le evlenmlllerdi. GeQen yıl çok 
Bekllyonıın. raldilL Kadri Pap r.ac11t. mUycm- bernml,.ais bir mweleden a 
Birden.bire devam etmekten vu- ıarmm IMMbmı ıapmattuı W. bir lar. 

PCtl: zavallı. l'ehmi Rallt ldnJt.t lllr lılJ- -"• libt ? 
- Peki, peki, eledi. Yarm. mrh sengin. Spora heves etmft bık- -Bu bir prip vak'adn. 
~u,~~~~tl·. ID'f, aeyahate menk et.mit, 11KNDJf. Fehmi Rqit Jıaflfp gWerek 
QUAU• .. _ - Şimdi politikaya bpdm.Jt. Benim de vam eti: 
- Yana aktam alil,.....,. bekli· en Jqlenm ..... eq. --Bftt ha~ 

yebillr miyim! Kadri Pqa a ı4dı la&t 1llt9 pi- ıı,- ül1 yane ~ 
Eiildim: meden lra1ktı. x...,,. Pna111 .,_ clea at ıaneıarma ..... dll'dl; 
- Emredenlnls! lla da cmu takip ettiler. dl et.amobl1 yaJ'lllarmi, aerat 
- GeleceilDil ,.-l bi111or mua- Veda ederlerkm Prenw 8eylln JJa 11e9w prenw de tatuıclu. 

nm? uatıtı elini avucumda bıraktı. SaD- tooa Od taraf ta wtp .. Qeoen 
- Si&i bulundulumm yere! ra oemJrm ,umaklarmm OJaaea banda JVlflar tertip eclllmipi, 
GWcll: lmvvetlle aıkb. nelllJerdea 4e çok giren oldu. 
- Nerede bulacakemu: beni? Ve herkMln ~ ,oldaa mulıte- lr.oca ayn otomoblllerle VIU...Uaıı 
-Arsı mevutta! l'ID lıılr t&VVUI PM llltlklU pttl. lirdller· Prenw kocımn geçti. 
Bu cevablm o aaar hotUD& pttl Y........_ .......... saman epey de4ikodu yaptı. Prena Akil 

kl o gt1Jıel bqmı pri19 atarak lill• 11'e1m1 Rqlt : mahçup olllWfbı, IODl'a bir m. 
dtl. Sonra muntuam dftlerl ay 111- - Papnm pce hayatına hiç ta- çıktı, ı6Ya Pl'elllel Yl.l'lll au&1111~ 
lmd& blrdabire .tef libt parladı: hammWtı :roktur, dedi Davetimi b-
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Adama en uzun 
Müsteşarın gözlerini dUeUndU. Ra.

fel o gece ne vakit başını. çevirmlo· 
ae bu gözler hep ona bakmı§tt. 

Telefon çaldı. Ra.şel sevindi; "0" 
rnuydu acaba? •. Hayır:. Telefon eden 
tnüsteşar değildi. Viya.nalı komiı • 
Yoncuydu. Moiz klüpU gece g~te 
okurken evde Raoel'le kala.n komıı
)"oncu. 

Komisyoncu Ra.şel'e 80ruyordu: 
"Erzurum sahiden dil~Ug mUydU ?" 
~u sual çok sürecek diye R&tel 
tek heceli kelimlerle cevap ver
di. Raşel'e adam, hangi gece gele-' .. bileceğini sordu. Zaten " Erzurum 
bu suale vesileydi. R&§el kızdı: 

- Hiçbir gece! 
Kadın telef onu kaparken elinde 

duran makine ona lU?.UmlU bir tele
fon muhaveresini hatrrıattr: Sefaret 
tnüste~rile kokonu§mak. Ay ... Ba • 
loda ~ele vurulan müsteşar tele· 
fonunda.kı kadım ta.nımıYOr ! Rqel 
kocasmm, Adnanm adını töyledi i ~a 
~rnın rengini telefonda ada.ma ~öS· 
terdi · biraz sıkrlarak gerdanlıgmı 
ha.tırİattı. Adam, yalnız Adna.nı ta-
1Uyor, fakat Raşeli, l!laçları, g~rdan: 
hğı tınmıyordu. Nihayet telefôndakı 
erkek sesi Almanca sövdü;. ve ~e~e
fon kapandı: Sefarethanenın bUyilk 
kapısı Raşelin suratına kapanıyor 
gibi demir gUrUltUsUyle. . 

Raşel, telefonun ucunda ~ır_ müd
det te uykuda konuşanlar gıbı mu· 
hata.psız lakırdı etti. 

Kadmm karşısında Adnanm yala· 
hl dilini çıkardı. Bu, Raşelin önırlln· 
de ilk kandığı yalandı. Gözyaşı felA.· 
ketini &rttırrnasa ağlıyacaktı. . Bu 
inandığı yalan Raşele hakaretti:. Fa.~ 
kat Adnana kızamıyordu. Çunkü 
'.Adnan onun resmi balolara gitmesı 
icin tek imkandı. Bu imkana öfke • 

len em ezdi. 
TolJ~. ;Auladt'r eelaı el ınii& 

~şan nihayet onu tanımış. telefou 
ediyordu. Fakat ses beklediği 11es de
ğildi. amma beklemediği ııes te de· 
ğildi' Sesi tanımadı, fakat ikinci bir 
zeka' ile hatırladı: Arzu ettiği ses-

lerden biri. 
Tanıdı: Sef arethanede o gece dan· 

eettiği katibin sesi. . . 
Balo Raşele o kadar tesır etmış· 

ti ki b~ sesin sahibini tanım~dan,~u 
~ste sefarethanenin tadını mce bı~ 
ibhamla buluY,ordu. Sefarethanelı 
Ees. 

Sefaret katibi Raşeli yarın ak!am 
'"1e sefarethanedeki baloya ç.agrrı· 
Yordu. Ancak se!I sahteva.kar hır na· 
ınus ciddiyeti ile doluydu. Fakat Ra· 
~el bu sesin bu muhaverenin yapm~ 
~iddiyetine •bile tahammül edemedi. 
Bu sesin edepsiz olmasını istiyor, bu 
ın.uhavereden çıplak şakalar, taar: 
ruzlar bekliyordu: Balo dave~e~ı 
ancak o za?M.n tekerrür edebilirdı. 
rl'elefonda lafı uzatıyordu. Telef on 
kapanırsa saadeti bitecekti. Bu da· 
:vet ne büyük talihti: Yal~n .?l~aBın· 
C:ian korkulacak kadar buyuk ... Fa· 
kat Raşel telefon muhave:es~.de ni· 
çin yalnızdı? Bu saadetinı gorecek 
kimse odada neden yoktu? 

Sa.adetinin yalan olmadı~ını a~la.
mak için, Raşe!, balo gecesı ne gı!e· 
eeğini, ne takacağını sefaret kA.tıbl· 
ne söylüyor, telefondaki ses elınaB· 
larr, ipekleri beğendikçe RaJel balo· 
rıun artaıı doğruluğuna çıldırıy~rdu. 
Sevincinin sesinden belli olduguna 
utandı: 

- Balo vesile! dedi; baloya senin
le bulunmak için gideceğim! 

Bu cemi'siz hitaptan sonra ilanı· 
aşk kadar sinirli kahkahalarla.. ~
dil. Sonra adama en uzun mazıli aş· 
kın lakırdılarını ~yledi. Telef onda 
birbirlerini öpüyorlar, ısırıyorIAr, e· 
rniyorlar. koJduyorlardı. 

Vak'a kuvvetinde gelimeler bulu· 
Yorlardı. Telefonu ya.nm saat son· 
Ta kapadılar. Telefonun iki ucu ıı: 
lrı.ktı: Kltibink:i şehvetten, R~elinkı 
Yarım saat süren lakırdıdan. 

Sefaret katibi sandı ki ikisi de is
btrıiyerek telefonu kapa.dllar. Hal· 
buki yaJnız ensesi saçlı olan sefaret 
katibinden Raşel iğreniyordu, fakat 
kel b&.§lı bu sefart katibine. resmi 
balolara gidebileceği nıüddetçe bayt• 
lacaktı. 

