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SiYASAL GUNDELIK GAZETE 

I 1 
ı Orta mektep muallimlği im· 
tihanlarında Türkc;e ve Ede· 

biyattan kaz11nan muallimle
rin isi,nler 3 üncü sayfamızda 

Balkan devletleri l_kdeniz paktına sadıktır 
bozulunca 

İtalyanın 
ediliyor, 

konferanslara istiraki , iimit 
Roma karardan memnun 

·-------..... _.. .... _,_ ...... --~· ...... .-ıım ................ ~ 

lngiltere, ana vatan fılo~unu 
,_. .../ 

çekiyor. ita/yanın 
Libgadaki kuvvetler~ni 

.., .., 
çaeıracaeı 

Londra, 10. (A.A.) - Akdenizde
ki fazla kuvvetlerin geri çektirilme
si hakkındaki karar derhal tatbik e
dilecektir. 

Neauder ve Cornvald adlı kuruva
zörler bugün Ingiltereye hareket e- · 
deceklerdir. Bundan sonra aşağıda
ki harp gemileri de sıra ile Ingiliz 
sularına iltihak edeceklerdir. Avus
turalya kruvazörü Sidney, Suney, 
Achillcs Ajax ve Nev-Zeeland kru
vazörleri ile dört denizaltı gemisi ve 
dört destroyer. 

:Alman tehlikeai ita/yan 
tehlikesinden büyük mü? 

Londra, 10. (A.A.) - Havas ajan 
11ından : Siyasi mahafil, amirallik 
dairesinin ana vatan filosunu Akde
nizden çekmek kararını, halihazır
da Alman tehlikesinin Italyan teh
likesinden daha büyük olduğunun 

kabul edilmiş olduğu suretinde tef
sir etmektedirler. 

Bu vaziyet, tabiatile Akdenize 
gönderilmiş olan cüz'i.itamların Şi -
mal denizine getirilmelerini icap et-
mektedir. 

~· 
{ . 

sö.qleni.ııor 

r .... ~-·~--•W M llWliııwwww ....... ~ 

Balkanlılar 
Akdeniz paktını 

idame etti recekler 
.Loııdra., 10 (Tan) - Ha\"as A

jansının diplomatik muhabirinin 
sandığına göre, Fransanın \'e bü
yük Britanyanm Akdeniz anlaş
malan hakkındaki kararlan ne 
olursa olsun Balkan memleket
leri halen Akdeniz kar~ıhklı rar
dım anlaşmalarım idame ettire -
ceklerdir. ' 

Fransanm çckilmiı; olma.~ma 

rağmt>ıı lngilterf', Türkiye, Yu -
goslavya \"C Yunanistan arasın
da ha.len haki kalmaktadır. 

Fransada grevcilerle 
yeni müzakereler 

Dahiliye Nazırı hükumetin 

uzlatmak için icap eden bü

tün tedabiri aldığını söyledi 

Paris, 10 (A.A.) - &ll cenahlılar 
delegasyonunun yapmış olduğu bir 
toplantıda Salen -
gro, salı güni.i a • 
yan meclisinde İi· 

sayişi temin etnwk 
ve bilhassa fa bri · 
kaların işgaline 

bir nihayet ver • 

mek için girişmi§ 

Ayni mahafil, bu kararın ani su
rette verilmiş olmasının sebebi In
gilterenin Italya tarafından bugün
lerde Ingilter~yc bir not a vererek a
na vatan filosu A.kdenizden cekil
~ . .... u~ ......:: :rn511tere AxctenlZ'e aıt 

~~~~~"'f·'""~ld~;, iaahhüUe . 
ri yerine getirece. 

karşılıklı yardım itilaflarını feshet~ 
medikçe ltalyamn Montrö ve Brük
Bel konferanslarına iştirakten kati 
11urette imtina edeceğini bildirmesin- , 
den endişeye düşmüş o 1 d u -
ğunu ilave etmektedir. 

l tal ya, karan memnuniyetle l 
karfıladı 

Roma, 10 (A.A.) - Havas ajan
~1 1!1Uhabirinden : Siyasi mahafil, 
ngılterenin ana vatan filosunu Ak

denizden çeşmeğe karar vermiş ol
masını memnuniyetle karşılamakta· 
dı_r. Bu rnahafil, İtalyanın beynel • 
nulel vazit'et· ri t . J • ın aydınlanması için zec 

. edbırlen l\ndıran bütün tedbir-
lerın geri alının • - "d . aın lazım oldugu ı -
dgu_ ıa:m~l~aima ileri Slirmüş bulundu

u ı ave etmekted· ı Res A R ır er. 
yaset·~ı . 0~a. mahafili, Italyan si-

f edının ıstıkoalde ne surette inki-
şa ece·· h ı k gı akkında beyanatta bu-
unma tan imtina etmektedir. 
Bazı nikbi . 

kında Lib ~ ~ahafıl, ltalyanm ya-
w _ya akı kuvvetlerini geri 

(agıracagını beyan etmektedir. 

f ta/ya MontTö ve Brük•ele 
murahhcu oönd k .1 e erece mı 

Londra, 10. (A.A . 
Cemiyetinin .) - Mılletler 
rılmasına k zecri tedbirlerin kaldı-

arar verıni 1 •. 
rine Fransanı ~ o ması uze-
kabil yardıman ~kdenızdeki müte-

.. . muteallik olan Fran-
8ız taahhutlerınin h .. k.. .. 
müş bulunduğu ku umden duş • 
dugu-na dair lna arar vermiş ol-

o an haber Lo d 
geç vakit geldi-· · . n raya 
kın.da resmi m~·ıtaıçın bu mesele hak-

u lealar ld d'l memiştir. e e e ı e-

Dalily Telegraf diyor k'. . 
"ltalyanın şimdi Mont .. ı. . 

sele mümessiller gönd ro ve_ Brük-
ld. . erme~n ınuh-

teme ır. Halıhazırda Akd . . 
-· 1• W• • enızdekı 

gergın ıgın zaıl olması F 
tebliğatı neticesidir.,, ' ransamn 

Dailv Mail gazetesi bazı g .1 • : . • emı erın 
Akdenızden çekılmesi hakkınd 
ları yazıyor: a şun-

,, Ingiltere, §İmdi Italyayı Avru
paya ait işlerde daha sıkı bir nı.es · 
birliği yapmağa davet etmekted~ı 
Hatırlardadır ki Sir Samuel IIoa~· 
bahriye birinci Lordluğunu kabul et 
mek için ana vatan filosunun hemen 
Akdenizden çekilmesi şartını ileri 
ıürmüş idi.,, 

Daily Herald, diyor ki: 
"Do~, arzularını dikte ediyor. E-

l Arlc:;ısı 6 mcıda 1 i 

lngilterenin derhal geri çekmeğe k arar verdiği Akdeniueki cına vatan 
liloauna mensup gemilerden Av uatralya ve Sidney kruva:ır.örleri 

Habeş çeteleri faaliyette 

Yiyecek yüklü iki treni 
istediler etmek 

v 

yagma 
[Habeş çeteleri tarafından Cibuti 

demiryolunda tahribat ~·apıldığını ye 

Ita.lyaıı askerleri ile aralarında çarpış 
malar olduı;unu dün telgraf haberi 
olarak bildirmi~tik. Bu hususta, ajan 
sın \•erdiği tafsilat ı,udur:] 

Roma, 10 (A.A.) - Resmi bir teb 

!iğ, Habeş çetelerinin yiyecek ve içe
cek yüklü iki treni yağma etmek 
nıaksa~ile bu ayın altısında Adisaba
ba ile Cibuti arasındaki demiryolunu 
w telgraf ve telefon tellerini kesmiş 
olduklarını bildirmektedir. Lasaddas 

1 Arkası b ın"ıaa 

Tevebaşındaki yangın 

Bir yandı, bir itfaiye ev 

çavuşu feci şekilde öldü 
Yangının sebebi malUm değildir. İtfaiye çavuşunun 

cesedi bugün aranacaktır. Kiracı nezaret altında alındı 

itfaiye ya11gını aöndürmei• uğrcıpy or, meraklı halk yangın mahalline 
biri kiyor 

[Yazısı 6 ıncıda] 

ğini söylemiştir. 

Salengro, bun - SALENGRO 
dan böyle her ihtilafta biribiri ardı· 
sıra hakem usullerine müracaat edi
leceğini söylemiştir. 

Dahiliye nazrn, hükumetin icap 
ettiği takdirde polis ve jandarma 
kuvvetlerine de müracaat edeceğine, 
yalnız bu kuvvetlerin silah istimal 
etmemeleri için talimat vereceğini i
lave etmiştir. 

Salengronun vermiş olduğu izahat 
tan sonra sol cenahlılardan bir heyet 
bütün memlekete hitaben bir beyan
name neşretmeğe karar vermiştir. 
Bu beyanname, bugün kaleme alma· 
caktır. 

Grevcilerle temaslar 

Paris. 10 ( A.A.) - Salengro, gre· 
vin lienüz sona ermemiş olduğu de. 
partmanlar prefelerini kabul edecek 
tir. Nazır, salı günü ayan meclisinde 
yaptığı beyanat - ki parlamento sos
yalist grevi ile sol cenahhlar dele -
gasyonu tarafından tasvip edilmiş . 
tir. - mucibınce prefelere talimat ve 
recektir. 

Şuraı:ıı kayda şavandır ki, kuvvete 
müracaat etmek i~in bütün uzlastır 
ma teşebbüslerinin suya düşmesi ' la
zımdır. 

lngiltere 

Zecri tedbirleri 15 
Temmuzda kaldırıyor 

Londra, lO (Tan) - Kabine bu sa 
bah Bukingam Sarayında toplanmış 
ve Italyaya karşı konulmuş olan zec 
rl tedbirleri, 15 temmuzdan itibaren 
kRldırmaya karar vermiştir. Kral bu 
kararı tastik etmiştir. 

Zecri tedbirleri şimdiye kadar tat
bik etmekte olan lsv~. Norveç, Ho
landa ve Isviçre hükumetleri de ayni 
tarihte btt tedbirleri kaldırmaya ka
rar vermişlerdir. 

F ranaa pakttan niçin ayrılmlf? 
Pa.ris, 10 (A.A.) - Havas ajan

sının, Fransız hükUmetinin, Akdeniz 
anlaşmalarını hükümsüz telakki et
tiğine dair olan karan hakkında 
bildirdiğine göre, Fransızların deli
leri, ltalyanın, Lokarno devletleri 
toplantısına iştirak edebilmesi ve 
Avrupa ahenginde mevkiini alabil-

f Arkası 6 mcıdal 

Konferans tevakkuf devresinde 

Bütün müşkülata rağmen 
Boğazlar tahkim edilecek 
Titülesko Bükreşe dönüyor, İngiliz delegesi 
Londraya, Pol Bonkur da Parise hareket etti 

Monlrö konlercınaındaki delegeleri miden Erkaniharbiye ikinci reisi 

General Asım ve donanma kumandanı Tuğbay Fahri 

Montrö, 10. (A.A.) - Havas a- metlerin vaziyet alamalarına kadar 
jansı bildiriyor : Boğazlar konfe- beklemek mecburiyetinde kalacak
ransı, işlerine devam için ihtilaflı tır. 
meseleler hakkında muhtelif hüku· [Arkası 6 mcıda] 

Dil Kurultayına hazırhk 

Tezle İn 
Gunes • • 

baslıca mevzuu 
1 

Dil teorisi olacak 

Türk Dil "Kurumu Merkez Hey eti Dolmabahçede çalışırken 

Dolmabahçe Sarayındayım. Sara- Ağustosta toplanacak. Altın valdız
yı.n i~st katında en güzel yer Türk ları, billür avizeleri, dev boylu ay
Dıl Kurumuna ayrılmış. Büyük ön- nalarile pırıl pırıl parlıyan. nntika 
derin himayelerinde üçüncü Türk vazolar, değerli saatleri(' dolu. du
Dili Kurultayı yine bu sarayda, 24 ı Arkası fı ıncıda 1 

Yugoslavlar geldiier 

Dost sporcular Sirkecide 
tezahüratla karşılandılar 

Futbol ledercıs.vonu bcıfkanı Hamdi Çap dost Yugoalav şporculcırına 

buket tak dim ediyor 

[ Yıuısı 5 ıncı ı; ııvfRdn 1 
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GÜNAŞIRI 

E""7"iı:-.~i~irı 

kElpI~I 
Komsulan:nmla evimizin ka.pısma. dair k(}nuşuyoruz. Bu mevzu üzerin

de hiçbir ev sahibinin ola.mıyacağı kadar naziğiz.Ba5kalannm ufak tefek 
menfaatlerini kendi ha~·atmıu ve emniyetimizle bir gibi tutuyoruz. Kapı
mızı kapamak için hem kiti derecede hakkımız var, hem de kuvvetimiz ... 
Böyle iken dostluğwnuzu ~östenneye ~bşryor, kimseyi incitmek istemi
J"Oruı. Biri~ine dönüp soruyonız: 

- Siz ne dersiniz? 
Otekinc dönüp 80ru~·onız: 
- Sizin .fikriniz nedir? 
Herbiri kendi menfaatini öne sürüyor ve bir türlü aralarında nyuşamı

yor!ar. ~lünaka5a münakaşayı doğuruyor, itiraz iti~ •. Arada asıl ev 
sahibi unutuluyor gibi. 

Bu bahis üzerinde konuşulduğu 7,a,man dünya Yaziyeti şudur: 
Harp bulutları her zamandan fazla. ufukları karartmış •• Bütün komşu

ların kapıları biribirlerine karşı ıum11kı kapalı ... Her türlü siya.'lli taahhiit • 
ler ayaklar altında. .• İtalya., }filletler Cemiyetine rağmen Habeşi<>tanda ... 
Almanya, ~den sonra Danzig'e adım atmak üzere ... 
Komşularnnıza nezaketen· hatırlat~ak mı? Ev sahibiyiz. Yabancıların 

bah(e kapısına. değil, kendi evimizin kapısına dair konuşuyoruz. Hem o 
kaın~·a ki, <-ok zayii zamanrrmzda bütün dünya,ra karşı onu tek başuıa 
liapı\mıştılc. Akdenlzln dal~alan gibi eşiğinde Türk kam aktı! 

Bana öyle Jteliyor ki: Ru mevzu üzerinde daha fazla konu5mak, yalnız 

bakka. karşı değil, ıkuvvete karşı da. biraz saygısızlıktır! 

Vur abalıya 

Sakalar, eşekJcrin üzerine biniyor 
lar ve biçarelere fazla yUk oluyorlar 
mrş. Bunu gören Himayei Hayvanat 
Cemiyeti belediyeye müracaat ede -
rek demiş ki: 

- Ynzıktrr bu eşeklere! Sakalar 
eşeklerin üstüne binmesin! Eşeklere 
gadir olmasın! ... 

Bu havadisi okuduğumuz wman 
Nasreddin Hocanın meşhur fıkrası
nı hatırladık. Bunu birçokları bilir a
ma, yazımızla ilgili olduğu için bura 
da yazmadan geçemiyeceğiz: 

Nasreddin Hoca bir gün eşeğine 
binmiş gidiyormuş. Arkasından da 
çocuğu geliyor.muş ... 

Birisi görmüş demis ki: 
-Amma insafsız adam ! kendisi e 

şeğe kurulmu~ ta bacak kadar yav
nıcaı'{t arkadan yayan yürütüyor. 

Hoca fen::ı olmm,ı. inmiş çocuğ-unu 

bindirmiş. Bu sefer bir başke..s1 itiraz 
etmiş: 

-Amma tuhaf! demiş. ihtiyar a
dam yayan gidiyor da eşeğe çocuğu
nu bindirmis. Bu olur iş mi? .. 

Bu sefer hoca merhum e~eRe co -
cuiu ile beraber binmi~. Biraz git -
tikten ~onra, zahir o zaman Akşehir 
deki Himayei hayvanat CP.miyetinin 
reisine ras~elmiş. Bu zıtt ta hemen 
itirazı bastırmrş: 

- !~tc bu olmadr. Yazık değil mi 
bu eşeğe iki kişi birden biniyorsu -
nuı? 

Hoca merhum bu müdahale kar -
şısmda ne yapacağım ŞB.1$Irmrş. Ve 
eşeği arkasına katarak <;ocuğ-ile be -
ra her yürümeye başlamış. Sonra ço
cuğuna demiş ki: 

- Aman oğlum tenha yoldan gi -
delim; şimdi buna da bir itiraz eden 

çıkar. Yebclki, ''alıklar,, der, esekle 
ri var da ikisi de yayan gidiyorlar ... 
o zaman bizim e!'ieği ı:;rrtnmza almak 

tan başka çaremiz kalmaz! 
Bunun gibi himayci hayvanat cemi 

yeti de aman sakaların eşekleri sırt 
lamasını istemesin! .. 
Vakıa bu gibi eşeklere ben de pek 

acınm. Hele adadaki eşeklerin hali 
bir yürek acısıdır. Fakat insanlar a
rasında da eşek olmadıkları halde 
sırtlarında o kadar ağır yük taşıyan 
lar vardır ki, sormayın. Her eli de -
ğen üstüne biner ve yüklendikçe yük 
lenir: 

- Vur abalıya! .. 
Böylelerini himaye için de bir cemi 

yet kursak ne iyi olur! 

Otomobilde hayvanlar 
Belediye bazı taksi otomobilleri -

nin Üzerlerine alabildiğine eşya yük 
ledikleri, hayvan ve saire naklettik -
!erini görerek bunların bu gı'bi koku 
ve toz neşreden şeyleri taşımalarını 
menetmiş. 

Ala! .. 

Fakat akşamlan vakti kerahatten 
sonra, bir de tramvayların içine ba -
kılsa, pastırma ve sucukla karışık 
rakı kokusu istişmam edilse o zaman 
halimiz ne olur? 

Ben eminim ki, bu tramvaylar ek
seriya koyun taşıyan taksilerden da 
ha fena kokmaktadır. Eğer bunu or 
tadan kaldırmaya teşebbüs etsek o 
zamanı kerahat vakitlerinden sonra 
tramvay seyrüseferlerini tatil etme -
rniz icap ederdi.. 

Yük tasımaya gelince, ona diye -

Yusuf ZIYA 

Bilginizi yoklayınız · 

Sorular 

S - Timürlenk neredf! ve~ tari 
hinde do~mu,hır? 

S - LlgUrk kimdir, kanunlan ne
dir? 

S - &ki YummWann büyük ma
butlan nelerdir?. 

S - Olimı>iyat nereden gf'lmişHr? 
S - Tanzimat devri ne \•akitten 

nf'! ''akite kadar de\'am etmiştir ve 
neticeleri nelerdir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Kömiir rnarlenlr:ri dünyanm 

en çok nerelerinde b-ulzınur? 
C - En zengin ki>miir madenleri 

lngilterı><le Cumberland'da, Birleşik 
Amerika Masasllf.iPt.'te ve Pensil 
''anra'da Almanya{)a ltiir havzasın
da, Fransada ~imai haYzasmda Lens 
te Anzinde, Sent Eti) en'dt". Polonya
da. SileT.)·ada, Belçikada Mons'ta. Ye 
Şarlönıvada Sovyet UmıJada, Çin • 
de, Avusturalyada bulunur. 

ıS - Madagaskar kimin idaresin
dedir, paytahtı neresulir, 

C - ~ladııgaskar Afrikanm şark 
~ııhillerinde :i92,000 k i 1 o m e t r o 
murabbalık bir adadır. Afrikadan mo 
7.&mbik kanalile ayrılır. ·Fransanm ida. 
resindedir. Payitahtı Tananarivdir. 

ıS - Amerikanın i.stiklaline hangi 
Mdi.-;e sebep olmıı§tur 1 

C - Amerika)'8. hicret eden lng-i
liz kolonlan, bilha..c;sa ana vatanın 

!:ay resmini artırma.'41 üzerine isyan 
etmişler ve niha~·et Birle~ik Ameri -
ka de\•letini kurmuşlardır. (1775 -

1782) 
S - ilk renkli afişler ne zaman 

yapılmıştır1 

C - tik n-nkli afişler Fransa.da 
17 inci asırda. yapdmı!)tır. Evvela 
Cheret isminde bir allam, 1866 da 
birkaç ton üzerine alh yapmıştır. 

ıS - Entertayp makineleri ne :::a

man icat edilmi.Jtir? 
C - Ent.ertayp makineleri matba

acılıkta tertip i~in kullanılan maki
nelerdir. Kurı,un harfleri satır halin
de birl~tirip dökmek için, sarfedi -
len gayretler daha 1822 senesinde 
başlamıştır. lngilterede Vilyam Çirç, 
Amerikada. Aleksandr )laki ve daha 
başkaları bu hususta çok çalışmış -
lardır. Fakat bugiin kullanılmakta o
lan Enterta.~·p ve Linotayp makine
sinin mucidi Raltimor şehrinden Ot
mar Mergentaler'dir. 

cek sözümüz yok, 
Fakat küfe ile adam ta§mdıktan 

sonra taksi ile eşya taşımaya niçin 
müsaade etmemeli?.. • 

Hokkabazlık köşui: 

Bi.r yüzük alın. Bunu bir ipin ucu
na bağlayın ve bir tarafa asın. Sonra 
diyin ki: 

- Ben bu ipi yakacağım fakat yü 
zük yere düşmiyecek ! Filhakika ipi 
yakın ve yüzük te yere dü~mesin. Bu 
olacak iş midir? Fakat bunun bir ko 
layı var. lpi evvelden gayet tuzlu bir 
suda ıslatın. Sonra kurutun ve yüzü 
ğü o ipin ucuna bağlayın. İplik yan 
dığı zaman tuz yüzü&rün düşmesine 

mani olur. 

TAN 

D • 1 l ~@:~OfRı[Q)~ @ll&~ll&~ J 
Cenaze merasimleri 

Belediye Ağustosta bu 
isle de uğraşacak 
Şehir meclisi son içtimamda., ölüle 

rin teçhiz, tekfin ve tedfin işlerile uğ 
raşmak üzere belediye mezarlıklar 
müdürlüğünce yapılan talimatname 
ile tarifeyi kabul etmişti. 

Belediye kanunu mucibince mu -
ayyen bir müddet sonra bu iş şehir 
dahilinde mutlaka belediyelerce yapı 
lacaktır. Ancak o zamana kadar hem 
tecrübe mahiyetinde olmak ve hem 
de apartmanlarda oturdukları cihet
le gasil ve techizi yapacak yeri olmı 
yanları müşkülattan kurtarmak için 
belediye arzu edenlerin ölillerile uğ
raşmayı muvafık görmüştli. 

Belediye mezarlıklar mUdürlilğü 
bir ağustostan itibaren halktan mm
takası içindeki polis komiserliğine 
müracaat edenlerin ölülerini teçhiz, 
tekfin edilec.ek ve alakadarların is -
teği mukabilindeki srnıfa göre mera
simle cenazesini tedfin edecektir. 

Evvelce de yazıldığı gibi tedfin me 
rasimi 15 lira ile 200 lira arasında 
tehalüf etmek üzere beş sınıftır. Bu 
paralar içinde cenazeye işti~~k ede
ceklerin otomobil veya. otobus mas
rafları ile dini merasimleri de dahil 
dir. Bu itibarla mezarlıklar müdür
fü<Tü bir ağustosta her şeyi yapabile 
cek bir vazivete ge<;ebilmek için her 
gün hazırlıklar görmektedir. Bu ara
da sesi güzel ve dini adetlere vakıf 
olan hocalardan da 011 kişi aynlmış, 
kendilerile her hususta mutabık ka
lmmıştrr. 

Belediyenin kaldrracağr cenazeler 
de dini işleri ölünün bulundu~ mm
takanm imamt değil belediyenin em
rindeki bu kafile görecektir. 

Belediyede 

Motörlü vasıtaların 

muayenesi bitiriliyor 
Motnrlerle kara nakil VRsıtalarmm 

bir aydan berl devam n ıHık fen 
ni muayeneleri bugün nihayet bula
caktır. 

Belediye fen heyeti dün Sultanah
met meydanında kamyon ve kamyo

netlerin muayelcrine devam etmiş -
tir. Ayni heyet bugün sonuncu defa 
olarak Kadıköy mıntakasmdRki kam 
yon ve kamyonetlerin muayenelerini 

ikmal edecektir. 
Yarından itibaren bütiin motörlU 

kara nakil vasıtaları muhtelif yerler 
de ansızın kontrole tiı.bi tutulacaklar 
ve bunlardan yıllık muayenesini yap 
trrmıyan veya diğer vesikaları nok -
san t\.lanlar işten mencdileceklerdir. 
<lir. 

Çekoslovakyalı talebeler 
geldiler 

Dün Çekoslovakya talebelerinden 
mürekkep bir kafile başlarında pro
fesörleri olduğu halde coğrafi tetki
katta bulunmak üzere dün ~ehrimize 
gelmişlerdir. 

Kendileri bugün Maarif Müdürü 
Tevfikle temas edecekler, yarın mem 
lcketlcrine döneceklerdir. 

Hayvanlar himaye ediliyor 

Sütçü ce saka gibi bazı esnafın 

yolda at veya merkeplerine bindikle

ri, bu suretle hayvanların eziyet çek 
tikleri Himayei hayvanat cemiyeti -

nin nazarı dikkatini celbetmiş, cemi 
yet te belediye nezdinde bunun men'i 
için teşebbüste bulunmuştur. 

Bunun üzerine dün belediye reis

liğinden bütün şubelere gönderilen 
bir tamimde bütün zabıta memurları 
nm her rastladıkları yerde bu gibi ha 
le mümanaat etmeleri ve alakadarla
rı cezalandırılmaları bildirilmiştir. 

Trakyada bir tav,an çiftliği 
tesis ediliyor 

Trakya umum müfettişliği tavşan 
yetiştirmek için köylüyü teşvik et • 
mektedir. Bu müfettişlik bu maksat 
la bir nümune mahiyetinde olmak Ü· 

zere tavşan çiftliği yapacaktır. Tav
şanların en ziyade tüylerinden isti
fade edilecektir. Mavi renge yakın 

tavşan tüylerinin kilosu 15 liraya ka 
dar satılmaktadır. Trakya tavşan ye 
tiştirmeğe en müsait bir yerdir. Ni
tekim Şarköyde tavşan derisinden 
ve. tüyünden istifade etmek için tav
şan yetiştirenler çoktur. 

·--·N~? Muallim ihtiyacı 

--·- Ortaokul muallimleri 
Bisikletçi dükkCinları h 
Şehrin birçok yerlerinde bisiklet· İ fiyaca kafi deg"jf 

çi dükkanları vardır. Buralarda ba
.un motosiklet dahi kiraya verili
yor. Bütün mahalle çocukari, mek
tepliler e&ki, yeni bindikleri bisiklet 
c.•eya moto&iklete göre aaatte bir Üc 

ret ödüyorlar. 
Küçük müfterilerin öğrenmelt 