Adnana artık kıza.bilirdi. Telefon~ 
<la aradı: Ufak sesle: "Benim!,. de· 
dedi. Adnan bu seei bf>ğenmedi; ya-

J AN ~ 

FAYDALI--.- ( ıı;::;.bu "''-_M_AvışıN ~~c~~=J 
snar. .... .---BILGILER ---- · 

~azan. Ml'l'HA'l' L:~ 

mazili söyledi 

luglinkD Proıram 
lst.a.nbuJ 

UI: Muhtelif pllkları 19: Haberler: 
ıg,ıs: Hafif mutild par"-ları (pl&k); 20: 
Halk muıiklıl: 20,30: Stli4)'0 orkestraları; 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu AJanemın 
ra:retelere rnah•u• havadi• ıerviei verile
cektir. 

Bud11pett.e 

20: Radyo ıalon orlı:eatruı; 21,30: Aske
ri bando: 23,20: Od.t muıllı:lti pllldarr; 
24,10: Çiran mıılikiıi. 

Bttkref 
18.15: Orlreatrai 19,15: Konıerin deva-

! 
mı; 20: Konferanı: 20,20: Ptlk; 21,15: Ri
chard Varnerin (Valkilre) OJ)era11: 23,45: 
Haberler: 24: Gece muılkiei. 

Moskow 

ı&,30: Popüler konıer: 20: Edebf, mu• 
ıikili radyo piyeıl; 21: Şarkılı neıriyat · 
22: Yabancı dllletle neıriyat. ' 

Varşow 

20: Leh muıikiıi; 21,50: Haberler; 22.05 
Klasik muıikl p.trçaları: 22.45: Spor ha • 
beri eri; 23: Danı muıikiıi: 24: Pllk. 

Prag 

Hanayda toplanmıg oturuyorlar. 
Mavif hanayın parmaklıklarına kur
duğu beeikte mızmızlanan oğlu Dur
eunu sallıyor, bir yandan kargıııın • 
da oturan kocası Ahmet ve amca kı· 
zı GUllU ile yavaş yavae konuouyor. 
GUne§ten tunçla.şmt§ yüzünde gUr 

2o.ıo: Hafif mıııiki; 21.05: Halk ııukı· siyah kirpikli açık mavi götleri bu • 
tarı; 21,55: Senfonik konıer: 23,U: Plik. gUn her zamankinden başka manalar 

takta Hindenburgu anlatan ses de
ğildi. Bu "benim!,, de bir uzaklık, 
bir ata.yiplik varddı. Yazıhanesi ka
lab&hk olduğu için Ad.nan, kıeaca: 

- "Evet!,, de<>.i. 
Raşel: 
- Dinleyiniz beni Adnan Bey, bu 

Pazar evde yokum. ÖbUr Pazıır tnı? 
Hayır, o da kabil değil. Kocam Vi· 
yanadan geliyor. 

Dedi. Üçüncü Pazarın ı-ica edilme· 
sini duymamak için telefonu kapa
dı. Adnanm kaf a,sı telefonda. aııılı 

kaldı: Oçündi Pazar dudağından 
sarkarak. 

Adnan yazıha.nesindekilerle bo-
zok 8csle konuşurken dtişlinliyordu; 

Adnana 11seni ist~miyorum!,. demek 
için Raşel doğruya benzer bir yalan 
bulmak zahmetine bile katlanma· 
mıştı. Kocası lstanbuldayken de Ra· 
şeliR yatak odıuıında geçen vak'aları 
Adnan bilmiyor muydu? Raşele 
bunları .ıöylemek için Adnan tulum
bacı olmağa razı ohıyordu. 

·( Arkası var) 

Viyana 

20.30: Piyeı: 23: Haberler; 23,10: Hafif 
musiki; 23,50: Sô:ı:ler; 24115: Konat'rin de
vamı; 24,4S: Viyana musılrısı. 

8tneına.tar, Tiyatrolar 

• HALK O:PERETl ; Bu akfam ıaat 
21,45 de Taksim bahçeıinde (Sevda 
Oteli). Pek yakmda (Rahmet Ef.) 

Davetlt r, Toptaııtılar 

YENi BlR KURS 
Eminönü Hılkeviden: 
Evimiz bir muhasebe dersleri kunu ıc;

mağa karar vermiıtir, Derileri altıncı No • 
ter Galip Binıöl verecektir. 

Bu kuralar her amıf halkm iktısadi ve 
ticari her çeıit tesbit ve eanat erbabmm 
işine oQk yırıyıcaktır. 15 - 7 - 936 çar· 
ısamba ıUnü, ıaat 18) de ba41ryacak olan 
kura için her gün talebe kaydedilmektedir. 
Ders ıaat ve ıünleri ılerde teblii edilecek 

la dolu. Konu3urken sık sık pembe 
bir yemeni ile boğduğu gilr siyah 
sa~lr başını kocasma,amca kızı GUI· 
lilye çeviriyor. Beşiğin ipine )l.ilpışan 
esmer yumruğıınu asabi bir hareket· 
\e srkıyor. Muhakkak ki, bugün ge
niş. esmer alnmıı düşen kederli göl· 
geler, gözlerinde eivrl bir iğne utu 
gibi karıısındakilerin üzerine uzanan 
garip acıtıcı manalarla Mavi§ çok 
sinirli. Oturduğu yerde kalınca sar
dığı sigarasını tUttUrUp tarlada sal
ladığı kazmalann yorgunluğunu gil· 
IUmsiyerek çıkaran Hasan karısının 
bu halini be§ikte durmadan esmer 
tombul bacaklarını yukarı doğru fır
latarak. mavi gözlerinde iri damla -
larla ağhyan Dursuna kızmasına ve
riyor ve karşısında oturan GUllUye 
çocugun huysuzluğundan şikAyet e-

* derken, kadının bütiln kanı ayni nok 
FATiH KIZJLAY'I SÜNNET DO~ONO taya toplanmış gibi kızıl bir renkle 

tir. 

Kızdırmak köprüsü inşaatı ilerliyor 

Bafra. \Tan) - 225 bin lira sarfiyle beton arme olarak yapılmakta 
olan Bafra Kızılırmak köprüsü inşaatı ilerlemektedir. Gönderdiğim re
sim yakında tarihe kan~acak olan şimdiki ahşap köprünün dermeçatma 

olan vaziyetini göatermektedir. 

Kmlay Fatih llçHinden : 
Kızılay Fatih ilçe:;ine bailı Horhor ı<emt 

ocagı c;evreı;indeki fakir çocukları sıinnet 
ettirmek üzere 8 ağuetoı cumartesi günu 
bir ünnet diıgıinü tertiıı edecektir. Cok 
renıtin bir programJa sabaha lradıır süre 
cek olan bu hayırlı eilenceye i~tirak etmek 

n ve sünnet edilecek çocuk velile 
rinin her ciın Aksarayda 'Kmlay Horhor 
'lemt oeaiı batlı:aolığma mürscaat etmeleri 
rica olunur. 

ASKERLİK İŞLERİ 
iHTiYAT ZABiTLERiNi DAVET 

B•tikta• A•ktrlik Şubuinden ı 
$ubede mukayyet Piyade Yar Subayla 

rm. 313 ile 326 doiumlu dahil adresini de 
tiştirenlerle yoklamaya gclmiycnlrrin 
20. 7. 936 akşamma kadar Şubeye müra 
caatıarı ilan olunur. 

Cerrahpa,a butaneıf 21693 
Gurcba haııtaneıi Y enibahçe 2S017 
Haaeki kadmlar hutıneıl 24553 
Zeynep Klmil hutaneai Üsküdar 60179 
Kudw b.aatanesi Çapa 221 42 
Be1ojlu Zillrdt baatannt 43341 
CiUJhane hu~nc51 Gülhane 20510 
Haydarı:ıaea Numune baıtan•I 60107 
l!!ttal lıaıtanesi SitH 42426 
Balnrlro1 Alr1I haıtanelt 16.60 
Sark Dcmir-,ollan Sirked 23010 
Devlet Demir'J'(lllan Hayd&f'ı>*p 42145 

itfaiye Tetefonl&n 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 Türk Hava Kurumu Büyük ı 

1 
a ı-,-.-tan-bul_t_tt_aı_.,_est_ %42%2 

O W IA ~ @j @ ~ lYJ 
Kadikö1 ltfalJeıi 60020 

-
O r .& 1 

0
v eşillro1 BakrrkiS'1. Bü)'ilkdere. 

a aküdar itfaiyesi 50625 
Be70ftu ltfai7est 44640 

Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengın etmıştir ta.:!~:1ı::~~· t~:r~·~.:::f!zc!.~":~m~;: 
3 cU keflde 11 • Temmuz . 938 dadır. n.npı ılemeıa klfidir. 

parhyan dudııklarma garip garip ba-
kıyor. 