gayreti sa;yeainde i§liyen bu dükkan 
lar, kontrol edilmemektedir. Ne üc
ret tarifeei aıkı bir murakabe altın· 
dadır, ne de kullanılan ı>• kiraya 
verilen bisikletler ... 

Bize kalırsa, bu dükkanları böy 
le kontrolaüz bırakmak doğru değil 
dir. Bundan ba§ka fehir dahilinde 
bisiklet veya moto•iklet öğrenme • 
ği de yasak etqıelidir. Nihayet feh
ri.n caddesi, acemi adamların nakil 
vasıtaaı idare ettiği bir yol olmama
lıdır. Bu, yol•u~luia yol açtıiı gibi, 
ufa.it tefek ka%alann da ômili aayıla 
bilir. 
Bi~ böyle düfünüyoru~. 
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KUÇUK HABERLER 

* Sovyetlerln ticaret mümessili -
Sovyet Rusyanm yeni ticaret mü -
measili Ossinof şehrimize• gelmiş va
zifesine başlamıştrr. 

* De-vlet demiryollan için me.lze -
me - Devlet demiryolları idaresine 
ait malzemeyi hamil bir lsveç vapu
ru şehrimize gelmiştir . Bu vapur, 
tünel hafriyatında kullanılan alet ve 
malzemeden ibaret olma.k Uzere 375 
ton hamule ile gelmiştir. 

* Bir Alınan seyyah vapuru J?;~li • 
yor - Alman bandıralı Erlih vapu
ru, dört yüz Alman ve Finlandiyalı 

seyyahla bugün limanımıza gel~ek
tir. 

Seyyahlar iki giln şehrimizde ka
lacaklar ve bu müddetten istüade e-

Orta mekteplerdeki muallim ihti -
yacını karşılamak için açıla.n müsa -
baka imtihanına ilk mektep muallim 
teri arasından dahil olup ta tahriri 
imtihanları kazananların kimler oldu 
ğunu dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Maarif vekô.letince tahriri imti
handa kazananlar belli olduktan son 
ra muallim ihtiyacı hakkrnda orta 
tedrisat müdürlüğünce yeniden tet
kikJere başlanılmıştır. Çünkü esasen 
tahriri imtihanda kazananlar ihtiya
cı karşılıyacjk nisbette olmadığı gi
bi bunlardan bir kısmının da şifahi 
de muvaffak olamamaları ihtimali 
kuvvetlidir. Bu vaziyet karşısında 
önümüzdeki tedris yılında orta mek 
teplerdeki muallim boşlukları bu yıl 
da muavinlikle idare olunacaktır. 

Maamafih orta tedrigat müdürlü
ğü bu bapta baJ)ka çarelerde aramak 
tadır. Kat'i karar bu etütler ikmal 
edildikten sonra verilecektir. 

Maarif Vekaleti ilk mektep mual
limleri arasından orta mektep mual
limi ayırmak için bu yılda olduğu 

gibi daha beş sene müsabaka imti -
hanlarına devam edecek ve bu suret 
le buhranın tedricen önü1\e geçilecek 
tir. 
Diğer taraftan muallimsizlik köv

lerde de kendini göstermektedir. Bu 
na karsı da maarif vekaleti yaı:ılarr 
liselere devam edecek devri geçmiı, o
lan orta mektep mezunları için bir 
kurs açıp bu kurstan muvaffakiyet
le ehliyetname alacakları köy mual
llmi yapmayı au .. ünmekte ve bu hu
susta da tetkikat yapılmaktadır. 

Afişai işi 

Belediye bu işle 

bizzat uğraşacak 
derek ağlebi ihtimal Yalovaya gide - Afişaj imtiyazından mütevellit rc-
eeklerdir. ı:ı.mlerin tahakkuk veye. tahsil tarzla 

* Gümrük inhisarlar mtıste~rın:ın ~m-Oan rlol~.vı ~rkan dedikodular sü
tetkik1eri - Gümrük ve inhisarlar rtip gitmektediı. 
vekaleti müsteşarı Adil, gümrük baş Bu imtiyaza ... it '1aklarını bir mü
müdürlüğündeki tetkiklerine dün de t--ahhide vermekte işin doğru neti -
devam etmis ve servis şeflerini da- d - .. 

t d k · · t kil't t t'b'k t celer vermemekte ol ugunu goren ve e ere yem eş a ın a ı a ı 
etrafında izahat almıştır. belediye mukavele müddeti bittikten 

Müsteşar, bu teşkili.tın tatbikinde sonra bu işi bizzat yapmak için tet
görülen muvaffakıyet dolayısile be- kikatta bulunmaya başlamıştır. 
yanı memnuniyet etmiştir. Malum olduğu üzere müteahhitle 

belediye arasındaki mukavele önti -

Vatmanlar biletçiler muzdeki martta bitecektir. 

Mütemadi cezalardan 
sikayet ediyorlar .. 

Tramvay biletçi ve vatmanları, 

şirketin haklarında takip ettiği yol
dan fevkalade muztarip ve şikayet -
çidirler. Geçenlerde dertlerini bir maz 
bata halinde kaleme alıp alakadar 

makamlara vermişlerdi. 
Henüz bu mazbataya müsbet veya 

menfi bir cevap alınmadan şirket 

müstahdemlerine tatbik eylediği ce

zaları teşdit etmiştir. 

Bu vaziyet karşısmda müstahdi -
min yeniden bir mazbata hazırlama • 
ya başlamışlardır. Bu mazbatada 
jşletroe işlerini teftiş eden bir ecne 
binin kontrolları her hafta toplıya
rak kendilerine biletçi ve vatman 
ıardan bir ay zarfında toplanacak ce 
zanın behemehal dört bin lirayı tut
ması 18.zımgeldiğini söylediği, aksi 
halde kontrollarm işlerine nihayet 
verileceği cihetle bunların da biletçi 

ve vatmanların en ufak bir hareke -
tine nakdi ceza yazdıkları bildiril -
mekte ve pek feci bir vaziyete düştük 
Ieri cihetle alakadar makamların 

yardımları istenilmektedir. 

Belgrat Oniveraitelileri geliyor 

Belgrat Üniversitesi doçentlerin -
den Dr. Mehmet Boğaviçin baş
kanlığında bu ayın on beşine doğru 
Belgrat üniversitesi talebesinden 25 
kıŞilik bir gurup şehrimize gelecek -

tir. 

Yoguslavyalı talebe bir leyli mek
tebimizde misafir edilecek ve müze
lerle görülmeğe değer yerler gezdi
rilecektir. 

Yeni sipariş edilecek posta 
tayyareleri 

Devlet Havayolları idaresinin An
kara - İstanbul servisinde çalıştırdı
ğı tayyareleri yapan fabrikanın di -
rektörlerinden biri şehrimize gelmiş 
ve dünkü tayyare postasile Ankara
ya gitmişitir. 

Direktör, Devlet Havayollarnın si
pariş edeceği yeni tayyareler hakkın 
da umum müdürlükle görüşecek ve 
bir anlaşma hasıl olursa mukavele 
de imza edilecektir. 

Sahillere konacak ses 
düdükleri 

Tahlisiye umum müdürlüğü sahil
lerimizin muayyen noktalarına ko -
nulması icap eden sis düdüklerinin 
mevki ve miktarlarını tesbit etmiş

tır. 

Sahillerimizin servis yollarına ya
kın yerlere kamilen sis düdükleri 
konması tekarrür etmiştir. Karade
niz sahilleri için yedi, Marmara sahil 
!eri için on bir ve Akdeniz sahilleri 
için on yedi sis düdUğöne lüzum gö
rülmüştür. 

Glikoz ve nitaıta ihracatı 

Filistin ve Suriyedeki bazı firma

lar tarafından, şehrimizdeki glikoz 
fabrikalarından birine gelen mektup 

tarda, Türkiyeden glikoz !stenmek
tedir. Geçen sene mısır fiatleri yük -

sek olduğu için glikoz fabrikaları dış 
memleketlere glikoz ihraç etmeğe 

imkan bulamamışlardır. Maamafib 
bu sene mısır mahsull boldur. Bir 

kilo mısırın 10 paraya kadar düşece 
ği ümit edilmektedir. M!srr fiatleri 
bu dereceye düştüğü takdirde, Tür· 
kiyeden dış memleketlere glikoz ve 
nişasta ihraç etmek kabil olac~ktır. 
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Alman ekonomi&i ve Alman 
silahlanması 

Avrupa. ekonomik ,.e politik bayt' 
tında yarattığı akislerden dolayı :\!• 
maııyanm siJfı.hlanmak için sa.rteril' 
ğl biiyük meblağlara bir ~öz gezdir • 
mek faydalı olur. Yapılan statlstik • 
lere göre Nas~·onal Sosyali!itler oıt1' 
kil i1.-tidara geldiklerindenberi Al ' 
man bütçesinden 1932 de silahlan ' 
maya 8,000,000 İngiliz lira"'• 193S tl 
200,000,000, 193.1 te a2x.ooo,ooo ,·e 
1935 te 608,000,000 İngiliz lirası sat· 
fetmi,lerdir. Fa.kat bu sa.dece bütye' 
den ayrılan paradır. Ayni zamandlt 
buna Almun deYletinin artan uztıO 
ve kısa vadeli borç miktarım iliı.ve rt 
me-k lazımdır. 30 Hazirun 1935 te ~·· 
pılan bir tetkike ~öre uzun vadi'~ 
devlet borçlan 710,000,000 İngiliz Jı• 
rası ve kısa ve orta vadeli borçlsı' 
872,000,000 İngiliz lirası artmıstıt• 
Yani de,•let borçlan 1,582,000.000 
sterlin miktarrnda teza~·iit ı:t>ster ' 
mi5tir. Borca ıı;irmek suretile de,·ıet 
hazine~inin ettiği bu ba~ dönduriictl 
yf'kimon ancak 200 milyon ura" 
gayri askeri i:;lerde kullaml<lı~ tıılt· 
min edildiRine göre l,38'!,000,000 1 
Alman ordu ve bahrh·esini teslibe 
sarfedilmiş oluyor . 

Fakat Alman siJahlanmasma ge ' 
rek büt<;eden tefrik edilen yekün, ge 
rekse dcYlct borcunu arttırmak su ' 
retile elde edilen meblağlar kati ~el• 
mediii için Nasyonal Sosyalist idıı • 
resi ba5ka çarelere ba.<;vurmuşttıt• 
Hükumet elindeki Alman demiryol· 
lorı esham \ •e taJwilatrnı, ve ı:eıtk Jtcıf 
teli hisse senetlerini c;atmıştrr. Jlll 
ka~'flaklardan temin edilen paranfll 
60,000,000 tn~iliz lira.<Jrnı tecavüz et
tiği söylenmektedir. 

Alman hiikfunetinin bu üç muhtr-' 
lif merıhaclan tenıin etti~t paralar )le 
..ap edilince- 1932 senesinde Hitırrill 
mevkii iktidara geçtiıli tarihtenbetl 
Almanyamn silahlanmak l<:ln aktllll' 
ra hnyret \'eren 2,500,000,000 lngiliS 
lirası sarfetmiş olduğu meydana çı• 
kar. 

Ru harp hazırlığının Almanya ,·tı 
dola.,-ısile A vruı>a için olan ekono • 
mi\< tesirleri nedir? 

ilk hatrrİı. gelen şe:r Alman de1'• 
lct borçlarının artmasınrn AtmanyS' 
~'! iflasa süriikleme lhtima11dir. Ta • 
~ihi misaller de hunu tt>yit eder ~tıl 
(t'üriiıınıcktedlr. Harbi Umumide Al• 
man de,:let bor<'n 16 milyar ln~iliı il 
""'""' ................ ..n. hu qrtJı;;. h:ıro niha,·~ 
t·mıe Almany:ı:n ekonomik ve f"ınııiİ" 
sn.l felakete sUrüldembti. Şimdi bit• 
kaç senedf' hir buçuk milyar tcza~<lii 
eclen devlet borçlan Almanyayr ayııl 
fe1al<ete stirUkliyemez m1? RuncloO 
endlşf'ye mahal J'Oktur. Çünkü hll~ 
ha7.!rda. clevıetfn ulusal Pkonomi iiıe' 
rincle sıkı bir kontrolu olması devli" 
ti iflastan kurtarmaya yanyacak mU 
essir bir ı-iliihtrr. 

Ayni zamanda Na.c;yonal So~yati~~ 
ler bankalar, şirketler, sigortalan lft• 
tiyaç olduğu miktarda devlete isti1'' 
razatta bulunmaya mecbur edec.cl' 
kadar kunetlidirler. 

Yalnız vaziyetin tehlikeli tıı.ralf 
milli gelirin be!;lte birinin silaJılanJ111 
ya hasredilmesidir ki, bu Alman tııal 
kımn lqtiJılak kabiliyetinin beşte bil 
gibi büyi.fü hir kısmı;,m heder oını8' 
demektir. Tahii istihlak kabiliyeti " 
zahnca yaşama seviyesi diişecek ,., 
hu Alman~·a i1e ticaret ~·a.pan meııt' 
Ieketlerin dış tiearetinde maJ;:us ne ' 
ticeler bıra.ka.eaktır. Esasen Dokt01 

Şahtm !'ton Orta Anupa ve Balk,.# 
se~·abati de hu makus tesirleri gidet' 
mek kaygu<:;ile yapılmıı;;tı. - N. ~·· 

Vilayet+& 

lstanbul defterdarlt• 

ğına kim tayin 

ediliyor? 
Yeni maliye teşkilatı kanununtJ~ 

tatbikına ait nizamnamenin bugii~: 
!erde gelmesi beklenmektedir. N1" 

·cC" zamname gelince kanunun tedrı . 
ve üç ay içinde tatbikı bitirilecektif 

Yeni kanunla tstanbulda ihdas~ 
dilen defterdarlığa henüz kimse 110, 
yin olunmamıştır. Alınan son m!l 1 
mata göre, İstanbul defterdarlıgııl 
maliye vekaleti teftiş heyeti reisi fi 
şidin tayin edileceği anlaşılmak~ J 
dır. İstanbul defterdarının tahalt'!<~ 
ve tahsil işlerine bakmak üzere 1 

muavini olacaktır. 

Eyüp kazasının te4kilatı 
~ 

Yeni ihdas edilen Eyüp kazaSıfl,. 
teşkilatı tamamlanmıştır. Memurl ıV'1 
rr tayin edilmiştir. Eyüp kayma!< ,
vekaletini de yapan Fatih kayrn!1\e 
mı Haluk, lüzumuna göre, ögıe •• 
kadar Fatihte ve öğleden sonra ~ 
yüpte çalrşmağa başlamıştır. 
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:·S <> ~ I-1~1:3 ·.E ·~ . Mübaşirle avukat arasında 
geçen bir tokat hCidisesi ! . . " ·t. 

Yatıll talebe imtihanı Ortamektep muallimliği imtihanlan 
Müracaat29 Ağustosa Türkçe ve Edebiyattan 
kadar kabul edilecek muvaffak olan muallimler 

Şahitler mahkeme kapısı önünde avukatın 

teyit ediyorlar mübaşire tokat attığmı 

üçtincü hukllk mahkemesinde, bir 
kan koca davasr görülüyor. Duruş -
ma bitmek üzere... Davacr taraf, 
nıahkemeye bir takım fotoğraflar 
göstererek tam bunlnrm tetkikini 
istediği bir sırada, mahkeme mübaşi 
ri de davacrya yaklaşarak: 

duğunu söyler mi ? 
Suçlunun vekili sordu: 
Naciye. iyice hatırlayamadığı ce -

vabını verdi. 

Ankara, 10 (Tan) - Li!e ve orta 
mekteplerde parasız yatılı olarak o

kumak istiyenlerin !eçme imtihan • 
lan 1 eyltil sah günU başlıyacaktır 
TrmtlhA.na gireceklerin mUra.ca.a.füm 
29 ağustosa kadar kabul edilecektir 
lmtihe.nlar, türkçe, edebiyat, riyari· 
ye. tarih coğrafya denlerinden tah· 
rirl olarak yapılacak, imtihan ıualle 
ri imtihan günü açılmak üzere ba • 
ka.nlrlda.ra gönderilecektir. 

Türkçe, edebiyat imtihanları 1 ey
lül Salı, riyaziye 2 eylül çarşamba, 

tıırih coğrafya 3 eylül perşembe giin 

terinde yapılacak ve imtihanm kaç 
saat süreeeği imtihan sualierile ye -
rinde bildirilecektir. imtihanda ka • 
zana.nla.r gazetelerle ilan olunaca.k
trr. !mtihanda. kazanma dereceleri 
bir olanlardır. Şehit çocuklan üstün 

tutulaeaktrr. lstanbulda kızların im

tihanı Ista.nbul kız lieesinde, erkek • 
Terin imtihanı tstanbul erkek Iisesin 

de yapılacaktır. 

Finans Bakanının 

beyanatı 
Ankara., 10 (Tarı l - Finanı; Ba

kanı Fuat Ağralı, yeni fmans teşkila 
tr etrafmda §U kına beyanatta bulun 
muştur: 

"- Yeni teşkilat kaıımııınun tat
biki etralmda çahşmahımnı7.a de -
\'&m ediyoruz. B3§ta merkeT., flonra 
taşra teşkilatını yapacağız. T~ra 

teşkil!tmm ya.pılnuun için merkez 

tP..şkilB.tmm ikmali lazım.dır. Merke -
:ııan büyilk memurlarını tayin edece -

~iz. ;Bunlar bir komiAymı halinde 
tMra teAkilatmı har.rrlryacaklardır. , . 

Japon askeri Pekinde 
manevralar yapıyor 
~e~in: 10 (A. A.) - lki günden 

berıdır, Pekin şehri, ağır ve hafif 
tanklarla tnücehhez Japon ga.rnizo· 
nunun manevra.Ja.rma sahne olma.k
ladtr. Şimdiye kadar hiç bir yaban 
cı devletin böyle bir tezahürde bu-

lunması görülmeıniştir. Bu manevra 
lar dolayisile diplomatik protestola 
ra ıntJza:r: olunmaktadır. 

!lcıponya ile miinaaebatrn 
'lıuilmeai Üteniyor 

Nankin: 10 (A. A.l - Kuomi· 
bt.rıg Partisi icra komitesi ikinci he. 
yeti. u~umiyesini toplamıştrr. 
d B~t~. hatipler milli birliğin lehin 

.., soz soylemişlerdir. Kongre üç gün 
dev8:°1 edecektir. Polis. bütün ihtiyat 
tedbırlertni alım.ştı 

Südist de1"°"elerr.J il .. 
~e:ı , aponya. e mu-

nasebatm kesilmesi Çi J 
ı .. ., 1 • n - apon an-
oovma annrn ilgaııı ve oe1111bt Çin'de 

ki Japon g'a.rni.1.0nJarmm arttınlm& 
sma mani o}nh_ .. _ . . k . . . . . -~ı ıçın uvvet ısti-
melinı ıstıyen bir ta.k ... ı"• . l . ..ı:~ ' • vermış eruu-. 

Dahili muharebe bertaraf 
ediliyor 

'.Ankara., 10 (A.A.) _ B ad k. 
Çin elçiliğine gelen bir tel~a ;ö~ 
re, Cenubi Çin kuvvetıenn· . e me118Up 
bırçok kumandanlar tayY il 1 . . are ege e 
rek Çin hükfunetine iltihak eylemiş 
terdir. 

Cenup orduları l'ilesasmdan Gene· 
ral Yu Han Mon da Nankine gelmiş 
bulunmakta.dır. 

General Yu Han Monun Erkanihar 
biye reisi Li Han Hun Kan'm hüku
metine gönderdiği bir telgra.fla ce _ 

nup kuvvetlerinin Nankin kuvvetleri 
ne karşı teşebbüs edecekleri her han 
gi bir taamız hareketinin tevlit ede 
ceği fena. neticelere nazarı dikkati 
celbetmi§tir. 

Umumi kanaat, cenup kuvvetleri 
kumandanlarının bir kısmmm N a.n _ 
kin hUkfunetine karşı göstermj.ş oı. 
duldan bu mutavaat hareketinin 
Çinde yeni bir dahili muharebeyi ber 
taraf etmis olduğu merkezindedir. 

Ankara. 10 (Te.n) - Orta mek • 
tep muallimliği imtihanma girerek 
tUrltçe, edebiyat grupundan muvaf. 
fak olan ilk mektep muallimlerinin 
isimlerini bildiriyorum: 

Iatanbuldan: UskUdar 19 uncu ilk 
mektepten Zehra, Beyoğlu 45 inci ilk 
mektepten Yueuf, 10 uncu .mektep -
ten Meliha, Kadıköy 35 inci mektep. 
ten Hayrünisa, lr;tanbul 31 inci mek
tepten Mesrure ve Hamiyet. Krz mu
allim mektebi 935 mezunlarından 
Saadet. Kumkapı orta mektebi be -
den terbiyesi muallimi Nuriye, lstan 
bul lisesi muallimlerinden Seniha, 
Sanyer Rum köy mektebinden Veh
bi, Jstanbul kültür direktörlüğünde 
8 numarada kayrt.lr Cela.I, 10 numa -
rada kRyrt.lı Sabiha, 

Izmirden: Ke-malpaşa Parsa mek
tebinden f;adettin, Bergama merkez 
mektebinden Rıza. Gazi Paşa mekte
binden FPvzi, 17.mir Topaltı m~ktebin 
den Lôt!iye. Bayındır Kiplek köy 
mektebinden Rahmi, Karşıyaka Fev
zi Paşa mektebinden Miiveddet: 

Afyondıın: Dinar ilçe nıektebınden 
Bürhanf"ttin ve YiimnU, Sinan Paşa 
köv mektebinden Tevfik, 
A~a.."yadRn: merkrz Pile\'ne mekte
binden Cevdet, 

An kara.dan: lnönii mcktrbindrn 
Cemile ve Besim, Cümhuriyet mek
tebinden l ,eml'ln, dil tarih ve coğraf
ya fakülteı:ıinden Kemnl. Gazi liı;e~i 
beden terbiy~i muallimi Fııik, BAla 
merker. mektPbindım Faik. 

Antalyadan: Kurkuteli mektebin
den Fanık, 

Aydından: Germencik mektebın -
den ·Mu11tRfa ve Mlikerrnm. Nazilli 5 
eyHit mektE>bind~n Faruk, Söke ls -
mf't Paşa mf'ktebindfl'n Nııri, 

Bahkru"irden: 6 eyfül mektebinden 

Mükerrem, 
Bi1er.iktf'n : merke7. mP.ktebinôcn-

SülP.)'ll1an . 
n:41:-•-.. , D......._.0 ._c:;t-~C} t n ..u---

har, 
Boludan: Sakarya yatı mektebin· 

den Fevr-i. Gerede Ziya C'".ökalp rnek 
tebinden Şadi ve Mengen köy mek
tebinden Neşet. 

Bun1adan: Hacı Ali mektebinden 
Kemal. lnegöl lsmet Paşa mektebin
den Nefise, Karacabey mektebilıden 
Şefkat, 

Çoruhtan: Artvin lsmet Paşa rnek 
tebinden Kadir. 

Çorumdan: Al'bayrak mektebin -
den Turgut. Osmancık Gemici mekte 
binden Sadık. İskilip Misakı Milli 
mıı-ktebinden Sadık, Orta mektep mu 
allimlerinden Hüseyin, 

Vandan: Kazımpa.şa mP-ktebinden 
Şerif. 

Derıizlid~n: Tavas Gazi mckfobin
den Nazir, Boldan Zafer mektebin -
den Şevki, Çivril 30 ağusto~ mekte -
binden Mahmut, Çal lsa Bey köy mek 
tebinden Talat, MerkE"Z 1smet Paşa 
mektebinden Naciye, Krzıl Bölilkköy 
mektebinden Fehmi, Sarayköy Sa -
karya mektebinden Feyzi, 

Diyarbekirden: Gazi mektebinden 
Selma, 

Erzurumdan: Ispir Kilmsköy mek 
tebinden Yahya, Tortum merkez mek 
tebinden Ne.<ıip, Eskişehir :Milli Za -
fer mektebinden Feyziye, 

Gaziantepten: Kilis Kemaliye mek 
te'binden Ahmet, 

Gireeundan: Görele mektebinden 
Tevfik, GUmilşhane Gazi Paşa mek -
tebinden 01..ca.ıı. 

tspartada.n: Atabey köy mektebin 
den Ibrahim, 

Zonguldaktan: Birinci mektepten 
Münire, Ereğli Süleymanlar köy mek 
tebinden Muzaffer, 

Yozgatta.n: Gazi Paşa mektebfn
den Aliye, Inönü mektebinden Dür-

riye, . . 
Ak~bir Gazi mektebınden Sa~n~ 
Karstan: Lise yardımcı muallunı 

!smet, 
Kasta.mon.iden: Küre cümhuriyet 

mektebinden Muammer, 
Kırşehirden: Gazi mektebinden 

Sırrı. 
KocaeJinden: Karamürsel mekte -

binden MUjgin. Geyve Kazım Paşa 
mektebinden Ma.cit, Gebr.e Aşağı He
reke mektebinden Ha.san, Adapaza. 
n Fatmanm mektebi mektebinden 
Alaattin. 
Merkez Akça koca. mektebinden Ay
nihaya.t. Karamürsel Merdigöz mek
tebinden Ibra.him, 

Kiltahyadan: Del"Vİf Paşa mekte -
binden Ibrahinı. :c 

MaJatyadan: Arapkir Ağmköy 
mektebinden Mehmet, 

Manisadan: Turgutlu CUmhuriyet 
mektebinden Hasan, 

Niğdeden: Cilmhuriyet mektebin
den Hayri, Bor Kemerhiiar mekte
binden Vahit, 

Ordudan: Akpınar mektebinden 
Rıza, 

Ri1,eden: tatik1A.l mektebinden Na 
ci, 

Tarsustıı..n: Çarşamba Karamanlı 
köy mektebinden BUrhan, Tanıköy 
mekte'binden Şekip, merkez Sakarya 
mektebinden Ali, 

Seyha.nıfan: Adana Namık Kemal 
mektebindPn Necmettin. 

Slirtten: Merkez mektebinden Ab· 
dullnh, 

Slvashın: 7.iya Gökalp mektebin -
dl'n galip, Köy yatı mektehinden Co~ 
kun, Altıntaş mektebinden Yusuf, 
Tckirdağdan: Hacıilbııy köv mek

tebinden llhan. Küçilk Manika köy 
mektebinden Hakim. 

Trabzondan: Cümhuriyct mckte • 
binden Muharrem, Mııırifct mekt.c -
binden Nevzat. 

Urfa dan: Birecik FC\'7.İ Peş-. mel{ 
t~binden MPhmet VP F,thPm, merkez 
"ümhurıyet mektebinden Pla11an L8-
Llf. 

Ankarava şifa.hi imtihana gPJPcPk 
olan muallimler 15 ağlıpıt.o«1an itiba
ren GJJ.zi 'T'erbiye Enı::titfü:ıilnr:I<' y11h
nlfır.aklarrhr. faşPlPri vc \•ol mMınıf 
lıırr kPnnilrrine ait nlara ktrr. 

Sulh için 

Verdun şenliklerinde 

20,000 ki i bu\unacak 
Paris, 10 (A.A) - 12 ,.~ rn tem

mll7.da Verclun'da millf'U('r arftsrnda 
sulh için şimdiye kadar misli göriil
mem.i!J te?:a hilraıt yapılaca ktrr. HU· 
kumei bu işe üç milyon frank tah 
sis etmiştir. Bu tezııhürata, mühim 
miktarda Fransız Rabık muhariple
rinden başka, 400 lngiliz, 400 Belçi
kalı, 400 lt.alyan, 800 Alrnan, iştirak 
edecek ve aynca Ameri'kadan. Avus
luryadan, Yunanistandan, T'olonya
dan, Portekir.den, Romanyadan, 
Sovyetler birliğinden, Çekoslavakya 
dan, ve Yugoslavyadan da murah -
has heyetler gelec-.ektir. Yirmi bin 
kadar :ı:iyaretçi için tertibat almm~k 
tadrr. 10 doktorlu, J 5 imdal istası -
yonu teRis olunmuştur. Niwm, 10 mu 
hafrz krtası, 50 jandarma ve 100 a.t
h ve motosikletli efrat tarafından te
min olunar,a ktrr. Geceleyin Douam· 
ont mezarlığında yaprlacak ihtifal -
de bu en biiyük harp ölüsii mezarlr
f?;r 40 bin mum kuvvetinde projek -
törlerle aydınlatılacaktrr. 

Mente şehadetnamesiz 
aevkolunan mallar 

Ankara, 10 (Tan) - Şimdiye ka
dar menşe §ehadetnamesiz olarak 
gönderilen mallar için bazı ııartlar 
altında ve bir defava mahsus olmak 
üzere şehadetname~ verHmesi kabul 
edildiği halde bu hususta hazırlanan 
talimatname ticaret ve sanayi oda • 
larma bildirilinceye kadar ge<;en 
müddet zarfında menşe ~ehadetname 
si alınmadan sevk edilen mallar bu
lunduğu anlaşıldığmda.n bahsi geçen 
talimatnamenin odalara tebliği tari
hine kadar §ehadetname.~iz ihraç o
lunmuş mallar için iki gilnlük miid -
detin iki haftaya çrkarılmaat Bakan 
lar Heyetince kabul olunmuştur. 

' 

_ Harç parası da vereceksiniz 

diyor. 
Davacı yanında bozukluk parası 

rılmadığını söylüyor. Ve ne yapmak 
lazım geleceğini a\'llkatına soruyor. 
Avukat Hayri, para istiycn mlibaşi· 

re: 
_ Harcı sonra veririz! DiyP.rek 

vUrtiyor. Falrnt mübaşir, yakasını bı 
rakmryor: 

_ Bu parayı ''crcceksiniı! Sonra, 
ben sizi nerede bulayım! Diyor. Avu
katla mübaşir arasmdR yüksek sesle 
kısa. bir muhavere oluyor, akabinde 
de şiddetli bir tokat sesi duyuluyor. 

Jddiaya göre, tokatı atan Avukat 
Hayridir. Ayrıca. müba~ire bazr ağır 
sözler de l!!öylemişlir. 

Bir ııvuk8t1A bir mübaşiri, mahkcı
keme kaprlıırma ı:ıürüklliyen bu da· 
vaya diin iiçiincU c.~ıad_a b~~ıldı. Da· 
vact mevkiinrle, mubaşır Kami1 otur 
muş, ~uçlu sand::ılyat1ında da Avukat 
Hayri yer almıştr. 

Milbaşir Kamil çok heyP<·ıtnlı gö· 
rünlivordu. Avukat H~yri isr, mesle
ğinin. icabı, l'IO~~k kanhhğmı mı.ıhı:ı .. -
faza etmekte ıdı. Rııçl11 ıwukat. mu. 
dıı.faa1'mt kendi ·11pma.k istemediği i · 
çin vı>ldl tutmuştu. 

tık olarak, Veznecilı>rde Rrztıhalcı· 
)lk eden ııltnıış vaşlıırmda. Mehmrt 
dinlendi. Ş:.ıhit gördiikleriııi şöyl~ an 
}atıyordu: 

-O giirı iiçiindi hukukta mahke
me c!inliyorctıım. Şiddetlı hir giiriil · 
ti.i oldu. 

Milbfl~ir Ranıilin: 
- Btınfl ne vuruyor6tın? diye ba· 

ğırrlığını riuyrlıım. Bira?. Ron ra A \'12· 
kat ffa ·ri, '<'rdeki yırtık parıılıırı 

topluyor<lu. Parayı kim yırttığrııı bil 
mivornm. 

Salonda ok _J;lirültlı olduğu i~· n. 
birıbırJerirıc kiifür edıp etmedıkleri -
ni duyamadım. ' 
Diğer rmhit, Akaanıyrla otıırnn Na 

ciyc, hilrliRPyi tafr-:;ililtile ı:ın lnth : 
- Mnhkeme P!'ITIBl'lmdıı, milbnşir, 

davacrdRn kaydiye pnra!'lı istemi~ti. 
Davarı on liralık bir hankonott.an 
b~şka parasr olmadığını ı:1övleyince, 

milbeşir, davncımn avukatrna yak
lııştr: 

- Parayr siz verf'rekRini:>.! Dedi. 
Bı1nuıı iiıı:rrinc, ı:ıvulrnt hıddc! lencii. 
miibaşire bir lokat vurdıı. Ben bıınu 
gözlerimle gördUm. 

- Şahit, hadisenin :ııaat kaçta ol-

Yugoslav donanması 
Pireye geliyor 

Atina, 10 (Tan) - Bu ayın sonla.
rma doğru Yugm:•lavya donanması • 
nm Pirf'!'yi ziyaret edeceği bildiril -
miştir. Yugoslavya donanması, Du • 
borvnik kruva1,örile dört denizaltı ge 
misinden mürekkep olacak ve dört 
gün Yuna.nistanda kalacaktrr. 

Franaadan çıkan altınlar 
Paris, 10 (A.A.) - Radyo ile neş

redilen bir söylevinde, Vincent Auri
ol demiştir ki: 

"15 hazirana kadar harice günde 
200 milyon altın çıkıyordu. 15 gün i· 
çinde bu çıkış hareketi durdurulmuş 
ve 1500 milyon altın yeniden memle 
kete dönmüştür.,, 

Bakan, kambiyo gerginliğinin gev 
şediğini ve milli bankanm iı:ıkonto fi. 
atini tedrici surette azaltabildiğini 
söylemi§tir. 

HERGÜN BiR F 1 K R A 

Cezbei maneviye nedir ? 

Suçlunun iRmini mahkemeye ver
diği bir mi.idafaa şahidi dinlenmel'i i· 
dn duruşma başka bir güne bırakıl
dı. 

Yunanialana döviz kararname· 
aine muhalif olarak kambiyo 

gönderen adam 

Döviı kararnamesine aykırı ola • 
ı ak lzınir yoliyle Ynnanistana. kam. 
biyo göndcrınekten suçlu Andon Bel 
l<.1 adında birinin dün iiçUncü ceza 
mahkemesinctc duruRması yapJldı. 
Andon Bellanııı son det·ece çekingen 
bu adam olduğu belli idi. Şüpheli ve 
mütereddit bakrşlarlıı mahkeme sa
lonundakileri süziiyordu. 

Gı>çen celsede, mahkeme. Andan 
imzasile Osmanlı B::ınkaRınrn Yeni
camideki şubesine verilmiş olan 700 
ve 300 lirahk iki hııvalcniıı rrnrPtle
rı getirilmesine karat· vermişti. Dtin, 
bu havıılelor okıınduktan sonra, reis 
BiirhRncttin suçluya: 

- Buradaki im:ı:alıır, F~nin midir'? 
Di ye sordu. Anrlon Bella, dn.ha hava 
lPye bıılo11Adan: 

- füı:--·ır! Benim rfrğildit'! Cevabı 
nı n•rrli . 

ı;,ııçhınun avukatı rla. onu tc-yit 
edeı·pk, hil" hir sn ret le '1~mirf\ Vf'yıı 
Y11nnnist11n11 ha\·alc göndernıf'dikle -
rini f!Ö •ledi. Bıırıuıı tizerinf" reiA, An
dona if!+iktııptA \'erdiği ifad<'nin ıtl

tınnaki lmzı:ı~·ı ~fü:ıtrrdı: 

Bıı imzıı RC'ııin mi? 
Andoıı, yin<' b;ılcmnrla '· kPsti attı · 

rıa,;r! Benim drğildır! 
Heiıı. hal.lı ohmı k : 
- &ırsak, lrnvir diyoı~ıın, hn na

sıl fıı.:-y? nedi, Adm ne: Hnyir! na: 
yııtte nırsrıı, hayir! .. Nihay••t. ımçlıı, 
katıdı bir hayli f!Virip <'f'Virdiltt!'?n 
~onrn. iı:;tıntakta Vl"rdiği ifadenin Al
tındaki im;ı:a kendinin oldu:;-.ın u söy. 
liyehildi. 

Reis: kalir\er(': 
- Bir d<' ikamc-tgôh ~"nedini gos· 

trrin ! cmdni verdi. 
Jfrle sıil{iir, ikametgah Rcnedi aJ. 

tındaki İtn7.a da kcndininml~. 
Bıınlnrı birı>r ımpta. geçirdiler: 
- VekfıletnamP zirindPki imzada 

benimrtir, dedi, ilk tahkiknttııki ifade 
de benimdir, dedi! Bund~n Ronra, 
mıthkerne, !$ısa bir ıniizakere netice
sinde, O;;manh BnnknRmın Yenicami 
şubcsindoki iki bonoya 11tılmış olan 
imz:ılıırm birihirlerinin ayni olup ol
olmadrklarının ehli hıbre mnrifetile 
Layinine kam vererek, duruşmayı 
başka gUnc bıraktı. 

Yeni bir itilaf 

Almanya ile Avusturya 
nihayet anlaştılar mı? 

Paris. 10 <A. A.) - Madam Tıı 
bouis, Oeuvre ga1ıet~indc yazryor: 

'Halya ile Almanyanın tesbit ede 
cekleri programın prensip itibarile 
7,ecri Wbirler kullanılmasına dair 
olan maddelerin ilgasr ve müstemle 
kelere ail bazı metalebatın ileri sü
rülmesi suretile milletler cemiyeti 
misakmın yeniden gözden geçirilme
si demek olacaktır. 

Re.<ımi Avusturya mahafilinden al· 
drğrmız haberlere göre ltalya, Alman 
yanın Avusturya istatükosuna ria
yet edeceğine kefil olduZlınu ileri sil 
rerek Avusturyayı Almanya ile si
y::ısf ''c iktisadi bir anlaşma yapma
ğa sevketmiş olduğu anla§ılıyor. Vi 
yana hükumetine göre ltalya ile Al 
manya arasında vücude getirilmi1,1 
olan itilafrn zımaru budur. Bu suret 
le mitteleuropa denilen cermen te
lakkisi, az çok yeniden tahakkuk sa 
basına isal edilmiş olacaktır. 

Azıh bir sabıkah 

Eğirdirde yakalandı . A.~dülh~it devrinde, m•ı?ur ~a- ı --Ceııbei maneviye ne demektir? 
nhçı Abdurrahman Şeref bır gun; Abdürrahman Şeref, diifünür, fa- Konya, 10 (A.A.) - Evvelce yağ
Galatcuarayda, dera anlatırken ta- kat keadirme br cevap bbulup ve- ma suçundan Konya ceza evinde 
lebeainden biri;; aorar: remyeceğini anlayınca; ıöyle do- mevkuf iken firar etmiş olan Fey -

-Hocam, Sultan lbrahim için de- lambaçlı bir yola •apar: zullah adlı bir azılı dağlardan aşa -
li icli, derler, doğrumrıdur? --Cezbei maneviye, o halettir ki, rak lspa.rlada köyüne ulaştığı gtin 
defa ökaürdükten aonra; alt perde- nna ihaan , ,r mlöy hrdlu hrdl aa jandarmalar tarafından tevkif edil
den fU cevabı verir: Cenabıhak bu haleti b:tün kullan- miş ve Konyaya getirilirken J.Jğridir 

-Sultan lbrahim, htifa deli de- na ihaan buyr;..-muf olaaydı, ruyıı ceza evinden de camları kırarak kaç 
ii,ldi, min taralullah, cHbei nıane- aemin vciıi bir tımarhane haline ze- mı§sa da bu azılı kaçak, ma\'zerle • 
viyeye uğramı1 bir padiıah idi. lirdi/ riyJe yaralı olarak tutulmuş ve Kon 

Ayni talebe tekrar aorar: ~11liibaddiu GUNGOE yaya getirilmiştir 

-- . -- .. 

.. f'~~ 
Bir bardak su ! 

Diin~·ada, Okyaımslarilan 7jyad~ 
fırlma olan nf':rf':<1idir dil·~ ısorarlar. 
&& hiç tereddüt etm«"dtn: 

- Bir bardak ... u! clur. Dilebttinııi 
nir.. Hepimizi dehşetA dfü~iir<'n, başı. 
mt):t döndüren ''batı~onız!,, ~ndı
ran ve c;oğumu'T.u korJ,ntan fırtıM -
lıtr hep bu bir içim suda olur. Onun 
için bir bardak suyu ufak bir kemi· 
yet sa~,P ta aldm~ eimemezlik kin 
akli dE'ğilclir. G~rçi .;oğmnıız fırtına· 
lan miUıimfilemcmek lc;in: 

- Adam ttldım1n ! Bir hardak sıı 
da fl1'1 mıulır. llE'riz ama bir ka~ık su 
da ıtdam boJhnıtk miimkiin olan lınl· 
ı"rdl'I hir har<l:ık ~u~ un fırtrua..~ı o ka 
dar kh\'ük ~örülecek ..,ey değildir. 
Hatta: 

_ ~ın u bartlnkta! .. Gönneyi hir 
mwi f'll~mflt ~ayanlann hu ihtiyat· 
lan dn fırhllah hardaklarn kahili 
tatl\ik değildir. 

ıoı.imdi bit gelelim ~-ine hir lıardak 
ıııu;·umnıun kP.nurna .. Efendim! J • 
ta~bulda hir hnrdak ıı;u grrç.ekten 
mö~bt.t V(I menfi değeri olan bir k~
mi:\'"ttir. Bir har<IH 1< pis ıııu başımıza 
bi~ fürlli dert rt~nbl1ir, hir hardal.; 
mf'!mha P"'1'ru ıutamm hın at mı knrta· 
nr ,.e nlh~ref bir bardak maden U• 

\·ilr Kmll\~' ı:üzPl hir i~ knrnhllir. 
· 817. hu h:-rdak•nn )'ine öylP. m~
ıııarnınn öntine di7ip ~örfüımemi7r. ha 
kahm. 

f"tnntmldR hir bnrıfak hedau 
içilir, on nllnt;\'a, ~-inni peraya Jçi. • 
111', htr knn141a \çllir, he.;; kuru 1' da I· 

~u~ . 
Tf'nrk,. konıitl' tıö\1 Ml1 an ~ı-.11tın 

<1ıum on nıtmyn, biraz dı>.hll dU7.gfüı
,.~ı yirnıl J'an.ya, f;nğuk rr.P.mha su· 
hın hll' knn'"". madrn suln n dB h~s 
k11n1ıı;a <.ıl\iı\Jyor. Bardak hP.p "~ ni 
1-ııu·tfp k ıa•<ln ı:rpJ ll:Plt>lim M o 1n1 flr· 
~"•llr. l'lu mMrlesi ... ad,. har<lakta do 
ğil in-.a"ti" ıfa. <:~1i1.;1f' ılr. ıt~açts da 
\"ftl'rhr, nlr tı!dtın\ ahNITOU'. h i f'tkar. 
A\-nl ,.,nrkn't!fn hir tf"<'rri kötii çıkar. 
·- Sm·u iYİ "'"~il! ctrrlrr. lnsnnm 

•11nın1t r-t~"~f'niz i ·inizi kolny gör. 
diirHNıilnii7:. 

A\<!11.Rm~ı elin~ 'aı:ı 'azun wı ti\ • 
nıımıı im7.ıH;11. ~·a~nkts bulan arka· 
r1-a'i1"117: hiltiin hu ı;;n\arı huakmı. ta 
Tn!l11\plpn ~"'"''""n blr harntığı on (tR. 

nn-a ~at lmrık '"ii""kün iken nr,drn 
\{l.-\( pıu·RrR ııatılifı~I m.ırıtk rdi • 
,·or. 
' ff,.rkf>sfn hlr mPrakı ,·ardır. llunı1 
hl,.hlrh'l'IZ hll' ıııf!:V cth·emeylı:. JJ!kin 
lstRnhuMa 'ili mr.cıf.'ltosini Tıışitelen su 
\"lımm harrlaıl'Jnr on param içmekle 
h11Ut>'1ı-.m"'' b. f'ii-nk\i bardakla ah· 
lan ım rV\·P1a kontroJsuzdur. Sani -
,.Pn nıtra UP. ı;;atıJchkça Jtir nevi içkl
ıUr. Avnırıada höyle sulara (sofra 
~ıı:rn) df'!r1er. tçlPl'inde maden ıı.nyu 
C'll~n ve,·a 111a•lf'r." memba. !lltll tt olan • 
lan ,.a~rltr. Ru hir nevi lükstiir. l'" 
ha!l~m mı~c;ln~1 "cmr.a irPrefö suyu 
temindedir. Bu da anr.ak Terko~ , . ., 
Elml\h ~ulanmn tr.mb; ,·e içilme\f'. 
c;alih oldu;?ımun relilmen le.mini \•P. i1a 
,,ile kııthiMlr. f1ünkü hiittin diin~ ada 
lc:mtı 8u:pı df'yinc~ köşeha,.ıannda, 
em~rakh mu .. 1ukforda bardak bar • 
tlak !llahhtn c;e:r deıfü. e\·indeld lu'lr• 
hanıri mn~luğu ac:mca akan su ~ • 
lir .. lştP bf'n ak<ıamcının kaygusuna 
hundan dola~, ı ... ttrak etmtm 'c ntem 
ba !llnlannın halt!llH~ini temin i~ln de 
he.rdak1a Natllmasma razı olmam. 
Bu olurıııa belki belediye, fc:e.cek haJk 
ını~nma hu~Unkiind«"n daha fazla e '" 
he.'mmh et atf~f'T. 

. 8. FELEk 

Filistinde 

Yahudi muhacereti bir 
müddet durdurulacak 

Londra. 10 (A.A.) - Daily He -
rald gazetesinin Kudüs muhabiri bil 
diriyor: 

Arap reislerine. lngiltcre hükumc
tnin hususi tahkikat komitesi Filis
tin meselesi hakkında raporunu vc
rinciye kadar yahudi muhaceretini 
durdurmaya karar vermiş olduğu 
Londradan bildirilmiştir. 

Jyi bir membadan öğrenildiğine 
göre bu komite, önümüzdeki eylUl a
ymda toplanacaktır. Ayni muhabir, 
yukarıda bahsi geçen karar r~sm~ 
bir §ekil alır almaz Arapların grevı 
ve tethiş hareketlerini durdurac.a.kla. 
nm ilbe etmektedir. 

Kudüıün İafe•inden endife 
ediliyor 

Kudüs, 10 (A.A.) - Fevkalade 
ıçomiserin kanşıkltklara bir nihayet 
verilmesi haklcmdaki bcyannames1 
hiçbir tesir yapmamıştır. KudUsün i
aşesi icin korkulmaktadır. 
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Büyük~""~~ ... ~ 

'TlYıırk ünkuD~lbo 
Başlarken 

No. 15 Yazan : Ziya Şakir 

Yeni büro Harbiye Nezaretindeki 
vazifesine başlamıştı 

Şu hakikati söylemek lazımdır ki; 
mütarekenin ilk günlerinde, Fransız 
!arla Türkler arasında cereyan eden 
münasebat ve hissiyat; çok gergin 
bir halde idi ... Fransızlar, zaferin şa
rabını kana kana içtikten sonra pek 
coşkun bir hale gelmişlerdi. Aynı 
şarap ile mestolan (General Franse 
Despere) bile, (Birinci Fransuva~ ile 
Türkler arasındaki büyük, ta..l'ih1 
münasebet ve vaziyeti unutmuş .. 
Yirminci asrın galip bir kumandanı
na -ancak bir saat kadar şeref ve
rebilecek- bir tantana ve azametle 
lstanbula girmişti. 

Ancak on asır evvelki Roma galip
lerine yakışabilecek olan bu giriş; o 
günden üç asır evvel, (Şarlken) in 
pençesinden Fransa taç ve tahtını 
kurtaran Türklerin evlatlanna pek 
güç gelmişti. Fakat bu talihsiz Türk 
evlatları, zafer şarabının bu mestane 
neşesinin çabuk geçeceğim düşfuı -
mi.işler; o acı günlere sabır ve ta
hammül göstermişlerdi. 

Hiç şüphesiz ki, bu büyük bir isa
betti. Netekim aradan çok geı;mcrJ.en 
vaziyet değişmişti. Vatan a~kı kar
şısında her milletten ziyade heyecan 
duyan Fransızlar ilk haşin tavırları
nı değiştirmişler; Türklere daha 
ciddi ve samimi davranmak istida
dını göstermişlerdi. 

Bu sırada Fransızlar. harbiye ne -
zaretinde bir (irtibat bürosu) teşkil 
etmişler; bu büroya, (miralay Mo
jcn), (Kapiten Leandri), (Yüzbaşı 

Dan .. ), tayyare yüzbaşılarından (Bar 
boten) ismindeki zatları tayin etmiş
lerdi. 

Büro, Harbiye nezaretindeki vazi
fesine başlamıştı. Fakat hiçbir za
man, ciddi ve ~c;keri vazifesinin tabii 
olan hududunu aşmamış; yabancı ve 
müntekim unsurların Türkler aley -
hinde çevirmek istedikleri fmldakla
ra alet olmamıştı. 

Bazı taşkın ruhlu ve halis Fransız 
kanm& mensup okmyanların sebebi
yet verdikleri büyüklü küçüklü bir 
kaç hadise istisna edildikten sonra 
denilebilir ki, Fransızlar Türklerle 
hoş geçinmek siyasetini kabul etmiş
lerdi. Bunda amil olan başlıca kuv
vet ise, Fransız irtibat bürosunun 
refakatine verilen yüzbaşı Hikmet, 
yüzbaşı Nusret beyler h:bi temiz ruh
lu. temiz huylu ve temiz duygulu za
hitlerdi... Bu Türk 1,abitleri, lstanbu
la menfi fikirler ve yanlış düşünce
lerle gelen Fransız zabitlerine karşı 
~ok dürüst hareket etmişler; kendi
lerini sevdirmişler; yavaş yavaş o fi
kirleri ve düşünceleri tamamen Türk
lerin lehine çevirmişlerdi. 

Fransızlar, ne tttihat ve Terakki 