Güllü Mavişin amcasının kızı. Bir 
yıl evvel evlenmiş, bir kaza neticesin 
de kocıııe11 ölünce dul kalmıştı. Mavi
ş!e komşu idiler. Babası, anası çok
tan ölmüştü. Güllü gençliğindenberl 
köyde oynak tavırlariyle söylenirdi. 
Şimoi kocasıdna kalan birkaç dönüm 
tarla ve iki üç ba§ hayvanın geliri 
il geçiniyordu. Her an kanı fıkır fı
kır kaynıyan bu genç dul Mavişle 

akraba olmasına rağmen onu pek 
sevmez. ağır ahlakından hiç hoılan
maz. !şte böyle arada sırada damına 
misafir gelir. Güllüye çok güzel de
nemez. Fakat cildinin altına öyle bir 

B ü y ü k i k r a m iye 

50.000 Liradır 
Den.ıa yollan acentetl Teleton 
Altay CKıdılrl\y iakeleal) 

renk toplamıştır ki. yanaklarının hiç 
solmıyan pembeliği, büyücek dudak

lartnın her zaman kızd bir kor gibi 
toparlak beyaz yüzünli ışığa. boğma

sı. sonra bol berrak kahkahaları o
mm köyün iç,nde her güzelden üstün 
bir mevki yapmasına sebep olmuştu. 
Çınarlı kahvede toplanan ihtiyar, 
genç bütün köy halkı sık t1ık onun 
ismi etrafında konuşurlar. Solmıyan 
rengi yUzünden genç dula taktıkları 
(Hasgül) lakabı sık sık gözlerde ga
rip bir ışık yaratarak, yahut derin 
bir göğüs geçirmenin ardından du • 
daklardan fırlar. Işte hanayda çocu
ğunu sallıyarak arada sırada Hasgül 
ile kocasının konuşmalarına karışan 
Mavişin yi.\zU bug'iin çocuğunun huy
l!luzluğundan değil, çok başka şeyler
le böyle karmakarıtıık. Çok acı ışey
lcr düşünüyor, iki yıl evvel Hasan i· 

42362 le evlenmeleri yeniden gözlerinde 
43732 

1 Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami· 
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Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
% 7,5 muvakkat 

teminat 
Tahmin bedeli 

Lira Lira 

Cinsi 

60 · 800 Motör ve Tumba. 
Devlet Basımevinde mevcut yangın söndürme tesisa

tına fenııi şartnamesi mucibince bir motör ve tulumba 
konacaktır. 

Açık eksiltme 15-7-936 Çarşamba günü saat 15 de 
Devlet Basırrıevinde İdare Komisyonu huzurunda yapı- · 
lacaktır. 

İstekliler o gün saat 14 e kadar yüzde 7 ,5 pey akçesi 
olan 60 lirayı Basımevimiz nezdine yatırarak eksiltme
ye iştirak edebilirler. Şartname Direktörliikten alına-
bilir. ( 3629) 

Çabdı ııhhl yardım t.e$1dllb 

-----~--------------Bu auataradan imdat otomo 
bili hıtenir 

calanıyor. O zaman (Hasgül) de da-
ha evlenmemişti. Hasan yakın kom
şularıydı. Fakat Güllüye yüz vermez, 
daha çok Mavişin damına girip çı • 
kardı. Maviş de Hasanı ktiçüklüğün
denberi severdi. Fakat yaşı ilerledik· 
çe bu sevgi daha köklü bir şekilde 
yüreğine yerleşti. Sonraları sevgil!li 
büsbütün başkalaştı. Hatta HasgillU 
bile ondan kıskanmıya b&§ladr. Haa
gülü kendisinden çok güzel tiuluyor, 
onun dolgun endamlı vücudunun ya. 
nında kendi ufaktefek vücudunu be
ğenmiyor, onun iri parlak gözlerinin 
güzelliği karşısında kendisine "Ma
viş" dedirten açık mavi gözlerinin 
rengini bile çok soluk, cansız bulu
yordu. Sonraları, blr gün Hasanın 
hiç de böyle düşünmediğini anladığı 
zaman derin bir heyecan ve sevinç 
duydu. Mavig bu mesut günü hiç u
nutmuyordu. Ak§amdı. Hanayda iki· 
si yalmzdılıır. Hasan konuşurlarkep, 
sö::::· döndürüp dolaştırıp Hasgtile ge 
tirmiş, Mavişin gözlerinin içine dik
katle bakarak: "Onu alsam iyi eder 
miyim ki, n~ dersin Mavi§? .. ,, diye, 
sormu§tu. Kız hiç beklemediği bu 
~üal karşuunda birdenbire titriyerek, 

olduğu yerde aallanmı". sonra du· 
daklarmı ısırıp, kanatarak cevap 
vermişti: "Biribirinizi istedikten ROn 
ra lY.a.nt ne sorarsın ki? .... Hssaıı O· 

nun söylediklerini duymamış gibi 
yilzüne gülUmsiyerek bakıyor, Maviş 
duyduğu acıdan öleceğini sanıyordu. 
Orada dahil fazla. duramıyacnğını an 
layınca içeri kaçmak için davrandı .. 
Fakat tutamadığı kesik hıçkırıklar 
dudaklarından dökilltirken bir anda 
kendisini Hasıının kolle rmdR buld11. 
Sonradan kız, Ha.sanın bu oyunu k!'.'n 
diı;ini deDP.mek için yaptığım anla -
yrnea ne karlar ı:ıevinmişti.Fakat ı-i

temli bir sesle de: "Hasgül" yakı§ır 
sana Hasan. o benden çok güzel. .. ,. 
diye, söylenm~kt.en de kendıni ala • 
nıamıştı. Fakat Hasan onun esmer 
yüzünde ince çizgilerle yukarı dog· 
ru kalkık dudaklarına. geniş alnına 
dökülerek Mavi~ gözleriyle garıp bir 
tezat yapan gür, siyah saçlarına öy· 
le hayran nazarlarlA bakryordu ki,yil 
reğini bu kUçük esmer başa ne de
rinden bağladığı belliydi. 

işte aradan iki yıl geçmişli. Kü
çük Dursun bir yaş dişini daha ye
ni çıkarıyor. Bu iki yıl içinde sev,;i
leri hiç azalmadı. DAmlarınm kapı -
sından :tflrarsız küçilk kavgalardan 
başka hiçbir geçim~izllk girmedi. 
Halbuki birkaç gündür Maviş Hasan. 
da garip eeyler sezdiğini sanıyor. 
He.sgül neden damlarına bu kadar 
sık geliyor? .. Hasanın onun )iizüne 
dalarken bakışlarında kıvılcımlall!ln 
bu ateş nedir? .. 

lşte hep bunları dUşUnerek salın· 
cağın ipine asabiyetle yırtıcı bir pcn 
çe gibi geçirdiği esmer yumruğunu 
sıkıyor ve Oursunun arnda sırada 

yükselen feryatları bile onu bu daldı 
ğı düşüncelerden kurtarmaktan u -
zak. Sanki güneşin batmasiyle ha • 
naya dolan gölgelerin içinde yavıış 

yavaş yüzleri kararan Ha~gül ile ko
cası duydukları gizli hisleri ondan 
saklıyorlar. Ytireğini isli bir duman 

gibi saran bu şüphelerle Maviş için 
için en kiiçük vakaları zincirliyor. 

Bir gün tarlaya, kocasına öğla ye • 
meğini götürürken bitişik çitten u
zanan Hasgül ile Hasanın gülümsi
yerek konuştuklarını gönnUetü. Şim 
di onların kedisini görünce şaşırdık
larını hatırlıyor. başka bir glin de 
Hasanın Dursunu kucağından almak 
için Uzerine doğru iğilerek Hasgüle 
fırlattığT o ateşli bakış neydi? .. Dur
sun uyudu. Karanlık iyice bastı. 

Birdenbire hanaydaki gölgelerin a • 
rasında bir hareket oldu. Hasgül ya· 
va.şça yerinden kalkarak vedalaşıp 
gidiyor. ve Maviş çocuğunu kucaklı· 
yor, onlar da damlarına giriyorlar. 
Şimdi Hanay bomboş. Sarı tahtalar· 
da ay ııpğının oyaladığı ince ziya 
parçalarından başka bir şey yok. 
Toprak kulübenin regi karanlıkta 

büsbütün kirlendi. Ve küçük pencc· 
relerdeki çubuklu, basma perdeler 
indi. Sonra perdelerin arasından dı
prı sızan hafif ışık da söndü. Içer
de küçük Dursun esmer bacaklarını 
iki yanına yay gibi germiş, pembe 
dudaklarında sessiz bir glllümseme 
ile uyuyor. Hasanm yastıktaki ya
ğız yüzünden çoktan uykuya daldığı 
belli .. Siyah parlak bıyıklarının göl
gelediği sert hatlı dudakları hafif a
ralık, beyaz dişlerinin aydınlığı ile, 
siyah bıyıklarının biribirini tutmı • 
yan güzel duruşu var... Baba 
oğul uyuyorlar. Fakat ana uyAnık. 
Kırk örğüsünti ağır bir yükten 
kurtulmak ister gibi yastığın bir ke
narından atnu§, dudakları kafasında 
bükülen istifham gibi Habiyetle kıv· 
nlmı§ ve açık mavi gözleri kıekanç· 
lığın verdiği ate§le alevli, karalıkta 
iki ateşten oyuk gibi parlıyor. Mavif 
uyuyamıyor. Mavlgin :rüreği göz göı 
a~ olmu§. ÇilnkU Mavi§ kocurnı 
kıskanıyor •• 

(Arkası yarın) 

Peride Celal 
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Kilosu 7 5 Kuruştur 

KUŞ TOYU YASDIK 
100 Kuruştur Pazar, 12. 7. 936 

lSTANBUL 
12,30: Muhtelif plik ve halk musikisi. 

18: Taksim bahçesinden nakil. Varyete 
musikisi 20: Muhtelif sololar (plak) 20,30 
Stüdyo orkestraları 21,30: Son haberler .. 

VARŞOVA 

19,30: Orkestra refakatiyle slist konse
ri. 21.25: Muhtelif, 22: Eğlenceli neşriyat. 
22.30: Küçük radyo orkestrasr. 23: Ha
berler. 23,20: Salon kuarteti. 24: Dans 
pl§.klarr. 

PRAG . 
20.20: Eğlenceli musiki ve sözler. 21,20: 

Finlandiya musikisi. 22.30: Skeç, 23,35: 
Marienbad'dan: Dans musikisi. 

BUKREŞ 

16: Konser. 16,45: Sözler. 19,15: Dans. 
21: Skeç. 22: Modern piyano musikisi. 22. 
30: Sözler. 22,55: Radyo orkestrası. 

MOSKOVA 
17,30: Operet konseri. 18,30: Rus halk 

ıarkrlan 19,15: Radyo piyesi. 22: Yaban
cı dillerle neşriyat. 

BUDAPEŞTE 

20,30: Piyano - şarkı, 22.15: Sözler. 22, 
45: Radyo salon orkestrası 24: Cazband. 
1,05: Çigan musikisi. 

FRANKFURT 
21: Opera parçalarından büyük kon

ser. 23: Haberler. 23,20: Sözler. 24: Eğ
lenceli musiki. ı. den 3 çe kadar: Gece mu 
ıikisi. 

ElNDHAVEN 
(19,71 metre) 13,30: Sözler. Ptak neşri

yatı, (18,88 m.) 14,30: Haberler. Erkek 
korosu. 20: Sözler, plak; sözler. 

ViYANA 
Gelmemiştir. 

Pazartesi, 13. 7. 936 
lSTANBUL 

18: Oda musikisi (p!ik\ 19: Haberler. 
19,15: Muhtelif plaklar. 20: Halk musiki
kisi. 20,30: Stüdyo orke5traları, 21,30: Son 
haberler. 

VARŞOVA 

20,30: Klasik danslar. 20,55: Şen musi
ki. 21,30: Muhtelif. 22: Küçük orkestra, 
23,15: Bahriye bandosu. 24: Dans plakla-
rı. 

PRAG 
20.30: Bratislava radyo orkestrası. 21, 

20: Muhtelif. 22,15: Oda musikisi (Beet
hoven) 23,15: Plak. 23,40: Almanca ha
berler. 

BUKREŞ 

18: Radyo orkestrası. 19.15: Konserin 
devamı. 20,20: Çift piyano konseri. 20,50: 
Sôzler. 21,35: Kuartet (oda musikisi) 22, 
10: Çaykovskinin şarkılarından. 22,45: 
Konser nakli, 2,SO: Ecnebi dililc haberler. 

MOSKOVA 
1915: Yeni musiki. 20: Kaçaturyanm e

aerl~den konser. 21: Hafif mu3ıiki. 22 
Yabancı dillerle neşriyat. 

BUDAPEŞTE 

20.15: Piyano - şarkL 20.45: Konferans. 
21,15: Opera orkestrası. 22,40: Haberler. 
23: Plak. 23,45: İtalyanca konferans 24,10. 
Çiian musikisi, 

FRANKFURT · 
20: Piyes. 21: Haberler. 21,10: Karrşık mu 
aiki, 23: Haberler, 23,30: Hafif mu5iki. 24 
den 3 e kadar: Orkestra (Brahms) 

ETh~HAVEN 
(16,88 m.) 14,40: Plak. 14,45: Sözler. 15 

20: Opera (Louise) - Sözler. 

• ViYANA 
21: Viyana şarkılan. 22: Vagner musiki

ti. 23,10: Musiki bahsi (İngiliz musiki par 
çalariel). 24,05: Dans musikis. 

Salı, 14. 7. 936 
lSTANBUL 

18: Opera musikisi (plik) 19: Haberler. 

, 
Kısa mevceli Alman istasyonlarından sık sık i§ittiğımiz şarkılı muha· 

vere numaralarını muvaffakıyetle başaran iki artist 

Her akşam saat 21 ile 22 arasında neşriyat yapan Belçikanın ORK 
qaretli ve 29,04 metro dalgalı Rusysselede kısa dalga postası 

ga:r:etelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

VARŞOVA 
20,05: Eğlenceli musiki, neşriyat, 20,45: 

Plak. 21,30: Muhtelif. 22: Klasik musiki 
parçalarL 22,30: Keman konseri. 23,15: 
Salon orkestrasr, 24: Dans musikisi. 

PRAG 

ElNDHAVEN 
(16,88 m) 14,40: Pl&k, U.: 

15,35: Dans musikisi. 

ViYANA 

Serenadlar. 

20,30: Askeri bando. 21.45: Aktüalite. 
22: Eğlenceler neşriyat, 2: Haberler, 23,10 
Viyana musikisi, 24,05: Konserin devamı. 

20.20: Halk musikisi, 21,20: Musikili şi:~ Cuma, 17. 7. 936 
ir, (Poem ııenfonik). 22,35: Yeni musiki 
(plik). 23,15: Plak, 23,45: Fransızca ha -
berelr. 

BOKREŞ 
18: Orkestra. 19,15: Dans musikisinin 

devamı. 20,20: Plak, (ııarkrlar). 21,35: Pi
yano konseri, (Nadia Şebab tarafmdan). 
22,10: Tenor ıarktlarL 22,45: Küçük or -
kestra. 23,45: Yabancı dillerle haberelr, 24 
Koı'ıser nakli. 

MOSKOVA 
19,15: Sopran şarkılar. 20: Şubertin şar

kılarından. 21: Hafif musiki, 22: Yabancı 
dilelrle neşriyat. 

BUDAPEŞTE 
21: Radyo salon orkestrası, 22,40: Şar

kılar (Maria Basilides). 23,15: Çigan mu
ıikisi. 24,15: Leh piyano eserleri. 

FRANKFURT 

VARŞOVA 

20: Büyük senfonik konser, 21,50: Ha -
herler, 22,05: Küçük orkestra (hafif musi
ki). 23: SJ?or, 23,15: Piyano - ııarkı kon
seri, 24: Plı1k (Dans). 