erkanının tevkiflerine ve Maltaya sü
rülmelerine ve ne de müntekim unsur 
!arın gamazlığına kurban olanların 
felaketinde hiçbir amil olmamışlardı. 
Ayni zamanda. On Mart) faciasında 
da mümkün olduğu kadar bitaraf 
da vranmışlardt. 

Miralay Mojen, <Briyan) m Türki
yede en itimat ettiği bir kuvvetti. 
Bu zatın, gerek lstanbul ve gerek 
Anadolu hakkında verdiği raporları, 
Fransa hariciye nazırı hiç tereddüt 
etmeden büyük 'bir hakikat olarak 
ka.bııl etmekteydi. 

Ilk günlerde: 
- Bizden, borç para alırsınız. Son

ra bunlarla Almanlardan dum dum 
kurşunlfırt tedarik eder, bize atarsı
nız; değil mi? .. Ne çekiyorsanız,ce
zanrzdrr. 

Diyen bu adamlar, biraz sonra 
Fransa hariciye nezaretine gönder -
dikleri raorlarda: 

(lstanbul hükumeti, ve milli mü
dafaanın muhalifleri (Kemalist) lere 
'(asi ve eşkiya) diyo,:lar... Muzır 
mah!Uklar gibi, bunların toptan öl
dürülmelerine cevaz veriyorlar .. Biz, 
bunlara - yani, Kemalistlere -
(vatanperver) deriz.) 

Diye. hak ve hakikate doğru yürü
yorlardı. 

Fransızlarda bu suretle görülen 
tahavvül, Ankarada bulunan milli 
hükumet erkanınca meçhul' değildi. 
işte, onun içindir ki, Ankaraya gelen 
- o, sivil ve asker -iki Fransız mu 
rahhasına, güler yüz gösterilmişti. 

müzakerata girişilmişti. 
Fransızların bu tekliflerinin kabul 

edilmesi ve müzakereye girişilme
si, Büyük Millet Meclisinde bulunan 
bazı kısa düşüncelilerin itirazını cel
betmişti.Bu itirazlara rağmen, Mus
tafa Kemal Paşa, müzakereyi kabul 
ve muvaffakıyetle intaç eylemişti. 
Bu müzakere neticesinde, Fransız iş
gal kuvvetleriyle yirmi günlük bir 
mütarekenin kabulüne karar verilmış 
ti. 

Filhakika müzakerenin verdiği şu 
netice zahiren hiçbir eh~mmiyeti ha
iz değildi. Fakat: şekil itibariyle, çok 
mühim bir siyasi fayda temin etmiş
ti ki; o da, (Büyük Millet Meclisi Hü
kumeti) nin ; itilaf devletlerinden bi
ri tarafından resmen tanınması ve 
bir müracaat makamı telakki edilme
siydi.,. 

Bugüne kadar, her meselede doğru. 
dan doğruya Babıaliyi ve bilvasıta. 
saraya müracaat eden ıtilaf devletle
rinden biri, nihayet Ankaradaki mil
li hükumetin varlığını kabul etmiş; 
müzakereye girişmiş:- ister ehem
miyetli, ister ehemmiyetsiz olsun -
bir mesele hakkında itilaf akteyle
mişti. 

Müzakereyi.bizzat Mustafa Kemal 
Paşa idare etmişti. Istanbulda, asrr
lardanberi devam eden Osmanlı lm
paratorluğunu temsil edenlerin gös -
terdikleri zilletlere mukabil: Anka
radaki dört günlük milli hükumetin 
reisi büyük bir vakar ve ciddiyetle 
milletinin hakkmr müdafaa etmiş; 
Framnz murahhaslanna: 

- Evvelemirde; işgal altında bu
lunan mmtakalarm, kamilen tahliye 
edilmesini isteriz. 

Demişti... ., ransız murahhaslan, 
bu teklifi reddedememişlerdi. Ancak. 
böyle bir şekli kabul etmiye salahi -
yetleri olmadığından bahsederek bn 
hususta salahiyet almak üzere Pari
se gitmek mecburiyetinde bulunduk
larmı söylemişlerdi. 

Itilaf devletlerinden birini böyle 
bir vaziyete getirmek; hiç şüphesiz 
ki. yeni kurulan milli hükumetle he
nüz başhyan büyük Türk inkrlabı na
mına cidden mühim bir zaferdi. "e 
bu zafer; herke~ten evvel. (Mfüyö 
Klemanso) ya acı bir darbe teşkil et
mişti. 

Hatırlardadır ki Mö~yö Klemaı ı · 

yeni Türk htikı1metinin bu ilk zafer 
tarihinden tam on ay evvel; sulh di
lenmek için Parise giden Osmanlı 

imparatorluğu sadrazamı damat Fe
rit paşanın suratına tarihi bir haka
ret sillesi indirirken. lisanının muva
zenesini kaybetmiş; 

- Türklerin idare kabiliyeti yok
tur. Onlar, hükumet ve siyaset işle· 
nni bırakmalı.. lktısadi sahalarda 
terakki ederek medeni milletler ara
sma kanşmah. 

Demişti... Aradan henüz on ay ~eç
meden, hadisat Mösyö Klemansoyu 
filen tekzip etmişti. Türk milleti: 
her şeyden ve her şeyden evvel. esir 
yaşamaya tahammül edemiyen; başı 
bunaldığı zaman tarih yaratmıya 
kudret gösteren bir millet olduğunu 
ispat etmiş .. Asırlardanberi hüküm
ran olan taçlar. tahtlar ve saltanat
lar göçüp gid~rken elindeki kırık si
lahı ile yepyeni bir halk hükfımpti 
vücuda getirmiş .. Ve bu yeni Türk 
hükumetinin karşısına da, en evvel 
Mösyö Klemansonuıı hükumetine 
mensup bir heyet gelerek itilaf akdet 
mek istemişti. 

Mondros Mütarekesi aktedilip te 
Osmanlı saltanatı artık son günleri
ne takarrüp ederken, gene bazı dost 
ve düşmanlar: 

r Arkası var) 

Açık muhabere: 

(V. Başaran) imzalı mektup sahi
bine: 

Mektubunzu aldım. Çok teşekkür 
ederim. Lütuf buyurulacak maliıma 
tın vadettiğiniz müddetten birkaç 
gün daha evvel gönderilmesini hür 
metle rica eylerim. Z. Ş 

!kinci Ticaret Mahkemesinden 

Merhun olup mahkemece satılması
na karar verilen 4 balya Bristol mu
kavası ve 3 balya çizgili kağıt ve 3 
sandık glase k§.ğıdın 1 ci açık artır
ması 13-7-936 pazartesi günü saat 

TAN 

KUŞBAKIŞI 

Yeşil ve beyaz 
Biiyükadada.n geliyomm. Göz1e -

rimde hata Büyükadayı hulasa eden 
şu bir c:ift rengin tadı var: 

- \' e~il ve beyaz. 
Sulan l·eşil, evlerinin pancurları 

yeşil, yeşil pancurln evlerde oturan
ların gözleri ~;eşil, bir adadan geli
yorum. 

Gökleri beyaz, evleri beyaz, beyaz 
evlerde otoranJarın beyaz ~i;vindiği 
bah<:elerinde bol bol beyaz çiçekler 
&(an bir di~·a.rdan geliyorum. rıye

şil" ile "be~·az" dan do~an, .vana.kla
rından kan damlıyan gtirlliiz c:atılar 
üstünde mor güvercinler, ve dişleri
nin arasına yüzer mumluk birer am
pül sıktşbrılan, beyaz mermerden 
aslanlar gördüm. 

-
ıı - ' - ~.)Ô --

Sür'ati bir obur iştahile höpürde
ten vesaiti nakliyenin gec:mediği yol
larda renkli bliızlarile bir palete di
zilmiş gibi, çocuk dizileri gördüm. 
Yol evlerindeki bahc:enin bir parçası 
kadar onlarmdı. MEMLEKET MA NZARALARINDAN : Te kirdağrndan bir köşe 
Tramvayların di45 gıcırtı!iimdan, ba 

şrmızm üzerinde zehirli bir öriimcek 
a~ gibi dokunan elektrik telJerinden, 
bir ~·aban domuzu gibi burnunun hi
zasına giden her türlii vesaiti nakli
yenin derebeyliğlııdf'n uzak. Büyük
ada yollannm ve yolcularının saade
tini gördüm. 

'
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Geniş ve beyaz eteklerini çapkın 
bir rüzgarın kabarttığı, ye~il gözlü 
adaya: 

- Allaha ısmarladık, dedim. 
Ondan bir kncak gül kadar mak

bule geçE'Cek bir: 
- Giile güle.. bekliyordum. 
Fal,at heyhat! Her giizelin bir Jru. 

suru olur. Bu dilber de türkçe bil
miyordu! Bana anlamadığrm bir sü
rü dillerle: 

- OröTIIvar! Adiyö! ye benzer 
kelimeler sıraladı durdu. 

Bedri RAHMi 

Konyada 
yolları 

bütün vilCiyet 
tamamlanıyor 

Konya, (Tan) - Vilayet hudutları içerisinde ilkbahar yol faaliyeti ta
mamlanmak üzeredir. Konya - Ankara yolunun Cihanbeyli kısmında 700 
metro!uk bir şose ile on kilometroluk bir tesviyei türabiye yapılacaktır. 
Karaman - Ermenak yolunda beş buçuk kilometroluk bir toprak tesviye
si yapılmıştır. Ereğli - Aksaray, Seydişehir - Akşehir, Akşehir - Ilgm, 
Konya - Beyşehir yollarında da tesviyei türabiye ve şose inşaatı tamam
lanmıtır. 

izmitte ilkmekteplersergisi 
İzmit, (Tan) - tzmitte tnugazi ilk okulunda (Kocaeli İlk Okulları) adı 

Menemende şiddetli ile bütün vilayetin çocuk ve öğretmen işlerini bir araya topliyan büyük bir 
yağmurlar yağıyor sergi açılmıştır. Sergi.ye, İzmit, Adapazarı, Geyve, Kandıra, Hendek, Geb-

İzmir. 9 (A.A) - Yağım şiddetli ze ve Karamürsel kazaları ile köyleri iştirak etmişlerdir. Serginin küşat 
)tağmurlar esnasında Menemene dü- resmı Vali Hamit Oskay tarafından yapılmıştır. Kocaeli vilayetindeki bü
şen bir yıldırım bir kişiyi öldürmüş tün ilk okul talebe ve öğretmenlerinin elişlerini içinde tophyan bu sergi, 
üç kişiyi de ağır surette yaralamış- çok muvaffakıyet kazanmış ve binlerce kişi tarafından gezilmiştir. 
tır. 

Darüşşaf akaya kaydi kabul 
tartları 

Darüşşafaka Lisesinden: 
'1 - Darüşşafakaya talebe kayd 

muamelesı temmuzun 15 inden ağus 
tosun 15 ine kadar devam eder ve 
15 ağustosta kayıtlar kapanır. 

2 - Kabul şartları şunlardır: 
a.- Anadan babadan veya yalnız 

babadan mahrum ve muhtaç olmak. 
b. - Bu yıl ilk okulun dördüncü 

sınıfına terfi etmiş olmak ( tahsıli 
daha fazla olanlar veya geçen yıl dör 
de geçmiş bulunanlar boşuna gelme 
melidirler. ) 

c. - Yaşı ondan aşağı ve on üçten 
yukar:ı olmamak. 

d. - Bu şartlan haiz olanlar ara
sında Türkçe, kıraat, imla.ve hesap
tan yapılacak müsabaka imtihanını 
kazanmak. 

e. - Müsbakayı kazananlar ara
sında çekilecek kur'ayı boş çekme -
mek. 

3 - Tik müracaatte nüfus hüviyet 
rüzdanr, mektep karnesi. çiçek aşı 
kağıdı, sıhhat raporu ve bir vesika. 
fotoğrafı getirilecektir. 

1HT1RA lLANI 
"Mitralyözlar için pervane şaftı

na merbut idare tertibatı" hakkın
da istihsal olunan 29 Dk Kanun 
1931 günlü ve 1309 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii file konmak ü
zere ah ere devrüf erağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galata
da, İktisat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilan olunur. 

Bolu ilçe ve köylerinde 
yalı mekteplerı ç l 

Bolu Sakarya köy yatı· mektebi binası 

• 
yenı 

or 

Bolu, (Tan) - Kültür işlerile pek , li. lmamfar okulları da önümüzdeki 
yakından ilgili olan llbrıy Salih Ce- ders yılında tedrisata başlıyacaklar
mal Gülen şahsi gayretlerile mer - dır. Bunlardan başka ilin uygun ve 
kezde Sakarya, Çorak, Çarşamba; merkezi yerlerinde daha beş köy ya
Gerede ilçesinde Kadılar, Samat, tıL okulu açılması mukarerdir. Bü -
Kazaklar, Çalışlar, Mengen, üren; tün ilde 93 ilk okul vardır. Bu okul
Düzce ilçesinde Kara köy, Yığılca; ların talebe sayısı 11.042, öğretmen
Mudurnu ilçesinde Deresağ, Tokur- leri de 186 dır. 
cun; Göynük ilçesinde de Köstebek, Yaz tatillerini Boluda geçiren köy 
Himmetoğlu okullarını köy yatılı o- ögrelmenlerile merkez ilk okul öğ
kulu haline koymuştur . Kurakları retmenleri için kliltür direktörü Is -
mahallerince yeniden yapılan bu o- hak Kalabay tarafından mesleki bir 
kullar yatılı olmak için bütün araç- kurs açılmıştır. Halkevi salonlarm
ları haizdir. Inşaatları pek yakında d• haftada üç gün kurslara devam 
tamamlanacak olan Yeniçağa, Çilim- edilmektedir. 

Arkadaşını tabanca 
ile ağır yaraladı 

Balıkesir, (Tan) - Ivrinde kamu-

Yağmur ve dolunun J 

Boludaki tahribatı 

r 
______________ ,,.-.... nuna bağlı yenicei sagir köyünden 

~ ~1ustafa oğlu Süleyman ile arkadaşla-

Bolu, (Tan) - Havalann yağmu!" 
lu gitmesi hasat işlerini teahhura uğ
ratmaktadır. Yer yer fazla yağnııır 
yağmaktadır. Vilayetin Göynük il 
çesinin bazı köylerine dolu yağmı1. 
gerek doludan gerek fazla yağmur . 
dan gelen seller Göynükte yedi köp. 
rüyü ve 25 baş büyük hayvan teld 
etmiş, bağ ve bahçelere zarar ver . 
miştir. Dolu ve yağmurun yer ürün
lerine yaptığı zararı yerinde göriilüJ 
tesbit edilmek üzere bugürı vilayet 1' 

raat direktörü Göynliğe gitmiştir. 

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Sigortalı Normal 

Tiirkiye için 
Lira K. Lira K. 

ı aylık 1 50 1 35 
3 - 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
1 vıllık 17 00 14 -

Oışan icır 
Lira K 

8-
14 -
28 -

ilin için Dlncıhk Sirketlerine mu 
racaat edilmelidir. 

Kücük ilanlar doğrudan doğruy;, 
ıdaremizce almabilir. 

Küçük il!nlarm 5 satırlığı bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan fa7 
laısı için satır başma 5 kuru, almır 
Bir defadan fazla için vek:Ondar 
% 10 kuruş ındirilir. 

rından Ali oğlu Hasanla aralarında 
çıkan bir kavgada Hasan tabancasiy 

I le Sülcymm karnından ağırca yara . 
lamıştır. Hasan, hemen kaçmışsa da 

1 

jantlarmanm sıkı aramasiylc yaka -
lanmıştır. Yaralı memleket hastane
sine yatmlnnştrr. 

Aydında soyadı alanlar 

Yumurta büyüklüğünde 
dolu yağdı 

Balıkesir, (Tan) - Konakpınar ka
mununa şimdiye kadar misli görül -
memi§ dolu yağmıştır. Herbir 1oıu 
bir büyük yumurta kadardır. Do1ular 
oldukça ekinlere zarar yapmıştır . 

Kuyucak tüneli şiddetli 
Yağmurlardan tıkandı 

Aydın, (Tan) - Geçen hafta Y"' 
ğan yağmurlardan Kuyucak istas • 
yonunun ilersirul.e tünelin üstündefl 
geçen Kuyucuk tünelinin taşar~ 
tüneli doldurduğunu bildirmiştifll• 
Tünelin açılma ameliyesine dev-
olunmaktadır. Halen trenler bııra· 
dan aktarma suretile geçmelıl1 

dirler. Doğru münakalat ancak sa
!ı veya çar§ahmba günü temin ola• 
na bilecektir. Yerinde yaptığım tel• 
kikata göre, tünelin Üzerinden o~ 
metre eninde ve iki metre derirılı• 
ğinde bir kanal vardır. Gelen ,,el• 
ler bu kanalı tamamen doldurmlll 
ve iki tarafından tCJ§arak istas}'ofl 
tarafında ve tünelin dış tarafırıd4 

yüz; metrelik bir kısmı 3,5 metr1 

doldurmuştur. istasyon içinde pliJl' 
formlara kadar tamamen dolmllfl 
hatta platformu da kaplamıştır· 

lıstaayon içindeki bütün hatlar rJI 
makaslar kum Ve ta§lar altında k~ 
mıştır. Set ve kumtarın ru.z;yıuı-,k 
hattın birçok yerleri yerinden oytı4' 
mış ve kalkmıştır. 

Sekizinci işletme müfetti § muaı/I' 
ni mühendis Hilmı ameliyat başıtf' 
da kalmakta, günde üç posta aırıt' 
le çalıştırlmaktadır. Her postad' 
çalışan amelenin sayıaı 100 den fal 
lc::dır. 

istasyonun ve tünelin ve tünel iİ' 
zerindeki kanalın temizlenmesı ı • 
çin 24 - 25 bin lira kadur sarfolıl' 
nacaktır. Kuyucak tüneli küçük ol• 
duğundan devlet demıryollarıtıc' 
genişletilmesi müteahhide veril• 
miştir. Müteahhit bu hadiseden etJ' 
vel tünelin yanlarını açma ve o~ 
ğı indirme ameliyesini bitirmi§, Y"' 
nez sıva" kalmıştır. Seller müte"Jı• 
hidin yaptığı iflerin bir kumını J4 

~bozmuştur. Karacasu ilçesinde ya11 
murlar devam etmektedir. Bu y;jl' 
den harmanlar savrulamamakttı ' 
dır. Bazı harmanlar, yağmurlara~ 
bozulmuş, harmanlarda filiz;lenrtı' 
görülmeğe başanmıftır. ------.. .................. ~ ,,,,,,/ 

Küçük Haberler j 
• Adapyarı, (Tan) - Sene soıı" 

münasebetiyle bütün ilkmekteplef~ 
birer sergi açılmıştır. Adapazarı ırıe. 
teplerindeki sergilerden seçilen es~. 
!erle vilayet merkezinde açılan ser r 
ye iştirak edilmiş ve bu serginin b 
rinciliği kazanılmıştır. 

• Edremit, (Tan) - Edremit 11~, 
kevinin muzıka ve gösterit koltl ·~ 
birlikte 45 kişilik bir kafile bir 1 

, 

gün içinde Bandırma halkevini ziY' 
ret edeceklerdir. 

• Sındırgr, (Tan l - Sındırgı i11ç~ sinin içme suyu demir borular~ 8 ~si 
ması işini bir isteklisine üsterilı11 
yapılmıştır. 

•Aydın, (Tan) - ilimizin I{~ 
kamun unda pamuklarda ve~H it~ 
gdrülmüı;tür. Tarım miicadele dl1.: .,re 
si buralarda mücadeleye başla!ll~ıııfl 
tulumba, ilaç gönderer<;ık paIJlt1 

ilaçlamıştır. rd 
• Çorum, (Tan) - Bugün. P:sr 

başkanı ilbayımız R•za Tekelı.ı:ı <7. 
kanlığı altında Halkevinde bUtilJl iJ)• 
rum gençliği toplanarak başkıı n~,ıı1 
küsel ve sosyal durumu hak?-tJ~tiıf 

Bu iki Fransrz murahhasmm av -
detinden birkaç gün sonra, Anka.ra
ya diğer bir Fransız heyeti gelmişti. 
Bu heyete, - Suriye fevkalade ko
miseri namına - (Mösyö Döke) is
minde bir zat riyaset etmekteydi... 
Bu heyete de hüsnükabul gösteril -
miş; işgal mıntakalar:ı hakkında vu
ku bulan teklifleri reddedilmiyerek 

Memleket barıcma si&ortah abon• 
,razılmaı.. 

Günü e:eçmls afishalar S lrorbstu• 
10 da Istanbulda Postahane cı

varında Alalemci hanında yapılacağı ..._ 
ilan olunur. (24339) ~-----------""' 

Aydın, (Tan) - Aydın merkez 
kazasında iki temmuz tarihine kadar 

79 bin küsur yurttaş soy adı almış
lardır. Bundan ilimize bağlı diğer il
çeler dahil değildir. Merkez ilçesinde 
soy adı almıyanların sayısı 5 bin ka . 
dar varsa da bunlar kayıtları burada 
olup kendileri başka yere gidenlerdir. 
II ve ilçe merke~erınde olup da soy 
adı ~mıyan yok gibidir. llin 500 kü 
sur köyünde soy adı atmıyan kimse 
kalmamıştır. 

Bu zara• 300 dönüm arazi d::ıhııin
de olmuştur. Ayrıca da civar ki:iykr 
rinde dolu ve sellerden zarar gördük 
leri anlaşılmaktadır. 

rnüsahabesınde bulunmuştur. 11 
ve yayım şubeleri de kuruıarıı.1' Jıf 
kevi dokuz şubesıyle çalışma 9 

vermiştir. 
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NOTLAR Yugoslav oyuncuları 

y!~!~.~:~e~~m~!~1~~~ Yugoslav milli takımının 
YugosLavyaLı Futbotcutar şehrimizde 

Dost memleketin kıymetli sporcul~rı 

Yemiş ihraç ediyoruz, yahut ihraQ 
etmeye ~alışıyoruz. MuhteJif cemi -
.retler uyemiş ~ l;\•inizu diye propa • 
ganda ilanları, konferanslar verdiri
yorlar. Asri bir sebze holü yapt ırdıl{, 
"'emişlerin ıslahı İ!;,'in enstltlilf'r Jrnr
duk, ve, alelusul, bir de müteha.~sıs 
gf'tirdJk. Yemiı, re,jlmi yapıp başka 

bir şey ~Tememek moda olclu, bir ild 
yerde yalnız se.bze satan lol•anta. a
çıJdı. 

Balkanlarda' aldığı netice 

dün büyük tezahüratJa karşılandılar 
TPkrar edl~·onım: Yemiş ve sebze 

memleketindc~·iz. 
Fakat gel de, <'('sarctin \'arım, yeı. 

Yugoslav mill itakımmın son mev
sim gelinciye kadar yalnız Balkan
larda yaptığı beynelmilel maçların 
neticelerini öğrenmek, takımın ma • 
hiyeti ve değeri itibarile mu~.ay~se
ye yarıyan bir fikir verecegı ıçin 
kıymetli olacaktır. 

Milli fütbolcülerimizle iki karşılaş· 
rna yapacak olan dost Yugoslavya 
sporcuları dün saat 10,40 ta kon· 
vansiyonel ile şehrirni%e gelmi,ter • 
dir. 

• J miı; ve~·a Rebze aı. Yemiş \'e sebze, 

Yugoslav milli takımının Balkan 
maçlarında aldığı neticeyi, maçları_n 
mahal ve tarihlerini muntazam bır 