PRAG 
20.20: Çocuk programı, 20,40: Eski şar

kılar, 20,55: Çek filharmonisi, 21,55: Piyes 
"Kendini bilmiyen adam" 23,15: Amerikan 
şarkıları. 

BVKREŞ 
18: Küçük orkestra. 19,15: Konserin de

vamL 20,20: Klarinet konseri. 20,20: Ke • 
man konseri. (Beethoven, Kravsler). 21,30 
Verdinin "Traviata operası (Plak ile). 24: 
Orkestra. • 

MOSKOVA 

Yastık, yorgan ve yataklarınızı 
kuştüyünden kullanınız. Çünkü pa
muktan ucuz ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuştüyü 

yatak ve yastıklarda yatanlar hiç
bir zaman h:stalık görmezler. Tak
sim bahçesinde açılan Yerli Mallar 
sergisindeki kuş tüyü fa brikasmm 
paviyonunu ziyaret etmeyi unutma
yınız. 

Fabrikası ve satış deposu: Istan
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğ
lu kuştüyü fabrikası. Tel 23027. 

Beyoğlu Sulh Baş Yazganlığından: 
Alis ve Vaha ve Arşelus ve Arusyak 
ve Yervant Yazıcıyan ve Kirkor Ta
nilyan ve Osanna'nm müştereken 
mutasarruf oldukları 14000 on dört 
bin lira muhammen kıymetli Pan
galtıda Poyraz ve Kaya sokakların
da eski 1 ,1 mükerrer 1 mükerrer ve 
yeni 23, 25, 63 ve Kaya sokağında 
63 numaralı altında 23,25 numaralı 
iki dükkanı müştemil Onnikyan a
partmanınn tamantı: izalei şuyuu İ· 
çin açık arttırmaya konulduğundan 
12 Ağustos 936 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi baş 
yazganlığında müzayede ile satıla
caktır. 1 - Arttırma bedeli tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulursa o gün ihale edilecektir. Bul 
ma.dığı takdirde 15 inci güne gelen 
27 ağustos 36 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana. i
hale edilecektir. 2 - İl:).aleye · kadar 
birikmiş olan maliye, belediye ver
gileri ve vakıf icaresi ile dellaliye 
ve 719 lira 72 kuruş e v k a f 
taviz bedeli müşteriye aittir. 3 -
Artırmaya girmek istiyenler mu
hammen bedelin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde t e m i n a t a k ç e s i 
veya ulusal bir bankanın te
minat mektubunu getirmeleri şart
tır. 4 - Arttırma bedeli ihale gün
lemecinden itibaren beş gün içinde 
mahkeme kasa.sına yatırılacaktır. 
Aksi takdirde ihale bozularak farkı 
fiyat zarar ve ziyan ve faiz bili hü
küm müşteriden alınacaktır. 5 -
2004 sayılı icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesin tevfikan gayri men 
kul üzerindeki ipotek p.hibi alacak-

lılar ile diğer alakadarlar gayri 
men1'ul üzerindeki haklarinI hususi
le faiz ve masarife dair olan iddia
larını ispat için ilan gününden iti· 
baren yirmi gün içinde evrakı müs
pitelerile birlikte satış memuruna 
müracaat etmelidirler. Aksi takdir
de hakları tapu kütüğü ile sabit ol
mıyanlar satış parasının paylaşma
sından hariç kalırlar. 6 - Şartname 
mahkeme divanhanesine her kesin 
görebileceği yere asılmıştır. Fazla 
malumat almak isteyenlerin 936 - 8 
sayısile Beyoğlu Sulh mahkemesi 
Baş yazğanlığına müracaatları ilan 
olunur. (24299) 

Istanbul 3 cü Icra Memurluğun

dan : 936/ 207. Mahcuz ve paraya 
çevrilmesine karar verilen bir adet 

19,15: Muhtelif plaklar. 20: Viyolonist 21: Haberler, 21,10: Milli neşriyat, 21, 
bayan Pakize İzzet Nezih Albayrak (So- 45, Berlinden konser, 23: Haberler, 23,30: 
1o keman) 20,30: Stüdyo orkestralan 21, Gece musikisi ve dans, 1-3 Gece konse-
30: Son haberler. . 

18,30: Rubinstein'in "Le Demon" ope
rasmdan sahneler. 19.15: Plak, 20: Hafif 
musiki, 22: Yabancı dilelrle neşriyat, 

BULAPEŞTE 
20,20: Çigan musikisile birlikte 

ııarkllart. 21.40: Opera orkestrasL 
Caz 24,05: Salon orkestrası. 

Zenit marka 11 1113 modeli 6 lam.
balı mobilya şeklinde Radio-Gramo
fonun açık arttırma suretile 14-7-936 
tarihine müsadif salı günü saat 17 
de kıymeti muhammenenin yüzde 75 
bulmadığı taktirde ikinci artırması. 
21-7-936 tarihine müsadif salı günü 
saat 17 de satılacağından talip olan
ların mezkur gün ve saatlerde Ga· 
lata Voyvoda caddesi Bahtiyar Han 
50 No. da hazır bulunacak memura 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

e 

ElNDHAVEN 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm "· 

sazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. (19,71 m) 14 den 18 ze kadar karışık 

plak neşriyatı (Filip laboratuvarmdan). FRANKFURT 

Macar 
23,20: 

VARŞOVA 
20: Şen konseri. 20,30: Popüler orkes-

tra, 21,30: Mizah, 21,45: Muhtelif, 22: 
Fransız musikisi, 23: Sözler. 23,15: Dans 
musikisi, 24: Dans musikisi. 

VIYANA 20: Oda musikisi. 21: Haberler. 21,10: 
Eğleceli musiki. (Alp dansları). Şarkılar) 

20,30: Masnenin (Verther) operası. 23,10 23,45: Yaz gecesi dansları. 1 - 3: Gece 
Mozart konseri (Kuartet), 24,15: Dans musikisi. 
musikisi. ElNDHAVEN 

PRAG 
20: Frasız musikisi (Şen havalar). 21,50 Perıembe, 16. 7. 936 (16.88 m.) 14,40: Plak. 14,45: Haberler. 

15: Dans musikisi. 15,20: Sözler, 15,40: 
~laııketin "Les Cloches de Corneville" ad
h opereti. 2,15: Plak, 23,45: İnrilizce ha
berler. 

BUKREŞ 
18,15: Pl!k:. 19,15: Plak, 20,20: Fransız 

t>peralarmdan plaklar. 21,30: Senfonik: kon 
ser, 22,45: Senfoninin devamr, 23,45: Ya
bancı dillrle haberler. 

MOSKOVA 
18: Ecnebi proletar şarkıları (koro işti

rakiyle) 18,30: Dinleyicilerin arzuları veç
hile parçalar. 19,30: Plak musikisi. 20: 
Muhtelif şehirlerden nakilelr. 

BUDAPEŞTE 
21: Plak, 22,10: Haberler. 22,30: Orkes

tra, 23,45: Kadm saati, 24: Çigan musiki
;. 

FRANKFURT 
20: Avusturya şarkılarL 21: Haberler. 

21,10: Karışık konser. 23: Haberelr. 23,30 
Eğlenceli musiki, 1-3: gece mıısikisi. 

ElNDHAVEN 
(19.71 m) 11-13: karışık program. 

ViYANA 
21: Aşk p.rkılarL 22,S: Haftanm haber 

icmali, 23: Haberler, 23,10: Viyolonsel -
keman konseri, 23,55: Cazband. 

·çarıamba, 15. 7. 936 
lSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Son haber 
ler. 19,15: Türkçe hafif plaklar., 20: Sıhhi 
lr:onferanı: Dr, İhııan Rifat tarafından. 20, 
!O: Stüdyo orkestraları. 21,30: Son ha
berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 

lSTANBUL 
18: Senfonik musiki, (plak). 19: Haber

ler. 19,15: Halk musikisi (plak). 20: Pro
iesör Ferdi Ştatser tarafında piyano kon
esri. 20,30: Stüdyo orkestralarL 21,30: Son 
haberler. 