Jıste halinde bildiriyoruz: 

Yugoslav milli takımı, Türk mi1li 
takımile iki defa karşılaşmıştır. Bu 
karsdaşmalardan biri 8 Nisan 92~ de 
zadrcpte olmuş, ve maç 2 - 1 TUrk 
ta kımınm mağlfıbiyctile neticelen • 
m1ştir. İkinci maç 2 Tcşrinit.?vvel 
931 de Sofyada yapılmıştır. Yugos
l~v takımı, bu maçta muvaffakıyet 
gbsterememiş ve Türk takımına O -
2 yenilmiştir. 

1 
biztle ohlu~u kadar lıl<:hir yerde pa· 
halı dt>ğilclir ve bunlardan bir kilo Federasyon ta.rafından mümessil 

olarak gönderilen Vamık tarafından 
Edirnede karşılanan misafirlerimize 
Sirkeci istasyonunda. kalabalık bir 
11porcu kütlesi tarafmda.n büyük te· 
11ahürat yapılmıştır. Futbol federa&
yonu başkanı Hamdi Çap mi!'la!ir1e· 
rimize Türk ve Yugoslav bayrakları 
renklerinden yapılm1' bUyük bir bu· 
ket takdim etmiş ve iki memleket 
gençliği ara!mda samimiyetten balı 
ııeden kısa bir söylev vermiştir. 

il almak, adeta bir kilo platin ,·cya 
radyum almak gibi bir sey. 

~ Vemiş \.'e sebze hakikat<'n pahalı 
1 mı? Hayır. Haldluıt bil!ıbiitün başka 

Dost Yugoslav sporcularının kafi· 
le reisi olan Dr. Kosta Hatzi mukabe 
le ederek Türk topraklarına girdikle 
rin.den itibaren gerek Edimede ge • 
l'ek bllrada. yapılan samiml tezahü· 
ratta.n çok memnun ve mütehusıs ol 
duklarmı bildirmiş ve dost Türkiye
trin mise.fıri ouxna.k ~refini kazan • 
drlcla.rmdan dolayı b&htiyar oldukla· 
rmı ilave etmiştir 

15 oyuncıı iki idareci ve bir de ga
seteciden nıilrekkep 18 kişilik kafile
ye Yugoslavya federuyonundan Dr. 
Kosta Hatzi riyaset etmektedir. 

Dost Yugoslavya hUkO.meti müsa
bakaru.. ehemmiyetini dilşünerek O· 

yuncularma istirahatlerini temin 
maksadile bu seyahat için husuıııi bir 
'IT&gon tahsis etmiştir. Bu vagon is
tasyonda kalacak ve avdette mil!lafir 
lerimiz ayni vagonla gideceklerdir. 

Kendil'lile görüşen bir muharririmi 
El) kafile reisi şunla.n söylemiştir: 

11Milli futbol takımrmızm son za -
rrıanlarda aldığı neticelerden fazla • 
sile memnun bulunmaktayız. Öyle 
zannediyorum ki, futbolda çok kuv· 
\retli bulunuyoruz. Yapacağımız bey 
rı elmilel temas için şimdiden bir şey 
söylemek doğru olmadığını siz de be-
nım ka..d&l" t.aluii ... 4'\tlarainj• u- .. ı.~ ... 
yalnız bir şey söyliyebilirim: (Yaşa-
yan görür) 
Oyuncularının kuvveti hakkında d~
şüncelerini rica etiğim2 başkan şun
ları söylemiştir: 

- Merkez muhacim oyniyan genç 
harikillade bir oyuncudur. Hatta fut 
bol incelikleri hakkında teknik bir ki 
tap Yazmış ve futbolde beynelmilel 
töhretleri olan Macarlar bu gencin 

YagG$fQvYQ T~ k" •J ecl - ur ıye maçlannı • a 
re ~k olan be;ynelmilel Macar 

akenıi Klein Arpat 
-.~ - -----= 

. (TAN) ın :Polis ~nı: 27 

Yu(lodaıJ aporculannın gurup halinde alınmış resimleri 

kitabını tctcUıne ederek teksit et • hakem isıni isteyeceğim. Macar fe
mişlerdir. Sağ açığımız Yug~s~~v derasyonu Yugoslavya· Türkiye ma 
miUt tkmımın daimi bir uzvudur. çı için Macaristandan hakem isten
Mütea.dd.lt defalar beynelmilel olmuş mesinden çok miltehassıs kalmıştır. 

Tilrk sporu ile yakından alakadar 
l~rmUdafiimiz de en kuvvetli oyun- olduğunu söyliyen Klein gazetede 
cularımızda.n bulunmaktadırlar. Ta- resimleri intişar eden oyuncularımız 
kın:un bütün oyuncuları hakkında bu dan Rebii, Fikret, Şerefi kolaylıkla 
kadar meraklı sualler sormanıza za.. tanımıştır. 
ten lüzum yok yarın ve öbür gtin ya Abideye çelenk koydular 
pacağımız müsabakalar futboldeki Dost Yugoslavya sporcuları sat 17 
kuvvet ve kıymetimiz hakmda her de :tstanbı.ıJdaki YugoslavyB;, konoiisi 
halde bir kanaat verecek mahiyette nin iştirakile kalabalık bir kafile ha
olacaktır. ÇünkU çoktanberi temas imde Taksim Cumhuriyet abidesine 
yapmadığımız Türkiyenin hariçle Türk ve Yugovlav bayraklarile süs
yaptığı tema.'31arda aldığı neticeleri lenmiş çok gUzel bir çelenk koymuş· 
göz önünde bulundurarak çok hazır- lardır. 
hklı geldik. Saat 18 de katile reisi Dr. Kosta 
Yugo•lavya. Tiirkiye maçlarını Hadzi dördUncil vakıf hanındaki fe· 
idare edecek hakem geldi derasyonlar merkezini ziyaret etmiş 

ve genel merkez ikinci risi Beyazıt 
saylavı Halit Bayraktarla federas • 
yon başkanları tarafından karşılan-

Şehrimizde yapılacak olan Yugoı:ı 

lavya - Türkiye maçlarını idare et -
mek üzere Macaristandan davet edi· 
len beynelmilel hakem Klein Arpat 
dün Yugoslav sporcularını getiren 
konvansiyonel ile şehrimize gel iş. 

Klein memleketinin ve Avrupanm 
en iyi hakemlerindendir. Kıl!la boylu 
ve 37 yaşında bulunmaktadır. 

Kendisi 1933 senesi Balkan şampi
yonasında Bulgaristan - Türkiye ma. 
çının hakemi olarak tayin edilmiş 
olmasına rağmen TUrkiyenin bu mü 
S&.bakala:ra iştirak etmemesi üzerine 
vazifesini yapamamıştı. 

Müteaddit defalar beynelmilel kar 
şılaşmalan büyük muvaffakiyetle i
dare eden Klein en son olarak Peş· 
tede yapılan Alman - Macar beynel
milel tem~ını -böyle karşılaşmalar
da hakemin her iki millete mensup 
olmaması nizamname icabı iken- Al
manların isteği üzerine idare etmiş· 
tir. 

Bugünlerde Avrupanm muhtelif 
şehirlerinde yapılan Merkezi Avrupa 
kupası maçlarını idare etmekte bü • 
yük muvaffakiyet göstermiştir. Ke~ 
disi1e görüşen bir arkadaşımıza şun
lan söylemiştir: 

- İlk defa Ttirkiyeye gelen Macar 
hakem olmak şerefini kazandığım.
dan dolayı saadetimin derecesini ifa
de etmekten acizim. 

Şimdiye kadar Türkiyeyi ziyaret e 
den Macar ekiplerinin Türk hakem
lerinin dürüstlüğünden sitayişle hah 
setmeleri üzerine Macar federasyo -
nu bana salahiyet verdiğinden peş. 
tede yapJlacak beynelmilel teması i
dare etmek üzere fderasyonunuzdan 

mıştır. 

Yugoslavlarla ilk kar,ılaşmayı 
bugün yapıyoruz.~~~~~---~-~ 

Dört seneden beri temsili mahiyet 
te hiç bir müsabaka yapmamış olan 
Türk milli takımı Berlin olimpiyadı 
arifesinde Yugoslavlar karşıısnıda 

ciddi bir imtiihan geçirecektir. 
Bugün-saat 17,30 da Taksim sta

dında cereyan edecek olan bu müsa 
baka bize misafir futbolculann oldu 
ğu kadar bizim . elemanlarımızın ~a 
hakiki vaziyetlen hakkında esaslı hır 
fikir vermiş olacaktır. . 

Macaristandan davet edılen bey -
nelmilel hakemlerden Klein bu ma
çın hakemliğini yapacak ve ~e~disi
ne birinci smıf hakemlerımızden 
Ahmet Adem ile Nuri Bosut yardım 
edeceklerdir. Pazar günü yapılacak 
beynelmilel maça azami kuvvetle <;I
kabilmek için federasyon bazı birinci 
sınıf oyunoular1 bu maçta oynatma
mak istediğinden son bir kararla Ha 
şım, Fazıl, Esat, Ali Rıza. Naci, Meh 
met, Ali, Eşref gibi tanınmış oyun
cularımızı da kampa çağırmıştır. Bu 
vaziyete göre bugünkü dostluk ma -
çına 

Avni Mehmet Ali · 
Fazı Faruk 

Esat Lütfü Adil 
Eşref Haşım Ali Rıza Naci Necdet 
tertibinde bir takım çıkarmamız 
ihtimali çok kuvvetlidir. Diğer taraf 
tan misafirlerimizin de bazı futbol 
aslarmı bilhassa milli maç için sak
lamakta olduklarını haber aldığım~zı 
da ayrıca kaydederiz. 

etmemi tavsiye ediyordu. 

Kapa arkasonıda 
lbDr cinayete 

Bu aralık Lcprince: , . 
- Madam Vignon - Marceı.1:~ nın 

14 mart günü saat 4 te verdıgı ça
ya gittiniz mi? 

- Evet. 
- Mösyö Vignon - Marcellct ile 

- Pariste kaldığıın takdirde klübe 
gitmekten kendimi .nıenedebilecek ka
dar kuvvetli bir karekterim yoktu. 

- Demek hareketten ma.ksadmız 
bu idi? 

-Evet. 
Sorguya Mösyö Xavi.er Guild ka

nştı ve: 

- Demek bu hareketiniz bir karar 
demek değildir. 

-Kat'iyen. 
- Tevkif edildiğiniz zaman Mösyo 

Vignon • Macellet'in katledildiğini 
biliyor muydunuz? 

- Bi1miyordum. Paristen, sevdi
fim dostları görmeden, onlara veda 
etmeden gitmeğe karar vernıiştim. 

MfoheJ Herbert • Eugene Wyl 

Ha..ıırlıklarımı da gizlice yapmıştım. 
Evden çıkmamağa, hiçbir gazete o
kumamağa da karar vermiştim. Yal· 
nız vekilimle görüşüyor<lum. Bu ci
nayetten beni haberdar eden, beni 
tevkif eden memur oldu. 

- Cinayetten haberdar olsaydı
nız hareketini tehir eder misitıiz? 

_.:_ Tabii, Mösyö ve Madam Vig
non - Marce11et ile çok samimi dost
luğumuz vardı. 

- Mösyö Vignon • Marcellet A
merikaya gideceğinizden haberdar 
ınıyd1? 

- Para. sıkıntımı biliyordu ve 
Amerikadan böyle bir sipariş oldu
ğunu da bildiği için, bu teklifi kabul 

de görüşmüşsünüz. 
- Uzun boylu değil. Doktor gel

di, ben de çıktım. 
- Mösyö Vignon _ Marcellet size 

otuz bin frangı bu esnada mı verdi ? 
- Mösyö Vignon • Mar"ellet bana 

para vermedi. Hoş bu yardıma artık 
ihtiyacım da yoktu. 

- Peki. Fakat ayni akşam onun 
evine döndüğünüzü inkir etmezsiniz 
ya! 

- Hayır. 
- Peki. Köşke nereden girdiniz? 
- Mösyö Vignon • Marcellet'nin 

görüştüğümüz esnada. bana vermiş 
olduğu anahtarla. 

- Fakat bu anahtarı onun cebin
de bulduk. 

- Gayet tabii. Cünkü arkamdan 

''e daha <:ok f Pci. 
o da şn: RizdP Rattcılrk ahlakı 

,·ol•. Şi~rtma hir kiife a•an noturln a
~am, Saylokfan rhha insafsız bir te
feci. istisınHrrr oluyor. 

Diin ~ah"h, topu toım sf"kiz ev ol
masına rf'~·nen ~inde 73 ımtıe1 ı;re • 
cen soka~a, ı-vimin pPncereı;ıinden 
hnkr~'ordum. Bir ham:o·ru~ı f!e~h·ordu. 
Kar~ıki evdt>n, bir musevi kadrn ('a-
~ırdı ve sordu: 

- Kilosu kaça? 
_ Yirmi heı; kuruo;. 
Kadm hllvretlf"r fçin.-fp h'l ..,r<lr ve 

"~it .. Git .• tstemem !., rlf'di. Ramya<'ı 
"sen de v~r. bıtkalnn, kaç parn \'f"rf'

cr-ksin., eledikten ~mnra \'t> kndmm 
ce\'ap hi1e vr-rmrdfi'Hnl rı;i>tiin<'e: 

_ Samı, dedi, 17 ,5 kunı~n wri -
rlm. 

Bu sözler, hı>n, muse\•i lrn.<lm i<'ln, 
içimden "ne de olsa yahudi, pazarhk 
sf'viyor .. ıliyf' dllş'inhrlı:Pn sö~·IPn•nis
ti. Yine i';lmdrn o JrnılJrvlan nf diler
ken, hamyllc>mın :ylr:ı'li hes l<uru~tan 
lılrclenhirr 17.!5 kurn!"n lnic;lnı> <:as -
mıstrm. Ru adam demek. yeh: bh1a -
ıfa: yt!zcle yirmi h.-s yalan sö~ }ı>mi .. ti. 
Bıi, nasıl oltırcln. Şap•t, hE>n hnmya 
alae:\1\ "lsayrlım. ''" hana ~·irnıi heı;ı 
kuruş diyP~ı>Jc olsın«Jı, \'f' ,.h .. •ıi im • 
nısn ,·ersrydi, kendimi bahtiyar sa
~·araktım. 

Bu aralık: 

- On he" knnt"a hamva ! 

Yugoslav milli takrmmm sık sık 
temas ettiği bir takım, Bulgari.:>tan 
milli takımıdır. Bulgar mi11i takımı
nı Yugoslav milli takımı 30 Mayıs 
926 da Zagrepte 3 - 1, 15 Mayıs 927 
de Sofyada 2 • O, 13 Nisan 1930 da 
Bclgralta 1 - 6, 16 Tc~rinisani 1930 
da Sofyada O • 3, 19 Nisrı n 19:31 de 
Bclgratta O - 1, 4. Teşrinievvel 1931 
de Sofyada 2 - 3, 30 Haziran 11:.J32 
d~ Bclgratla 2 • 3, 7 Haziran 193:3 
te Bükreşte O - 4, 18 Mart 1931 te 
Sofyada 1 - 2, 25 Kanunuevcl 1934 
te Atinada 4. - 3 yenmiş ve Bulgar • 
lurla l 5 Temmuz 1935 te Sofyad:.ı 2 
2, 24 Haziran 1935 le yine Sofyada 
3 - 3 berabere kalmış ve 1 Nisan 
1934 te Bclgratta yaptığı maçta 2 -
3 mağlup olmuştur. 

Yugoslav milli takımının Yuna • 
nistan milli takımile yaptığı maçlar
da aldığı neticeler de şunlardır: 26 
IGmunusani 19~0 da Atinada 2 - 1. 
23 Kanunuevvel 1934 te yine Atina
da 2 - 1, Yugoslav milli takımı mağ
lup olmuş. fakat 15 Mart rn:n de> 
Belgratta 4 - 1, 26 Temmuz 1932 de 
yine Belgratta 1- 7, 3 Temmu,. 19;;~1 

Çiçerinin cenaze 

merasimi dün yapıldı 
diye hir ildnei s:ıtı<'r ı?f'<:ti. Ayni 

masevi ka,lın onu ~ağ;ır<lı, pu.arhk 
etti, 12,5 lmru. n alclı. 

Moskova, 10 (A.A.) - Dün Çlçe
Bn hacliseJi, e\inin iı;lt>rinf biz-Tat rinin cenaze merasimi yaprlmıştrr. 

gören Vfl! Jlİ;\'flS!\J'l hilf'n hlr ahbaba 
anlnttiitrm vakit cforli ki: Naşm yakılma merasiminden evvel 

- Srnin mnsPvİ 'karlın yine aM~n
mr1o1, ham~·anın liilosunu on lmnu~a 
veriv01·lar. 

Ru !'IÖ7.lnin tf'siri altn'ırl:;ı. clii11 ah· 
ı;ıam. :remi~f' U~l'Rdrm. Orıtrla. lfor ve 
~.-~1lmf'Z soknklArı hfüıhlitiin gt>çil -
mı>z half' g('tiren kiif"'"r{l,. hlloc;n rıtı 

knnı"a nrmut \ 'ü rrik <iiı>trhNhnr gör 
dirm. T" hii hnn1ar o kRrlar i,vi ,.inoı -

tPn deitihU. mr mana\·a uğradım. 

Ka._'\.'TSI sordum: 
- 80 kuru'-! 
di~;nce tiiyleri"'l iirpl'lrdi. 'Tr. c;on

ra Karalı:öye ~eldim, eve, yemiş al -
mak istedim, saatin ~·irmi ikip• yalt
laştığılll, hiitii11 diikkanlann k a · 
p a l ı olınn.~ı lfızrmgeldiiini düsüne 
rek yüriirk~n. Tü'nt'lin yanırdnld so
kakta bir manavın a<:ıl< ol:i11•~mu 
gördüm, glttim, erik almak üzere 
sordum: 

- Kıu:a? 

- Otuz kunı~ ! 
lliç sesimi ı:ıkarmadarı dö111>rken, 

arkamdan mırnav sesleniyordu: 
- Paran ~·oksa ne: di:re sorarsın, 

1,aten suratından senin yemiş ~·iye -
mi)"ec•f'J{in belli! 

Ustelik bir tle dayak yl'mediı1Jme 
memnun, kendimi son TiineJ araba -
sma atarak, hicabrmı Tiinelin karan 

kapıyı kapadıktan sonra anahtarı, 
açık pencereden içeri altım. 

- Kabul. Fakat kasanın kenarın
da ve kilidinde sol elinizin parmak 
izleri var. 

- Sağ elim yaralı idi. 
- Biliyoruz. 
- Attan düşmüştüm .. 
- Yahut ta bir kılrç yarası.. Fa· 

kat bunun alakası yok. Geçelim. Ka
sayı açtığınızı kabul ediyor musu
nuz? 

- Tabii. 
Leprince sıçradı. Guy devam et

ti: 
- Bunu benden rica eden bizzat 

Vignon - Marcellet oldu. Esasen 
kendisi istese bile idi, mefluç oldu • 
ğundan açamazdı. Bana kilidin şif
resini söyledi. 

- Kasayı size niçin açtırdı? Ora
dan para aldırmak için mi? 

- Hayır. Dostum, orada bulunan 
kUçük bir şişeyi istemişti. 

- Bu şişede ne vardı? 
- Galiba kuvvetli bir zehir. Mös-

dışişlcri kÖmiserliği konferans salo -
nunda büyük bir yas mitingi yapılmış 
ve bütün kor diplomatik bu mitinge 
iştirak etmiştir. Sovyet Rusya halk 
komiserleri konseyi, Moskovadaki 
elçilikler ve birçok kurumlar tabut 
üzerine çelenkler koymuşlardı. D1şiş 
!eri komiserliği içten ve dıştan bir • 
çok taziyet telgrafları almıştır. 

Balkan iktisadi konferansı 
top]anıyor 

Atina, 10 (Tan) - Blett'te topla
nacak olan dördüncü Balkan iktisa
di konferansında Yunanistanr temsil 
edecek heyet. diin hareket etmiştir. 
Yunan h eyeti. Koronis. Zolotns, Ha
rita kis ve Hacivasiliu'dan mürek -
keptir. 

hklanna te,·dl ederkf'n, bilml'm nasıl 
bir tedai ile diişiinii~·or<lnm: 

- Bizde lwr şey ~iı;irlli~·or. l\far -
silyahJann, Acemlerin mübalıl~aları 
çocuk o~·unrağı kalıyor. Şu ic;inde bu 
lunduf,1ım TUneHn bile ismi "Mı-tro 

şirketi,, dir. Halbuki ona "l\filimet · 
ro,. demek daJıa nekadar doğru o • 
hır. 

Fikret ADIL 

yö Vignon - Marc.:cllet'nin söylediği
ne göre bu zchiri parmak izleri al
mak için kullanıyormuş. 

- Bu garip talep sizde bir hay
ret uyandırmadı mı? 

- Onun böyle hareketlerini bili
yordum. Esasen onu iyi tanıyan her 
kes böyle garip halleri olduğunu bi
lirler. 

- Fakat ne de olsa böyle bir sa
atte kuvvetli bir zehirle meşgul ol
ması şayanı hayret değil miydi? 

- Hayır. Esasen yanında, par
mak izlerinin bulunduğu albüm var
dı. 

- Evet. Albümü bulduk. Fakat 
bu almış olduğunuz tedbiri izah et· 
mcz. 

Ne gibi tedbir? Anlıyamıyo
rum. 

- Nasıl anlamıyorsunuz? Koridıt
ra açılan kapının sürgüsünü kapat
madınız mı? 

- Tamam. Kapattım. 
- Uzerinize birisinin gelmesinden 

mi endisP. edivordunuz? 

te Bükreşte 3 - 5, 20 Temmuz 1935 
tc Sofyada 1 - 6 galip gelmiştir. 

Romanya milli takımile yapılan 
maçlarda 8 Haziran 1922 de Belgrat
tu 2 - 1, 3 Teşrinievvelde Zagrepte 
3 - 2, 6 Teşrinievvel 1929 da Bük
reşte 2-1, 28 Haziran 1931 da Zag· 
repte 4 2, 11 Haziran 1933 te Bük
reşte 5 - O, 29 Nisan 1934 te Bükrcş
tu 2 - 1 yenilmiş ve fakat Romanya 
takımım 3 Haziran 1923 te Bükreş· 
te 1 - 2, 10 Mayıs 1927 de Bükreşte 
O, - 3, 6 Mayıs 1918 de Belgratta 1 • 
3, 10 Mayıs 1929 da Bükreşte 2 - 3, 
4 Mayıs 1930 da Belgratta 1 - 2. 3 
Temmuz 1932 de Belgratta 1 - 3, 
1 Kanunusani 1935 te Atinada O . 4, 
17 Haziran 1936 da SQ[yada O - 2 
mağlllp etmiştir. 

Yugoslav milli takımı şimdiye ka
dar 17 devletin milli takımlarile kar
şılaşmış ve cem'an 81 maç yapmıştır. 
Bu maçların 34 dünde galip gelmiş, 
40 ında mağlup olmuştur. Takını, T 
maçta berabere kalmıştır. Yugoslav 
takımının 81 maçta attığı gol 178, 
yediği gol 199 dur. 

Bu malumat, Yugoslav milli takı
mının bugtinkü kuvveti hakkında 
tam bir fikir vermemekle beraber 
Yugoslav futbolünün son mevsime 
kadar bütün tarihini nakletmesi iti· 
barile dikkate şayandır. Neticeler, 
iyice tetkik edilince, Yugoslav fut • 
holünün hakikaten iyi dereceler al
dığı ve dünyada vasattan yüksek bir 

sınıfta bulunduğu meydana çıkıır. 
Bilhassa Balkan devletleri içinde, 

Türk milli takımı müstesna, diğer • 
lcrine karııı aldığı dereceler umumi· 
yet itibarile faiktir. Merkezi Avrıı • 
paya yakınlığı bakımından bu dere
ce terakkiye mazhar olan ve bu ka
dar iyi neticeler almrş olan Yugos • 
lav milli tnkrmrnm 1936 mümcssille
rıııi önümü;ı;deki pazar günü Taksim 
stadında göreceğiz. 

{Tt"i Zh'a VENA. T, 

1 Trakyada bu yıhn 
!toza mahsulü iyi 

Edirne, 10 (A.A.) - Koza mahsu 
lünün satrşr devam etmektedir. Bu 
seneki mahsul yağan sürekli yağ -
murlar yi.izilnden geçen senekinden 
az ve fakat daha iyi ve daha fiatli -
dir. Trakya umumi müfettişliği bu 
kazançlı işi geliştirmek ma ksadi~·le 
bu sene mUstahsillere biiyük bir ko
laylık r- lı-nak üzere ziraat bankası va. 
sıtasiyle Bursadan koza tohumu ge • 
tirmiş ve evvelce kutusu 200 kuruşa 
satılan veya ondalrk usuliyle dört 
"oeş liraya bulan ko?.a tohumlarmm 
kutmmnu bu sene parası mahsul el
de edildiği zaman alınmak üzere 85 
kuruşa da~ıtılmıştır. Umumi müfet
tişlik bundan başka bu sene Meriç 
boyunda ihrak fırınları da kurdur • 
maktadır. Fiyatler yetmişle seksen 
kuruş arasındadrr. 

İzmir sergisinde Trakya 

pavyonu yapılacak 

Edirne , 10 (A.A. l - ArsrulmıaJ 
Izmir panayırında Trakya için ya • 
pılacak olan daimi pavyonun pliim 
Izmirc yollanm117trr. Bugünlerde in -
şaata bıvılanacaktır. Panayıra Trak· 
yanın dört vilayetinin ortaya koya • 
cağı her çeşit ürün örnekleri dikkat 
le hazırlanıyor. Umumi müfettişlik 
ekonomi müşaviri Şükrü Kasapoğ • 
Iu bir heyetle birlikte panayırda·kl 
Trakya pavyonu için vazife almış ve 
bu işler için vekalyethten talimat al
mak iizere Ankaraya gitmif}tlr. 

- Ben mi? Hayır! 
- O halde? 
- Kapıyı kapatmamı bi1.zat ~fös· 

yö Vignon - Marcellct söyledi. Çün· 
kil alclekser 5aa t 11 de ilaç vermeğe 
gelen hastabakıcının mükiilememizi 
duymasını istemiyordu. 

- Demek mühim bir milkulemede 
bulundunuz. 

- Eh .. belki. Fakat gece kentlisi· 
ni ziyarete geldiğimden kimsenin ha· 
berdar olmasını istemiyordu. 

- Tuhaf şey .. tuhaf şey .. . Bunu 
da mı onun garip hallerine aifetli· 
niz? 

- Tabii! 
- Peki ne görüştünüz? 
- Bunu tavzih edemem. 
Leprince bir an durdu: 
- Daha doğrusu, dedi. tavzih et-

mek istemiyorsunuz değil mi? 
- Evet. Bu, elimde değil. 
- Unuttunuz mu? 
- Hayır. 
- O halde! 

( A rk~•n var! 
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Dil Kurultayına hazırhk 

Tezlerin 
Gunes • 

baslıca mevzuu 
' Dil teorisi olacak , 

--- BAŞI 1 iNC i DE ---

'7" rlarmda arsıulusal tanınmış bü)iik 
ressamların tabloları asılı bulunan 
muhteşem salondan geçtim. Ve Türk 
Dili Kurumu Genel Sekreterinin oda
srn a girdim. 

Yıllardanberi s'.lygı ile tam~bğım 
ve eski bir gazeteci olan genel sek
reter. Burdur Meb'usu İbrahim Nec
mi Dilmen, tıpkı matbaada olduğu 
gibi, kollarını dirseklerine kadar sı

vamış, kendisine mahsus asabi bir 
titizlikle çalışıyor. Yanındaki büyük 
salonda yazı makineleri tıkır tıkır 

işliyor. 

Ibrahim Necmi Dilmen. bana he
men bir sigara sundu. Ve iki sade 
k::ıhve söyledi. Şimdi Kurultay ve 
dil işleri üzerinde konuşuyoruz. Ev
V!!la ben, sorgularımı birer birer göz 
öııiine kovdum. lbrahim Necmi Dil
men, büyUk . bir ilgi ile dinledi: ve 
bu i~lerin c;ok bilgini olduğundan 
gayet etraflı anlatmağa başladı: 

U<;üncü Türk Dili Kurultayı 
24 Ağustos pazartesi günü saat 14 
te Dolmabahçe sarayında açılacak ve 
beş altı gün sürecektir. Kurultay ha
tırlrklarr üç kısımda toplaııabilir: 

1 - Kurultaya üve ve dinleyici o
larak geleceklerin listelerinin yapıl
ması; 

2 - Kurultayda okunacak tezle
rin toplanması, gözden geçirilmesi 
ve karar altına almması; 

3 - Kurultaya kadar arkası alm
ması gerekli baskıları yürütmektir. 

Kurultaya gelecekler 

Kurultaya gelecek olanlar üç kı-
sımdır: 

1 - Kurumun davetlileri, 
2 - Kurumun üyeleri, 
3 - Dinleyiciler. 
Kurumun davetlileri, hükfımct ve 

lege gönderecektir. Onlardan başka 
Londra Şark Dilleri Okulu Direktö
rü Sir Denisson Ross, Paris Şark 
Dilleri Okulu Türkçe Profesörü Mr. 
Jean Deny ve Yiyanadan Dr. Krver
gic;, Budapeşte üniversitesi Profe -
~örlerinden Mr. 1\emeth, Varşo Fa
kültesi Türkoloji Profesörü M. Zay
çakovski geleceklerini bildirmişler • 
dir. Başka bazı yabancı bilginlerden 
de cevap beklemekteyiz. 

Bu bil~nlerin Kurultayda Türk ve 
Avrupa dil bilgisi arasında daha ya
kın bir anlaşmaya faydalı olacakla
rını umarız. 

Sunulacak e•erler 
Kurultaya sunulacak eserlere ge -

lince: Kurumun geçen Kurultaydan
beri çıkardığı bültenler. kılavuzlar, 
lbnümühenna Lügati. Elidrak Haşi
yesi, Türkçe mani el yazıları, Türk 
fonetiği eserleri vardır. 

Eski Türk yazıtları ve atalar sözü 
kitapları da basılmaktadır. Bunlar 
dan başka kurum üyelerinden olan 
Ankı:ıra Dil . Tarih, Coğrafya Fakül
tesi Türk dili profesörlerinin ders 
notları da Kurultay azfl larına dağı
tılacaktır. Bir de Anadoludan top
lanmış türkçc sö?.lerin hepsini içine 
alacak 'bir (derleme dergisi) hazır

lamaktayız ki, bunun basıla bilecek 
bir kısmını da Kurultaya sunacağız. 

lbrahim Necmi Dilmen ile konuş
mamız bitti. Esasen o kadar meş~ul
dü ki, daha fazla yaramazdım. Ben, 
ayrılıyordum; önüne Kurultayda bu
lunmak istiyenlerdcn ~elen mektup
larla dolu bir karton koydular. On
ları ait oldukları masalara havale 
ederken bana dedi ki: 

- lştl?: Türk Dili Kurumunun 
uyandırdığı bu geniş ilgi karı;ıısmda
ki sevincimin bi.ivükliiftünii dille an
latamam. - Tevfik Necati KOZOL 

ordu ileri gelenleri. üniversite T! ıcrı 
su'11arr. gazeteciler ve yabancı bil -
ginlerdir. 

Kurumun üyeleri; Birinci ve tkin- P azar günler~ açık kalma 
ci Iforultayda üye olarak bulunanlar. ruhsat iyesi 
çah~ma kollarında üyelik edenler, Yeni mali yıl? ai~ ve pazar günleri 
tiyelik isteyip ka'bul edilenler ve dı- açrk kalmaya mahsus ruhsatiyelerin 
s~rı teşkiHitımrz olan Halkevlerinin tebdili ic;in verilen mühlet bitmi!? ol
göndereceği dcle~elerdir. Bıı iki t a- du~ındıln gecen pazar şehrimizin 
kımm dışında kalanlar da dinfoyici- muhtelif mmtakaJarmda kontrollar 
lerrlir. yapılmış, on kadar müessese veya 

Kurultay konuşmaları radyo ıle dükkan sahibi hakkında zabıt tu -
yurdun her yerinden dinlenebilcr"'k- tulmuştur. 
tir. Eğer Kurultay salonu d:ı.vetlilcr 
ile, üyeler ile dolarsa dinleyiciler es
ki merasim salonuna alınacaktır, ora 
da radyo tertibatı bulunacaktır. 

Kurultayın ruznamesi 
Kurultayın ruznamesi kısaca şu

dur: 
Kurum başkanı bir söylevle K11-

rultayı açacak, bundan sonra Kurul 
taya bir başkan, iki asbaşkan ve 
dört sekreter seçilecektir. Kurultayın 
ilmi ve idari komisyonları da seçil · 
dikten sonra kurumun iki yıllık ça
lışmaları ve işleri hakkında hazırla
nan genel rapor okunacaktır. 

Komisyonların çalışması 

llmi komisyonlar dört tanedir: 
1 - Güneş • dil teorisi ve dil kar

'ılaş trrmaları, 
2 - Gramer • sentaks komisyonu, 
3 - Terimler (ıstılahlar) komis-

yonu, 
4 - Filoloji ve liıgat komisyonu. 
Idari komisyonlar da: 
1 - Tüzük (nizamname) komis • 

yonu, 
2 - Onerge]er ve dilergeler (tek

lifler ve takrirler) komisyonu, 
3 - Bütçe komisyonu olacaktır. 
Bu komisyonlar, sabahları ve ak

ı,amlarr çalrşarak raporlarını Kurul
tayın son toplantısına sunacaklardır. 
Genel rapor okunduktan sonra Ku -
rultay toplantılarını konulacak sıra 
üzerine okunacak tezler işgal edecek
tir. En son toplantıda komisyon ra
porları karara bağlanarak yeni ge
nel merkez kurulu seçilecek ve Ku • 
nıltay kapanacaktır. 

Güneş- Dil Teoriıi 

1 

Belgra.t F.1çimiz tli;n. y:ne 
Ankaraya gitti 

Birkaç gün evı:el Ankarac'l::m şeh
rimize gelen Bel<;rat elçimiz Ali Hay 
dı:ır. di.in, tekrar Ankaraya gitmic:;tir. 

Ali Haydar hükiımet Merkezi"'den 
döndii1<ten sonra drıfrru Bcl'{rada gi 
deccktir. Eldmiz E•·lfılde U7.Un bir 
mezuniv0t alarak tekrar İstanbula 
gelecektir. 

Yaya Sof yaya gitme-k ist i yen 
ecnebi ga zeteciler 

M~ri KUhn ve Erna Rutiı;ıhauzcr 
iki !svic,reli kadın gazeteci evvelki 
gün Bulgaristanın Burgaz şehrinden 
l~tanbula gclrniı;:lerdir. 

Romanyadan Bulgaristana yaya 
geçmiş olan bu iki kadın, tekrar ya
ya olarak şehrimizden Sofyava git
ır.ek istemişler ise de, kendilerine 
müsaade verilmemiştir. 

Gazetecilikten başka hasta bakı -
er da olan Erna Rut!şhauzer, dün ak
şam trenle Sofyaya hareket etmiştir. 

Şark Demi:·yolları idares:nde 
Çekmeceye kadar tenzilatlı 

tar ife 

Şark demiryolları idaresi, Çekme
ceye kadar bütün istasyonlar dahil 
olmak üzere, yüzde yirmi tenzilatlı 
bir tarife hazırlamıştı. Bu tarife bu
günden itibaren tatbik mevkiine ko
nulacaktır. 

Bu yeni tarifeye nazaran Sirkeci
den Floryaya gidip gelmek için birin 
ci mevki 49,25, ikinci mevki 36,75, 

üçüncü mevki de 25 kuruştur. 

TAN 

T epebaşındaki qangın 

Bir yandı, bir itfaiye ev 

çavuşu feci şekilde öldü 

Büyük clört katil ev yanarken 

Di.in akşam saat 18,30 raddelerin
de Tepebaşmda bir yangın çıkmış, bir 
ev tamamen yandrktan başka bir it
faiye çavuşu da yıkılan enkaz altın
da kalarak ölmüstür. Hadise yerin
de yaptığımız tahkikatın tafsilatı şu
dur: 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesin

de Kallavi sokağmda 36 numaralı ev, 
dört kathdır. Haricen kargir, dahilen 
ahşaptır. Evin sahibi, Elhamra sine
ması sahibi Cevat ve kiracısı da Teo
dos Kolmis isminde mobilyacıdır. 

Dün akşam, saat 18,15 şe doğru 
kallavi sokağında yangın çıktığı gö
rülmfü~. ve bu evin yanmakta oldu -
ğu haber verilmiştir. Filhakika, alt 
katta bir mobilya dükkanı bulunan 
dört katlı büyük evin pencerelerin -
den dumanlar çıkmaya başlamış, a
lev çabucak binayı sarmıştır. Itfai -
ye, kendisine ihbar yapıldıktan son
ra derhal vak'a yerine yetişmiş. bil • 
tün tertibatı almuıtır. Fakat ne ya
zık ki, oraya geldiği zaman binayı 
ateşler içinde bulmuştur. itfaiye, he 
men ateşi söndürmek iqin faaliyete 
geGmiş ise de bina dahilinin yağlı bo 
yalı, mobilya dükkanındaki esyanrn 
tahta oluşu yüzünden bir müddet a
levi önliyemcmiş ve ateş saat 19 za 
doğru büyümek istidadrnı göstermiş 
tir. Bu esn ada, ikinci katt a gru p ku

mandam Lütfi ile ateşe karşı su sı -
kan grubun en eski mütehassısı it
faiyecilerinden çavuş Şükrü çalışır • 
!arken ikinci katın tavanı büyük bir 
gürültü ile çökmüş, grup kumandanı 
Lutfi kendini kurtarmışsa da zaval
lr çavuş Şükrü enkaz altında kalmış
tır. Yukarı kattan bütün kuvvetile a
şağıya düşen tavan enkazı, çavuş 
Şükrünün bastığı zemini de çökert -
miş ve emektar itfaiyeci iki enkaz 
çöküntüsü altında kalarak alevler 
dumanlar içinde ölmüştür. Zavallı 
Şükrü, Beyoğlu itfaiye grupunun en 
güzide unsurlardan birisi idi. Uzun 

İngiltere A 

zecrı 

tedbirleri kaldırıyor 
[Başr 1 incide l 

mesiyle alakadardır. Esasen 17 ha
ziran.da Eden Avam Kamarasında, 

zecri tedbirlerin kaldırılmasının Ak
deniz anlaşmalarının hükümsüzlü
ğünü intaç etmiyeceğini tasrih ey· 
lediği zaman dahi Fransa Londraya 
kendi tezini bildirmiş ve zecri ted
birlerin nihayet bulması keyfiyeti
nin bu tedbirlerin işlemesini garanti 
için imzalanmış olan anlaşmalarının 
tabii olarak terkini istilzam ettiğini 
teblig eylemiştir. Bu hafta bidaye
tinde ise, Italya, Parise kendi endi
şelerini bildirmiş ve Fransa, bu nok
tai nazarını izah ile kendisine cevap 
vermişti. Fransız hükumeti, Roma
nın bu teşebbüsünden ve Fransanm 
verdiği cebaptan Londrayi haberdar 
etmişti. 

Havas'm diğer taraftan tebarüz 
ettirdiğine göre, diğer Akdeniz dev

müddet su verme usulü tahsil etmiş
ti. 

Bundan sonra ateş bir parça yatış 
trrdmıı:ı ise de bu ölüm vak'ası bütün 
Tepe'başr muhitini derin bir teessüre 
sev ketmiştir. 

Hadiseyi haber alan Vali, polis 
müdürü, Beyoğlu kaymakamı ve it -
faiye müdürü yangın yerine gelmiş· 
ler ve yerinde tedbirler alınması iGin 
emirler vermişlerdir. Şükrünün cese
dinin enkaz altından çıkarılması dün 
gece mümkün olamamıştır. Çünkü, ya 
nan binanın vaziyeti çok tehlikelidir. 

Saat yirmiye doğru ates. binanın 
üst katları tamamen yandıktan ve 
alt kat ta çöktükten sonra bastırıl
mıştır. Etrafa sirayetine meydan ve 
rilmemiştir. Yangında hiçbir eşya 
kurtarılamamrstır. Ayni sokııkta o~ 
turanların verdikleri haberlere göre, 
ateı:; üst kattan -çıkmıstır. Yangının 
sebebi henüz mer.huldür. Kir::ıcı olan 
mobilyacı Teodos'un da nerede oldu
ğu anlaşılamamıştır. Ancak, kom -
şular, kendisinin yangın esnasrnda 
kapıyı kilitliyerek üst kata kaçtığı
nı söylemişlerdir. Fakat Teodos geç 
vakit bulunarak ·nezaret altına alm
mrştır. 

Mamafih. polis, yangında bir kast 
olup olmadığını araştırmaktadır. Şim 
dilik IY!'Pilall t ahminler, yangıam zu
hurunda bazı hwnıfıi ~alrnaUar bu
lunduğunu gösterir mahiyettedir. llk 
araştırmalar neticesinde binanın ve 
eşyaların sigortalı olduğu anlaşılmış 

tır. Eşyalar 5500 liraya Danüp si • 
gorta şirketine sigortalıdır. 

Değerli itfaiyeci Şükrünün cese
dinin bugün enkaz eltmdan çıkarıla 
bileceği umulmak1.adır. Polis, tahki
katını derinleştirmektedir. Bilhassa, 
yangının telefonla haber verilmiye -
rek tabanca atmak suretile ihbarı, 

bazı şüpheler uyandırmaktadır. Po· 
!isin tetkikleri, yangının mahiyet ve 
sebebi hakkında ileri sürülen ihtimal 
leri aydınlatacaktır. 

Habeş çeteleri 
faaliyette 
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garnizonu müfre?.eleri hemen işe ka
rışarak bütün gece devam eden biı 
muharebe yapmışlar ve Habeşleri a
ğır zayiata uğratmışlardır. 

Son tecavüzde öldu rülen 
/tal.yan askerleri 

Roma, ·ıo (A.A.) - Selahiyettar 
mahafil, Habeş1stanrn vaziyeti hak -
kında telaş uyandırıcı haberlerin neş 
redilmesinin İtalya aleyhine mütevec 
cih bir manevra olduğunu beyan et
mektedir. 

Bu mahafil, diğer taraftan, Le -
kempi tecavüzünde ölenler miktarı -
nın resmi tebliğde zikrolunan mikta
rı yani dördü geçmemekte olduğunu 
ilave etmektedirler. 

Kral geçit resminde 

Livorna, 10 (A.A.) Kral, dün do-

letleri, bu Akdeniz anlaşmalarının ğu Afrikasmdan dönen ve memleket 
şümulünü müştakil bir surette tefsir !eri olan Toskanaya gitmekte bulu • 
edeceklerdir. nan Gavinana frrkasmm ilk müfreze 

Kavalada tütün 
Şimdiye kadar ark!J.daışlardan ve 

dışarda.n epeyce tez gelmiştir. Daha 
bazı arkadaşların da tez hazırlamak
ta olduklarmı biliyoruz. Bu Kurul
tayda tezlerin başlıca mihverini Türk 
dilciliğinin yeni ve orijinal bir bulu
şu olan (Güneş - Dil Teorisi) teşkil 
edecektir. 

tır. 

Cumartesi ve Pazar günleri alınan 
biletler Pazartesi de muteber olacak amelelerinin grevi 

lcrine bir geçit resmi yaptırmıştır. 

imparator kabarede nutuk 
söylüyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Londrada 
bulunan Habeş İmparatoru, bu ak -
şam kibar ve zengin ailelerin çok git 
tiği bir kabarede hazır bulunarak 
nutuk söyliyecektir. 

Yabancı bilginler gelecek 
Kurultay için A vrupada dil ve bil

h'.l.Ssa türkoloji işlerile uğraşanlardan 
birkaç zatı davet ettik. Otedenberi 
llmi münasebette bulunduğumuz Sov
yet uıµm akademisi geçen Kurultay
da olduğu gibi bu Kurultaya da de-

40 kiş.ilik bir heyet Rusyaya 
gidecek 

Ankara, 10 (Tan) - Teknik ted
risat umum direktörü Rüştünün re
isliğinde 40 kişilik bir muallim heye 
ti Rusya içinde 'bir tetkik gezisine 
çıkacaktır. Seyahat Rusya mektep -
!erinin açılma zamanına raslıyacak -
tır. 

Atina, 10 (Tan) - Kavaladan alt 
nan telgraflarda, tütün fabrikaları 

amelesinin işlerine başladıkları bil -
dirilmiştir. 

Evvelsi gün yakalanan tütün işçi -
]erinden 24 kişi sorguya çekilmiş, a-
ralarmda kadınlar da b ulunan on iki 
si hakkında tevkif müzekkeresi ke
silmiştir. Komünistlerin teşviki ile 
yapılacak muhtemel nümayişlere kar 
şı garnizon takviye edilmiş ve tel -
grafhane muhafaza altına alınmıştır. 

Amhari lisanla verilecek olan bu 
nutukı Habeşistanrn Londra elçisi 

Dr. Martin tarafından lngilizceye 
çevrilecektir. 

lmparator untkunda Hab~istana 
mali yardım edilmesini istiyecektir. 
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Konferans tevakuf devresinde 

Bütün müşkülata rağmen 
Boğazlar tahkim edilecek 

• • 
Titülesko Bükreşe d) nüyor, lngiliz delegesı 

Londraya Pol Bonkur da Parise hareket etti 
RAŞI 1 

Titüleslfo, Bükreşe hareket et
miştir. Ingiliz delegesi Rendell de 
dün akşam Ingiliz kabinesi azasi ile 
görüşmek üzere Londraya gitmiştir. 
Rendell, pazartesi günü sabahı yeni
den Montrö'ye dönecektir. Zira, u· 
mumi içtimalara pazartesi günü ye
niden başlanacaktır. Paul Boncour, 
Litvinoff ve Stanlcy ile miilakatlar
da bulunduktan sonra b ugün öğle
yin Parise hareket etmiştir. Stanley, 
Ingiliz hükümetinin , gerek yakın 

Şarkta gerek başka taraflarda, mm
takavi paktlar mumzilerinin irtibat 
serbestisini kat'iyen menetmek ni
yetinde olmadığından Paul Bon
couru malümattar etmiştir. 
Oğrenildiğine göre l ngilterenin 

muhalefeti, muhtemel surette, bil
hassa Şimal Sovyet filosuna Boğaz
lardan serbest geçiş vermekten im
tina keyfiyetinde toplanmaktadır. 
Fransanın ve Ingillerenin Boğaz. 

tar komisyonu meselesinde ittihaz 
ettikleri müşterek hattı hareket, u
mumi anlaşma için bir engel teşkil 
eylemiyecektir. Fransa ve lngiltre, 
tayyarelerin Boğazlar üzerinden u
çuşu meselesinde de müşterek bir 
hattı hareket ittihaz etmişlerdir. 
Murahhas heyetleri, Türk delegele
rinden bu hususta daha kafi temi
nat almamışlardır. Fakat, murahhas 
heyetleri, bir uzlaşmaya varmak 
için gayret sarfında devam edecek
lerdir. Nihayet, Fransız delegeleri, 
gerek yakın şarkta gerek diğer ta· 
raflarda sulhün idamesini temin iqin 
yapılmış mıntakavi paktlarla biri· 
birlerine bağlı devletlerin irtibat 
serbestisi hakkındaki Ingiliz noktai 
nazarı üzerinde Stanley'in verdiği 
teminatı memnuniyetle kaydetmiş

lerdir. Fransız delegeleri, Büyük 
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Britanyanın mmtakavi anlaşmalal'" 
dan bahseden 23üncü madde üzerinde 
bir uzalaşmaya varmayı arzu et
me kte olduğu kanatindedirlcr. 

T itüleıltonun beyanatı 
Montrö, 10 (A.A.) - TitüleskO 

en 

dün akşam saat 18 de Bükreş'e ha" 
reket etmiştir. Hareketinden evvel 
Romanya dış işleri bakanı gazete- iki 
cilere şu beyanatta bulunmuştur : sa 

" Konferansa ait sebeplerden dO
layi Bükreş'e gidiyorum. Şimdiye 
kadar alman neticeleri hükfımetin• C\y 
bildireceğim.,, 