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

VARŞOVA 
20: Radyo piyesi. 20,30: Piyano konse

ri, 21: İspanyol halk şarkıları 21,30:. Söz
ler, 22: Sözler, 22: Leh şarkıları Sopra) 
22,30: Piyano kuarteti, 23: Muhtelif 23,15 
Plak, 24: Dans musikisi, 

PRAG 
20,10: Hafif musiki. 21,05: Bohemya or

manlar ışıırkılarL 21,0: Piyeıı, (Mevsimin 
zaferi) 2,15: Karsbaddan musiki nakli. 

BUKREŞ 
18,15: Küçük radyo orkestrası.3 19,15: 

Konserin devamı. 20,20: Şarkılar. 21,15: 
Küçük orkestra. 22,45: Konser nakli, 23,45 
Ecnebi diliyle haberler,. 

MOSKOVA: 
18,30: Mussorgskinin operalarmdan sah

neler, 20: Plik, 21: Fransız halk warkrları. 
(Sopran), 22: Yabancı dillerle neşriyat, 

BUDAPEŞTE 
2025: Piyes. 23,10: Koro konseri. 24: 

Almanca konferans, 24,20: Cazband. 

FRANKFURT 

Plak. 16,15: Dans. 
VlYANA 

20,30: Keman konseri, 21,15: Fitelbergin 
idaresinde senfonik konser. 21,50: Yeni mu 
sikiden mürekkep bir radyo kompozisyo -
nu (1932 - 34) 23.10: Brukner musikisi. 
23,30: Keman konseri. 24,15: Hafif musiki. 

C umartesi, 18. 7. 936 
VARŞOVA 

20: Hafif musiki. 21,15: Uzaktaki Yurd
daşlara mahsus neşriyat 22: Piyano - şar
kı, 22,30: Mizah, 23,15: Salon kenteti. 24: 
Dans plakları. 

PRAG 
20,45: Musiki gezintileri, 21,55: Operet

lerden parçalar. 23,15: Plak, 23,30: Bando 
mızıka. 

BUKREŞ 
18: Orkestra, 19,15: Orkestranın deva

mı, 20,20': Plak (Şopen musikisi). 21,15: 
Dans musikisi. 22,45: Eğlenceli musiki. 
23,45: Yabancı dilelrle haberler. 24: Plak 
konseri. '> 

MOSKOVA 

(24311) 

Samsun Birinci icra Memurluğun
dan : Samsun Belediyesine maamas
raf onbir lira elliüç kuruş borçlu 
olan Samsunun eski iskan müdürü 
Kemal namına gönderilen icra em
ri, borçlunun ikametgahı meçhul 
bulunması hasebile tebliğ edileme
miş ve ilanen tebliğat icrasına tet
kik merciince karar verilmiştir. Bi
naenaleyh, borçlu işbu borcunu ga
zete ile ilan tarihinden itibaren on 
gün zarfında ödemez veya mercii 
kanunisinden icranın geri bırakıl
masına dair bir karar getirmezse 
cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde mal beyanında bulun
mazsa hapsile tazyık kılınacağı ve 
hakikate muhalif beyanda bulunur
sa hapisle cezalandırılacağı ihbar O· 
lunur. (24201) 17 ,30: Operetlerden parçalar. 18,30: Ha... 

fif musiki. 19: Şarkı1ar. 20: Muhtelif. 22?" '!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!"'!!"'!!!!!!!!!!"!!'!!"!!'!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Yabancı dillerle neşriyat. 

BUDAPEŞTE 
19,30: Salon orkestrası, 20,30: Konfe

rans. 21: Emmerich Kalman'm "Graefin 
Maritza" operetini nakil. 23,50; Çigan 
musikisi. 24,30: Dans. 

Gece konseri (Stuttgarttan). 

ElNDHAVEN 
(16.88 m). 14,35: Trubadur operası (a

rada konuşmalar. 

VTYı\NA 21: Haberler, 21,10: Eğlenceli musiki, 
23: Haberler, 23,30: Oimpiyat haberleri, FRAN.KFURT 21,10: Viktor Hruby'nin radyo popurisi. 
23,45: Berlinden: Dans ı - 3 Gece kon- 21: Hp.berelr. 21,10: Karışık hafta sonu 23: Haberler. 23,10: Kuartet musikisi. 24, 
seri- neşriyalL 23: Haberler' 23,30: D.ans. 1-3 25: Dans. 
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Türkiye için yegane mümessili BOURLA BİRADERLER ve Şsf. 

İstanbul Ankara • ltzmir 

S. S. C. t. Merkez Komitesinin mürevviçi efkarı 
Siyasi ve içtimai büyük gazete 

__ , 
" . 1 z v E s T i A" 

S. S. C. t. memaliki ile diğer hudud harici bulunan bütün memleket-
lerin dahili, harici mesaili siyasiye ve iktisadiyeleri üzerine en ciddi 
malUınatı verir. 

" . 1 z v E S T i A " 
Tiyatro, musiki, sinenıa, resim, mimari, fen ve teknik, spor. tenkid 
ve bibliografi üzerinde bütUn malfınıat ve tafsilatı takdim eder. 

Gazetenin müteaddid illüstrasyonları vardır. 
1936 ikinci .sömestri abonman kaydına devam olunmaktadır. 

Abonman ücretleri : 6 aylık 5 Amerikan doları 
3 aylık 2 1/ 2 ,, ,, 

Abonman için Moscou "MEJDUNARODNAİA KNİGA". ANT!K
V AR1AT KUZNETSKİY MOST, 18 adresine müracaat olunması. 
Türkiye için: HAŞET KÜTÜPHANESİ, Beyoğlu, İstiklal caddesi 

No. 469, posta kutusu Beyoğlu 2219. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymet mu- Teminat mu
hairlminesi v akkatesi 

220, 52 16, 54 Üsküdarda İhsaniye mahal-
lesinde Çiçekci So. 6 sayılı 
evin tamamı. 

5, 04 · Osküdar'da Dürbali mahal
lesinde Tekke so. 4-50/1 e
vin tamamı. 

283, 60 21, 27 Üsküdar'da Selami Ali ma
hallesinde Karakolhane So. 
8 2 sa. evin tamamı. 

327, 10 24, 54 Üsküdar'da Selami Ali ma .. 
hallesinde Karakolhane So. 
8 4 Sa. evin tamamı. 

Yukarda bulundukları yerlerle numaralan ve cinsleri 
ve kıymet ve teminat mikdarları yazılı Vakıf yerleriıt 
satış ihaleleri on gün uzatılmıştır. İhaleleri 13-7 -9 3 6 
pazartesi günü saat 15 de Kadıköyü'nde Vakıflar Mü
dürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. 

(3870) 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünden : 
İstanbulun Fatih Kazasında da Kadastro işlerine 

başlanılacağından keyfiyet 2 613 sayılı kadastro ve tapu 
tahriri kanununun ( 8) inci maddesine göre alakalılar
ca bilinmek üzere ilan olunur. ( 16 2 5) ( 3 84 5 ) , 

• 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

• Büyükderede Malta çarşısı sokağında 219 
N. lı kahve .önünde 225 metre murabbaı 
yol fazlası 25 1,88 
Büyükdere caddesinde 205 N. lı kahve karşı-
sında 85 metre murabbaı arsa 15 1,13 
Büyükdere caddesinde tuğla fabrikası karşı-
sında 400 metre murabbaı yer 70 5,25 
Büyükdere caddesinde 209 N. 1ı kahve karşı· 
sında 104 metre murabbaı arsa 10 0,75 
Rumeli Kavağında İskele caddesinde Tabya 
kapısında 11 metre aralık 12 0,90 
Boyacı köyijnde Hekim Ata mahallesinde Mey-
dan yeri sokağında 4,76 metre murabbaı 
yol fazlası 15 1,13 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları 
yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 senesi mayısı 
sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür: 
İstekli olanlar 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de Dairnı 
Encümende bulunmalıdır. (B.) (3887) 
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lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

ı - 9 3 6-9 3 7 ders senesi 
Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kırıkka~de ki As
keri San'at lisesinıe ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

2- Kabul şarrtları A.S.Li 
se ve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

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

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

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 1 O Haziran 936 dan 31 
Temmuz 9 3 6 tarihine kadar 
bulundukları yerlerin Asker 
lik şubelerine müracaat et
miş olmaları lazımdır. 

C - Kabul şartlannı ta
şıyan istekliler evrakını ta
rnamlattırılı b askerlik şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebl~r
den davet vaki olmadan hıç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D - Müsabaka imtihanı-
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere kadar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

E - İstekli mektebe ka
bnl edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

4 - Mektebler leyli ve 
meccanidir. Talebenin iaşe
sinden başka giydirilmesi 

· teçhizatı ve kitap~a~ mekte
be ait olduğu gıbı aynca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

5 _ Askeri liseleri mu· 
vaffakiyetle bitirenler~en 
arzu edenler müsabaka ım
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis v.~ fen 
memuru yetiştirilmek uze~e 
'A vrupaya tahsile gönderı
lir. ( 18) ( 3 2 4 4) 

4926 

• • • 
Tümen için dört adet ar-

pa kırma ve ezme makinesi 
satın alınacaktır. Açık pa-
zarhğı olan 22-7·936 çar-
şamba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin mezkur günde 
Komisyonda bulunmaları. 
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Alınacak bu makineler ev-
velce alınan makinelerin ay- '-•••••••••4• 8•9•8r 
nı olacaktır. İsteklilerin 
belli saatte Kırklarelinde 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 5 ) ( 3 8 7 8) 

.... * 

ZAYi MCTHUR - Tatbik mühürümü 
kaybettim. Mezkur mühürle hiç bir 
borç senedim yoktur. Zuhurunda 

İzmir Müs. Mevki kıt'atı- nıuteber olmadığı gibi yeni mühür 
kazdırdığımdan eskisinin hükmü 

nın 126450 kilo un kapalı kalmamıştır. Cağaloğlu Mollafeneri 
zarf usulile eksiltmeye ko- sokağında 22 No da Müveddet. 
nulmuştur. İhalesi 14 Tem- '!!!!!!!'~~~~"!""~ --~"'!"-!!!"!!!!!!~~ 
muz 936 Salı günü saat 
15 3 O da İzmir de kışlada 
MÜs. Mevki Satınalma Ko
misyonunda . Y_apılacaktrr. 
Beher kilo Un ıçın 12 kuruş 
2 5 santim fiyat tahmin e
dilmiştir. Mecmu tutarı 
ı 549 l liradır. İlk teminatı 
l l 6Z liradır. Şartname her 
gün Komisyonda_ görülebi
lir. İstekliler tıcaret oda
sında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. Eksilt
meye iştirak edecekler 2 4 9 O 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermiş buluna-
caklardır. ( 44) (3612) 

4949 

T A N il - -Ankara Şehri imar Direktör- !1.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,, •• 1.! 

! " TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ! 
1 Ü ğ Ünden: i abone teklif namesi kuponu -

1.- Eksiltmeye konulan iş Ankara Mezarlık dıvarı 1 
No Tarih: 10 • 7 - 1936 ı_ 

kapak taşlara olup keşif bedeli 2 1 O 7 5 lira 3 1 Kuruştur. - '~""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:""'!"!!"~~"!"'!"!!"'~~"""'!!!!!!!!!!!!!!~""""'!!!!!!!!!!!!!!!!'~~ 1 
2 .- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 1 Adı, baba adı i 

A. Eksiltme şartnamesi i soy adı 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 1 
D. Hususi şartname -
E. Keşif cedveli 1 
F. Proje 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira mukabilin - I 
de Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 1 

3.- Eksiltme 1 O Temmuz 1936 Cuma günü saat on _ 
altıda Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. -
5.- Eksiltmeye girebilmek için ist~klinin 1581 ·lira 1 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve- i 
sikalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 1 
lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada beş bin Jiralık temiz dı- 1 
var ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar gire- I 
bilir. 

6.- Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede ya- ı 
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Miidür
Jüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak- 1 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek I 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa- ı 
tılmış olması lazımdır. Postadan olacak gec:kmeler k-::ı- -
bul edilmez. (1433) (3474) 4916 1 

1 

Doğduğu yer ve yıl 

Işi ve gücil 

Veresesi 
kimlerdir ? 

Ikametgih 
Adresi 

MalCıhyeti var mı
dır, var ise nere

ı sinden maluldUr? 

Nekadar zaman i
çin abone olduğu 

Başlangıcı __ 

Sonu : 

Bu kupona dercedilecek yazılar eayet okunaklı yazılmı, olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine. 

Gazetenizin 23 Nl~an 1936 nüsha-
sında ya.zıh şartlar dairesinde kaza- 15 

ya karşı 1000 li.ralı.Jtı ılgortalı abone kuruşluk 
yazılmak isti~ orum. Aboneman bede- puJ ve 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

, li gönderilmb;tir. Sigorta muamelesi- imza I 
I nln yapılmasmı dil~rim. I 
;-ı•••ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıırı•rııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r; 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eylülün 22 nci salt günü saat 13,30 da açılır . Sıhhata , tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 
9-12, cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-

\ 

.. -•teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474--ıi 

Ankara Yüksek Ztraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 

-. 

"' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanları 

40000 metre ham ipek 
28 Ton kendir ipi 
Muhtelif vida ve çiviler 
2000 ton jeneratör kömürü 

1 - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kadar 
10,5 aylık Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530-580 
talebe ile 120-140 müstahdeminin Sabah, öğle, Akşam 
yemekleri eski şartnamede bir çok tadilat yapılmak su
retiyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitü binasında ihale Komisyo
nu tarafından 13-7-936 pazartesi günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

,,_.,~' ...:..::....c....-.11 25 5 ton'itriple kbmürü 3 - Muhammen bedel 109056 lira olu_J? muvakkat te
minat teklif edilecek mıktar üzerinden yüzde 7 ,5 dır. 14850 ton lavamarin kömürü 

4 5 5 ton döküm koku 
9 Z ton meşe kömürü 
960 ton adi kokkömürü 
Muhtelif kolan, iplik ve sicimler 
7 500 kilo mukavva 
2000 kilo kalay varakı 
500 Kilo Cam tozu 1000 kilo klorat döpotas 
1000 kilo kibrit antimon 

Evvelce ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda 
yazılı malzemelerin şartnameleri değişmiştir. Bu ilanla
rın hükmü olmadığı ve bu malzemelerden alınacak o
lanların ayrıca ilan edileceği alakadarlara tebliğ olunur. 

(3 724) 5107 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartnamesini almaK 
isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları. 

(1509) (3631) 4924 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
İdaremizin Azapkapı Levazım ambarındaki eski tente 

parçalan, bez kırpıntıları, hurda bakır ve pirinç parça
ları, eski mutbak ve yemek tabakları vesaire açık art

tırma ile mahallen satılacaktır. İsteklilerin 13-7-9 3 6 
pazartesi günü saat 14 de orada bulunacak heyete mü
racaatları. ( 3 7 76) 

Jandarma Genel Komutanlığı Arıkara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya 
2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para 

na bilir. 

hizalarında yazılı gün ve saatte satm alınacaktır. 
karşılığında; yazısız olanlar parasız Komisyondan ah· 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
için de ilk teminat ve istenilen belgeleri 

şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık 
Komisyona vermiş olmaları. ( 14 7 3 ) ( 3 5 4 7 ) 

Cinsi Mıkdarı Alışı usulu 

Mobilya 345 tane 
Kaput kumaşı 46279 metre 
Kışlık 
El. Kumaş 
Yazlık El. 
Kumaş 
Yatak bezi 
kılıfhk 
Çamaşır
lık bez 
Tıbbi ecza 
Komprime 
kinin 
Etüv 
Velense 
Battanıye 
Matra 
Zincirli 
yular 
Naftalin 
Gebre 

23000 " 
163000 ,, 

47000 

170100 " 
40 çeşit 

300 Kg. 
5 tane 

184 " 
4000 " 

11000 " 

1785 " 
1000 liralık 
3073 tane 

Kapalı ZA. 

" " 
" ,. 

" ,, 

,, " 

" ,, 
Açık eksiltme 

Kapalı zarf 

" " Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

,, ,, 

Açık eksiltme 
Pazarlık 

" 

Tahmini İlk teminat Şartname İhale tarihi Gün 
L. Kr. bedeli 

12677. o 
2.60 

2.42 

0.47 

0.36 

0.24 
2400. o 

31.50 
5250. o 

10. o ' 
7.50 
1.25 

2.50 
0.35 

0.17 ,5 

L. Kr. 
950 78 

7266 27 

4033 

5080 50 

1269 o 

3061 80 
180 o 

708 75 
393 75 
138 o 

2250 o 
1031 25 

334 69 
75 o 
40 34 

L. Kr. 
63 

6 2. 

2 78. 

3 84. 

o o. 

2 
o 

5. 
o. 

o o. 
o o. 
o o. 
1 50. 
o o. 

o o. 
00 
00 

11-7-936 
13-7-936 

13-7-936 

Cumartesi 
Pazartesi 

14-7-936 Salı 

14-7-936 

15-7-936 
15-7-936 

16-7-936 
16-7-936 
17-7-936 
17-7-936 
18-7-936 

20-7-936 
20-7-936 
20-7-936 

Çarşamba 
,, 

Perşembe 

" Cuma 

" 
Cumartesi 

Pazartesi 

" ,, 

s. 

11 
11 

14 

11 

14 

11 
14 

11 
14 
11 
14 
10 

10 
13 
15 
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8 nci Yerli Mallar Sergisinde ~~~~~ 
Buıana Miiklfat 

6 Temmuz Puartell akpmı 
saat 8-9 raddeeinde Boetaııcı I· 
le Kadıköy Yeldeğirmeni ara
sında nılo bir paket halinde ~ 
adet ozalt kırmızı kopya ve 4 
adet saman kiğıdı üzerine kur
şun kaleınle yazılı Sivaa atöl
yesinin mağaza binasına aid 11 
den 30 ncu B&hif eye kadar mu
kavemet hesabatı kaybolmuş
tur. Bulanın Bostancı Çatal 
Çe§me yazmacı Tahir aokağın
da 16 numerolu haneye getirdi
ğinde bir mUkifatla memnun 
edilecektir . 

il 

• • • 

[!!__AD YOL i Nl ver i R 1 Pi N ., 

--Paviyonuna çıkar 
4 günde on binlerce kişi Radyolin 
ve Gripin pavlyonunu ziyaret etti 1 

5185 

Samsun Birinci icra Memurluğun· 
dan : Samsun Belediyesine maamas-
raf on lira yetmişyedi kuruş borç
lu olan Istanbulda yataklı vağonlar 
şirketinde eski kibrit inhisarı mü
fettişi Sımnm eıi Talat Müzehher 
namına gönderilen icra emri, borç
lunun ikametgahı meçhul bulunma-
sı hasebile tebliğ edilememiş ve ili.· 
nen tebliğat icrasına tetkik mer-
ciince karar verilmiştir. Binaena· 
leyh, borçlunun işbu borcunu gaze
te ile ilan tarihinden itibaren ongUn 
zarfında ödemez veya mercü kanu
nisinden icranın geri bırakılmaama 
dair bir karar getirmezse cebri icra 
yapılacağı ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmUB& hapıdle 
tazyik olunacağı ve hakikate mu-
halif beyanda bulunursa hapeile ce
zalandırılacağı ihbar olunur. 

(24301) 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Mecliıinden: 
Şirketimiz Heyeti Umumiyesinin 

--------------------------------·-- görülen lllzum tızertne fevkalade iç· 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllllllllllllllllllJlllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~~~~~~i~~in~~ ~:'es-:---~ 

1 TAN Kllse Ato .. lvesı· &!:?.5~i.E":E::: E i!!i! darlan işbu l<:tımaa davet olunur. 
- =ı! RUZNAMEJ MtJZAKERAT : 

1 Renkli tire ototipi her türlü klişe yapılır ~ :!~i:sa~;;::y;:;:~nv~~:ı~~~~ en 1 
' 

1 = az ClOOl aded hlueye mahk olup t8 S işbu fevkallde heyeti umumiye içti-

10. 1 • 1136 

• • • t:/81 llA 
.rl~AHIJAN 
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_ J'ONl// 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, .ırı, karınca, örümcek 

1 
ve bütün hapratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyalaruı 
üzerine ve odaların havasma ve tahtaların, duvarlann ke
narlanna, aralarına bolca F A Y D A aerpiniz ve 

tahtakurusu yukavalarını 

FAYDA İLE TAHRİP EDİNİZ 
Bütiln yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede

cekainiz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle

rinizi, erzaklanıuzı telvis eden hamam böceklerini, aptesa

nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtıllan, kü· 
mea hayvanatmda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlar
da bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtıllan behemehal F A Y D A ile imha ediniz. 

NUmunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 

350 kuruştur. FAZLA PARA VERME Y t N t Z. 

Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para ko

parmak istiyenlerden sakmınız. F A Y D A imaline n~ 

zaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. HASAN ma~ 

, 

1 Ucuzluk Çab ;r. • · •• • =hazır bulunmak tate~~ hi• 

' macfdesı uc ce · 
ınu~ıuıuuun~n~ıınırnnnnı~n~nnuııını~ı~uııııııııınnnn1111nnımııııı~ ~n hlr ha~ew~ sahip~duklan ~~~~~~~~~~~~~~~ 

hisse senetlerini Şirket idare merke· 
?.ine makbuz mukabilinde tevdif' me<' 
burdurlar. 4892 

M. M. V. Den: 
1 - Muhtelif yerlerde yer 

altı benzin tankı yaptırıla· 
caktır. 

Z - Bu işlerle meşğul o
lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malumat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek şarti1e proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkur Subeye 
vermeleri. (36) (3459) 

4937 

• 
lıtanbul Levaıım Amlrliğl 
Satınalrna lomlıyona 

H.tnları 

İdareleri İstanbul Leva
znn amirliğine bağlı mües
seler için 44 bin kilo kumızı 
Domates. Yüz bin kilo pat
lıcan, Sekiz bin kilo Bam
ya, 1100 kilo ince biber 
55000 kilo Dolmalık Biber 
15 bin demet maydanoz 13 
Temmuz 936 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede Sa 
tınalma Kornisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 971 7 li
ra 95 kuruştur. İlk teminatı 
728 lira 85 kuruştur. Sart
namesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklü 
mektuplarım ihale saatin
den bit saat evvel Komisyo
na vermeleri. (29) (3590) 

'941 .......... 
Sahibi: ŞUKBU ABIÇ - Umwni 
N911"iyab idare eden: S. IJALDıl 
Gazetecllfk ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Baaddıgı yer: TAN Matbaam 

1 Setimiye Askerı Satınalma Komısyonu ilanları 1 

1 - Tümen ve Haydarpaşa Hastanesinin bir senelilc. 
ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılan 
140000 kilo Sığır etinin sürülen fiatı Kali görüldüğün
den tekrar ihalesi yapılmak üzere münakasası 22-7-936 
çarpmba günü saat 15 de Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonunca açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmini bedeli 49840 liradır. Yüzde 
7 ,5 teminat akçesi 3 7 38 liradır. 

3 - Sığır etinin teminatı muvakkate akçesi münaka
sa saatinden bir saat evvel Tüm muhasebesi veznesine 
yatınlmış olması lazımdır. 

4 - Bu eksiltmeye iştirak edecek olanlann Resmi ve
saik ibraz etmeleri meşruttur. Aksi takdirde münakasa
ya iştirak edemezler. 

5 - Şartname hergün Komisyonda görülebilir 
(3875) 

KREM BALSAMiN 
F.smer, sarışın, kumral her tene teva
rük eden lilzellik kreınlerldlr. Sıh-

hi U8Ullerle hazırlandığından cildi beeler ve bozmaz, Çil, Leke, 

Sivilce ve Bun1111kluklan klmilen ,ıderir. 

4 Şeki'de takdim edilir 
1 - Krem BalNmln yai1J pce için pembe renldL 

2 - Krem Balsamin yağmz gllndU. lçbı beyu renldL 

3 - Krem Bal11min acıbadem gece için 

' - Krem BalsamiD acıbadem gUndU. için. 
Kibar r-~'-fillerin takdirle kullandıkl&n yeglne 8lhht luemlerlc:Ur. 

MECCANEN NUMUNE : Guetenin bu parçasını alb lrurut
luk posta pulile bize gönderiniz. Yazacatmız adrealııize dört 19klJ 

Krem BalBamin ntlmuneai meccanen takdim edilir. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESt, Beyoflu • t.t&nbul 