Boğazlar tahkim edilecektir 

ya 
ra 
I! 

Atina, 10. (A.A.) - Anadolu ı• n a 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: nı 
Katimerini gazetesi Yunanistan ef• 
karına terceman olarak yazdığı nıa.
kalede ezcümle diyor ki : 

"Bütün müşkülata rağmen Boğaz
ların tahkimi neticelenecektir. 130' rau 
ğazlar tahkim edilmezse Akdeniz aD k 
laşmasmm pratik kıymeti olmıya· }"' 
eaktır. Türkiyenin teklifleri Akde" az 
nizde umumi emniyetin tahakkuku• r 
na fırsat vermiştir. Boğazlar mese- • e 
lesinin hallinden sonra Italyalı veya ;~ 
Italyasız anlaşma tahakkuk edece~· r a 
tir. Şüphe etmemelidir ki Akdenı• içi 
anlaşması ancak Boğazlar 1şiniıJ 
hallinden sonra . temin edilebilir. V• de 
bu sayede Avrupanın en nazik nıe- ca 
selesi halledilmiş olur. ka 

ltalya ve Montrö konlerann ye 
d 

Londra, 10 (Tan) - Diğer taraf• za 
tan, İtalyanın Lokarnocular konfe-
ransına iştirak etmesi pek muhte' 
ınel ise de, Montrö konferansına git• 
mesi için ayni ihtimaller mevctlt 
değildir. 

Akdeniz paktı bozulunca 
BI 

ma 
ay 

ita yanın o nf ransa İJ ir aki ümit 

ediliyor, Roma karardan memnun 
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tıi 

ba 
p a 
ti.s 
ar 
y 

den, Akdenizdeki lngiliz filosµnun 
geçen sonbaharda olduğundan daha 
kuvvetli olacağını söylemek suretile 
zevahiri kurtarıyor. Bundan sonra 
yeni metalebat karşısın.da bulunaca
ğız. İtalyanın "artık doydum,, de
mesi için Habeşistana Milletler Ce· 
miyeti sarayı kaplılarmın kapa..'1ma
sr ve ilhak keyfiyetinin tanınması 

lazım gelecektir.,, 

Fransız gaz etelerinin neşriyatı 

Paris, 10 (A.A.) - Ingiltercnin 
ana vatan filosunu Akdenizden 
çekmek kararı hakkında gazetelerin 
ekserisi tarafından serdedilen mü
taleayi Maten gazetesinin şu cüm
lesile telhis etmek kabildir. 

"ltalyanın bundan böyle 19 mart 
1936 tarihli itilafnamelerin derpiş 
etmekte olduğu Lokarno teminat 
mektubunu vermekten ve Brükselde 
sarfedeceği mesaiye iştirak etmek· 
ten imtina etmesi için hiç bir sebep 
yoktur.,, 

Echo de Paris gazetesinde de Per
tinax, bir çok gazetelerin fikri olan 
şu mütaleayi yürütüyor: 

" Fakat Italya hükumeti, daha ev
velce Almanyaya bağlanmış değil
midir? Bunu bir kaç güne kadar öğ
reneceğiz.,, 

Samvel Hor'un İzahatı 

Londra, 10. (A.A.) - Avam Ka
marasında Manedr'in sormuş olduğu 
bir suale cevap veren Sir Samuel 
Hoare, Ingiliz filosunun Akdenizden 
cekilmesinin mevzuu bahis olmadı
ğını, ancak hükümetin ana vatan 
sularından ve ecnebi memleketler
deki diğer istasyonlardan muvakka
ten Akdenize gönderilmiş olan ge· 
mileri pek yakın bir zamanda geri 
çekmek tasavvurunda bulunduğunu 

söylemiştir. 

Maider tekrar şu suali sormuştur: 
"Ingiltere hükumeti, kendisini 

tehlikeye düşürrneğe mütemayil ol
madığını ilan etmiştir. Şu halde bu 
gemilerin Akdenizde bulunmaları

nın hakiki gayesi nedir ? ,, 
Muhafazakarlardan Peter Mac 

Donald de şu suali sormuştur: 
" İngiltere donanmasının otuz se· 

neden fazla bir zamandan~i Ak
denizde bulunmakta olduğu bir va
kia değil midir? ,, 

Sir Samuel Hoare, şu cevabı ver- ka 
miıştir : aç 

" lngiliz donanmasının daha il9 rR 

yüz seneden fazla bir müddet Al<• m i 
denizde kalması muhtemel olduğıJ nli 
hakkında muhterem mebusa temi• K 
nat veremiyeceğim.,, fr 

Be 
Hindistan yolu ve lngilterenİI' ril 

kararlan A 

Londra, 10 (A.A.) Havas g.• E \ 
jansmdan : Nüfuzlu mahafilde so# 
hadiselerin çok büyük sevkülceyş ~ 
kisleri olacağını beyan ctmektedıi'• 
Şurası dikkate şayandır ki, Ingilte' 
re hükümetinin Hindistan yolu üze' 
rinde~ ha va servisleri islah etnıe• 
için son zamanlarda sarfetmiş oıdu• ye 
ğu gayretler, Basra körfezi tariki.11 de 

t' çi 
İngiltere ve Hindistan arasında ı . . 
tibat temin edilmesine ne kadar bil na 
yu .. k bir ehemmiyet atfedilmekte ol• 

içi 
duğunu göstermektedir. lin 

Bu mahafil, diyor ki : Eğer I~İ" ba 
ya, Libya ile Habeşistanı yekdiğe~ fr 
ne bağlamağa ve bu suretle MısJ d"il 
tehdit etmeğe kalkışmış olsa idi ııı· m 
giltere bütün kuvvetile müdahale e' 

ıı ğa 
decekti. O zaman Süveyş kanatıııı t b i 
en eyi müdafaa vasıtası. tayyareıe 
olacaktı. Halihazırda Mısırda ~ 
Sudanda üç yüz Ingiliz tayyare g, 
vardır. Bu tayyareler gene Mısırdıt 
kalacaklar ise de lngiltere ile M15 • 
arasında halihazırda cereyan etıne1'. 
te olan müzakereler dolayisile bUııg, va 
lar daha ziyade kanal mıntak~, So 
dı:.ha yakın bir mahalde toplanac da 
tardır. 

Sıcak dalgasının 

Amerikadaki tahribatı 
Nevyork, 10 (A.A) - Sı~k da$ 

sı şimdi şark sahillerini- mütee il' 
etmektedir. Hararet gölgede 44 S~8• 
tigirattir. Son günlerde bütün ftJ'fl 8' 

rikada 168 kişi ölmüştür. Halen ~r 
hiri üzerindeki iki müteharri~ ~Üı 
rünün demirleri hararetin tesırı 

inbisat etmiş ve kapanmamıştırğ • 
Bazı mıntakalarda yağmur ya ıofl 

mıştır. Fakat Amerika meteo~0 d' 
bürosu hararetin yarın daha zıys. 
artacağını haber vermektedir. ııt' 

Nevyork, 10 (A.A) - HalibaeriJJ 
da Amerikada sıcaktan öleni 
miktarı 245 dir. 

sa 
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No. H3 .Yazan: MITHAT t;.t!.iMA.ı... 

hergece bayat içki, bayat kadın, bayat 
ve daima taze hastahk onu yordu 

Pariste 
yemek 

O n u n y a t a k odasına 
e n ç o k ç e k i n e r e k giren 
e rkek kocasıydı. Zaten kocasının o -
n u kendi haline bıraktığını bu kadın 
Adnana yatakta söylememiş miydi? 
i kide birde Fransızca "ben hürriyet 
earhoşuyum,, demiyor miydi? 

Adnan görmemiş miydi? Moizin 

1 öyle bir tavrı vardı ki Raşel herşeyi 
yapabilirdi; bu yapılan şey zevahiri 
rahatsız etmiyorsa Moiz de rahat
sız olmuyordu. Böyle bir koca Viya
nadan dönüyor diye mi Raşel Adna· 
Ilı evine alamıyordu? 

Yazıhanesindeki müşterileri birer 
• kelimeyle savdı. Birer Jcelimeyle ... 

Çünkü onlar yine Adnana gelecek
lerdi; mecburdular. Sanki Raşelin o
nu istemediğini bu adamlar duymuş
lar g i b i o n l a r o d a d a y -
ken Adnan öfkeliydi. 

e- }'akat yalnız kalınca hiddeti azaldı, 
azaldı, nihayet bitti. Pazar günü gö
receği rüyaya kaç ·gündür hazırla

nıyordu. Onun lezzeti içinde sesi, 
• yüzü tatlılaşarak Raşeli telefonda a· 

. radı. Yalvaracaktı. Gelecek pazar 
için vaat alacaktı. 

son günlerde Cevat nic;in bu kadar 
sinirliydi? Belkis odada yoksa, Ad
nan onu istiskal ediyordu da onun 
için. 

kat bu ciddiyetten yoruluyordu. İkin
ci suratını gösterecekti. Ancak neşe
lenemiyordu. Çünkü bu evdeki misa
firliği bitince misafir gideceği başka 
ev yoktu. 

FAYDAL'...------ re .. ....... 1 [ ~.. ft--

llikiye J 
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KOCASD 1 MAViŞiN 

~~ BiLGiLER " J 

luCJÜnkü Program 
lstanbol 

18: Dans musikisi (plak); 19: Haberler; 
19 15: Muhtelif plaklar; 19,30: Çocuk ~aa
ti :'Hikayeler; 20: Kadıköy Halkevi koro 
heyeti, Profesör Hulüsi Okten idaresinde; 
20,30: Stüdyo orkestralarr; 21,30 : Son ha
berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan~mın 
gazetelere mahsus havadis ıoervisi verile
cektir. 

Buda peşte 

20,30: Plak; 21.30: Piyes; 22.10: Haber
ler; 22,30: Piyano - şarkı; 23,15: Çiıı;an 
musikisi; 24,10: Cazbant. 

Bükreş 

ıs· Askeri musiki; 19: Radyo orkestrasr; 
20.20': Konserin devamı ; 21.15: Dans mu
sikisi; 22.45: Orkeı;tra; 23,45: Ecnebi dili
le haberler; 24: Plik. 

Moskova 

18: Sesli film (Ukrayna şarkıları); 18.30 
Yeni musiki; 19.30: Radyo operası; 20: 
Şarkılar: 21: Hafif musıki; 22: Yabancı 
dillerle neşriyat. 

Va.rşo\'a 

20: Hafif musiki; 22: Valsler: 22.30: 
Mizahi piyes; 23, 15: Dans musikisi; 24,30: 
Dans plakları. 

Pra~ 

20,15: }ohan Strıı.uss'un (Ziıuner baron) 
opereti. 21,50: Yenı şarkılar: 22,1'5: Skeç; 
23,30: Fok orkestraııı (operetler). 

Yiyana 

20,40: Piyano musikisi: 21,20: Sen mu
sikili seyahat hatrraları; 22,40: Film bah
si; 23: Haberler: 23,55: Askeri bando; 1: 
Sesli film parçaları 

Belgra.t 

20.30: Milli neşriyat; 21: Stüdyodan: o
peret; 23: Haberler; 23,20: Konser nakli. 

- 2 - inanmadığı belli.. Has:rn onu iyice 
Biribirinden siyah çitlerle ayrılan teı:ıkin etmek iı;iıı alaycı bir sesle de· 

geniş tarlalarda, sapsarı ekinler ya- vam ediyor: 
ban çiçeklerinin tatlı, belirsiz koku- -Bir Has Gül için bu kadar üzün
larmı etrafa yayarak başlarında e•- tü gerekir mi gız!, O bir kez koklan 
sen hafif meltemin okşamalariyle sa bir daha akla gelmez gayri. Ma
biribirlerinin üzerine ahenkli bir kı- viş öyle mi'! 
rılışla yatıyorlar. Yarı yarıya kesil - Maviş kocasının son sözleri üze
miş ekinlerle dolu küçük tarlaların rine sevinmesi lazım gelirken, yüre
birinde Hasan orağına dayanmış, ğine biısblitun bır gau!Jlıl< au.,:ıeı ek, 
alnının terlerini siliyor ve ırgatlar, başını onun geniş göğsünde sakla
ekmeklerini yemek için tarladan dı- yor. Evlenirken: "Gülümün üstiine 
şarı yeşil bir gölgelik aramaya çıkı- gül koklamam" demi17ti. Demek şim
yorlar. ı di Has Gülü bir kere koklamayı ak-

Ma viş biraz ötede yeşil bir incir lından geçiı·iyor artık!. 

Raşe! biliyordu; muhavere bitme
den kesildiği için telefon yine çala
caktı. Çalan telefonun karşısında. 
kadın, güzel tırnaklarını ısırıyor 
yerinden kımıldamıyor. ağzını açma
d an öten bu demir kuşun haline u
zaktan acı acı gülüyordu. 

Cevat birkaç gUn miı'1afir kalacağı 
bu evde tabii ki, sinirli olacaktı. Fa- (Arkası var) Sinemalar, Tiyatrolar 

dalının altına çizgili basma yemek Aradan iki gün geçmiştir .. akşam. 
örtüsünü sermekle meşgul. Incirin, Hava yavaş yavaş kararıyor. Ha
gölgeliğine kurduğu salıncakta yeni naym parmaklıklarına dayanan Ma
uyuttuğu Dursun yatıyor. Genç ka- vişin şalvarının ak gülleri karanlık· 
dın yeşil sıvalı toprak kasedeki yo- ta alacalı görünüyor. Yine, bakışları 
ğurdu ortaya koydu. Komşu, tarla- pek bulutlu.J<:;Iiylc yemenisinin ucu
daki kuyudan çektiği, buz gibi sular- nu dudaklarına götürüp gül oyala· 
la dolu bakracın içinden kırmızı do- rını dişlerinin arasında asabiyetle 
matesleri, yeşil salatalıkları çıka- ısırıyor. Mavişe döktüğü dillere rağ
rıyor. Siyah ev ekmeğini alışkan bir men eğer tarlaya beraber gitmezler· 
t~vırla ikiye bölüyor. Maviş bu g?n se Hasan böyle geç vakitlere kadar 
oglunu alarak sabahtan Hasan ıle dönmıyor. Muhakkak her zaman 
beraber tarlaya çıktı. Nedense bir Has Giil ile bcrabl'r döniiyoılar,t.fa· 
kaç günden beri kocasını hiç yalnız viş artık kocasını hiç yüzlcmiyor. 
bırakmak istemiyor. Fakat ne yap- Fakat Hasan kuç zamandır onun 
sa nafile .. Karşı tarlada ırgadlarile yüzüne bakmaktan çekiniyor. Çünkü 
çalışan Has Giilün kıvrak sesile söy· bu küçük esmer yüzü bilinmez bir el 
!ediği türküler o kadar çapkın ki.. sanki bir kaç gün icinde değiştirdi. 
lşte Hasan da tarlanın ortasında Şim..:i o yukarı kalkık uçuk renkli 
durmuş bu sese kulak veriyor. dudaklar heı• giin asabiyetle dişlen· 

Alfred Cevat 

Ahmet Cevat beş senedenberi Pa
riste Alfred Cevaddı: Belkisin amca
Bı vezir Samih paşanın halayıktan ol
ma oğlu ve ataşenaval Naşidin ana 

Deniz Yolları 
J Ş LE T ~A ES 1 

Ac enteleri: K arr .ıı:öy Köprüba 
Tel. 42362 - S ir keci Mühürd ar· 

zad e H an. Tel. 22 740. 

rrabzon postaları 
Pazar 12 de Sah, Perşembe 

15 de. 

ayrı kardeşi Ahmet Cevat. _ür ' 
c ... .., ... ~~i~·..,--............ .,hft1~4".__..._.ı,,.,.,_,~ 

• mektebinden Parise kaçtı. Olen Postası 
basının 25 milyon insandan çalılığı 
aranın kendi hisı'1esine düşenim Pa
'ste bir tek kadınla yedi: Bir sa1me 

artisti ile ... Kadından kovulunca ılıti
)'ar kadınlardan aldığı paraları genç 
kadınlara yedirdi. Nihayet bir gün 
aç k~ldı. Fasa gidecek, Legıon et
ra.ngere'c girecekti. (1) Fakat umu
mı harp çrktr, Fransız ordusura gü
ııüUU Yazıldı. Ve Fransız fır~ası 
Kumkaleye hücum ettiği vakit Al
fred Cevat esir düştü. Anadoında ü
B~r~ karargahlarından birine gCiıı<lc
rıldı. Oradan kaçtı, lstanbula geleli; 
Adnanın konağında Belkise sığmdr. 
Evden dış:n çıkamıyordu. Yakala
nırsa ~urşuna dizilirdi. 

Parıste her gece bayat içki. bayat 
kadın, bayat yemek ve daima taıe 
hastalık, taze dayak onu GOk yıpı·an
dınnış~ı. Mevcudiyeti iki pislikti: 
Manev!yatı polise. maddivatı beledi
yeye aıtti. Usküdarda kUçük bir ev
d.e oturan anasına halayık olduğu i
~ın an~; demiyor, Belkisin ölmüş a
nasına. valide .merhume!" diyordu. 

Belkıs, alnı kibar b" b uklu'lt t . d d.. ır uruş 
~ın e .. uş:nlere acırdı. Çocuğun lıa-

line gozlen doldu. Belkisin gözlerinı~ 
bakınca. Adnan da mahzunlaştı; Al
fred Cevada konaklarında oda ver
d1le_:. Y~lan haini olmak ne kadar a
melı ıdı: Cevad bir yere saklanma. 
ğ~ .mecbur olduğu icin muharebe 
bı~ınc~~e . kadar Adananın zorla 
mısafırıydı. Artık mes'uddu. Ra
hat kafası vardı; başını sade bir ye
r e c~rparsa beyni rahatsız oluvor. 
kalbı de yalnız k ·· . aşarsa çarpıyordu. 
Fe;~h.tr · memleket, aile denilen şev
len ıçı~den atmıştı. Zaten Cevat ic:;in 
vatan ınsanın viski buld ~ d ' 
S · ugu yer ı. 
orıra bayrak ne demektı·., A 'ka-

d . k . men 
a şır etlerin de bayrakları vardı. 

- Hudut denilen bu · .1 · · . çızgı en ın-
ıanl~r sılecekler, göreceksin Belkis ! 

_ Dıyordu. Gülüşüyorlardı. Bu tuhaf 
oglana Belkis her zaman gülmekten 
katılacaktı. Fakat son @nlerde tuhaf 
oğlan gülmüyordu. Sefahatten büyü
y~n acaip gözlerle duvarlara bakıyor. 

,. pıpos~?~. sinirli sinirli çekiyordu. O
nun yuzune bakarak Belkis de ciddi
leşmeye mecbur oluyordu. Fakat 

LF'.G10N ETRANGERE (1) 
Çe_zayır ve Fasta yerli Araplarm ihtil~I 

lermı bastrııp asayişi korumak ic;in Fran 
nnı!1 ecnebilerden aylıkla topladıiı asker 
lerdır 1 Fransız olmıyan katiller, hırsızlar, 
ac; ve çıplaklar Franııa hesabına maaşla as 
k er olurlar ve mı.istemlekelerindeki isyan 
larda Fransa hesabma yerli kanı dökmez 

., bu ecnebileri karceder. ' 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Sah, Perşembe 10 da kal· 
' karlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesı Çarşamba 

18 de 
tzmit - Pazar, Salı, Perşembe. 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesı. Salı, Çar 

şamba. Perşembe, Cumarte
si 20 de. 

Karabıga - Salı, Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersm postalan. 
na kalkış günleri yük alınmaz 

3940 

Istanbul !kinci Ticaret Mahkeme
sinden : Türkiye iş Bankasının Güs
tav Löde zimmetinde 12-6-936 ta
rihli ademi tediye protestosu ve ke 
şidc edilmiş bir kıt'a emre muhar
rer senet mucibince alacağı olan 
2420 liranın temini tahsili için ika
me edilen ref'i itiraz ve iflas dava,. 
sının 17-6-936 tarihli celsesinde 
Mahkeme müddeabih 2420 i.:ranın on 
gün iGinde Mahkeme veznesine de
po edilmesine karar vern:ıiş ~se~e 
mezkür kararname mumaıleyhın ı
kametgahının meçhul kalması itiba
rile bila tebliğ iade kılınmış olduğun-

Bunun için vO· 
cudunuzu gOneşe 
arzetm11lı5 "1niz 

~~·* 
aşsız olan " BARON 1 A •• 
gOzall•k ya~ını mutlaka vü· 
cudunuza sOrmellslniı. 
"B A R O N 1 A" ıtzl gOneş 

ıiyalarının ızt.rablı yanık
lıklarından koruduliu gibi, 
beferer1lzı b OtOn fay· 
dalarını ibzal eder. 

Banyola r ve 

s porla r için 

elzemdir 

dan bir ay müddetle ilanen tebliğat 
icrasında ve muhakemenin de 21-9-
936 pazartesi saat 14 de bırakılması 
na karar verilmiş olduğu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (24330) 

JSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen kirası 40 lira olan Samatyada Hüseyin 
ağa mahallesinin deniz kenarı sokağında 180 metre murabbaı 
arsa teslim tarihinden itibaren 937, 1938, 1939 seneleri mayısı 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş. 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
3 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 22 
Temmuz 936 ça·rşamba günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (B.) (3837) 

Bakırköyü Aya Y orgi mahallesinde Köy içi sokağında yeni 
166 N. 1ı ve 51 7 metro murabbaı bahçesi bulunan evin milkiyeti 
açık artırmaya konulmuştur. Bu eve 11 O lira bedel tahmin olun
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekliler 
825 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. ( 3 7 51) (İ). 

• HALK OPERETİ ; Bu akşam saat 
21,45 de Taksim bııhçesinde {Sevda 
O teli). Salı akşamı (Rahmet Ef.) 

Da\•etler, Toplantılar 

GAYR I FEDERE K LÜPl.ER FUTBOL 
TURNUVASI 

E m inönü Halkev inden : 
ı2. 7. 1936 tarihinde Karagümrük sta 

dmda yapılacak olan Eminönü Halncvi 
ırayrifedere klüpler futbol turnuvası maçla 
rı, ayni tarihe rastlıyan Türkiye Yugos 
lavya Milli takunları futbol maçı münasebe 
tiyle gelecek hafta devam edileceği bildin 
lir ve 9. 7. 1936 tar1hinde yapılacak top 
lantmm 13. 7. 1936 tarihinde yapılacağı 
teblii olunur. 

K U R SLA R 
Be:roilu H a lke.in.den : 
Liselerde ikmale kalan talebenin hazır 

!anmasına yardım olarak evimizde 
20. 7. 936 gununden başlamak üzere aşa 
ğıdaki kurlar açılacaktır. 
FİZİK VE RİYAZİYE : Olgunluğa ha 

zırlık için. 
ALMANCA : Lise son sınıf talebeleri 

ne \'e olgunluğa hazırlık. 
FRANSIZCA : Liıe son smıf talebeleri 

ne ve olgunluğa hazırlık. 
İNGİLİZCE : Lise son ııınıf talebeleri 

ne. 
1TALYANCA : Lise ve yüksek mekteh 

talebelerine. 
Bu kurlara girecek olanlar 11. 7. 936 gü 

nünden haşlayarak evimiz direktörlüğüne 
gelip yazılmaları gerektir. Bu kurlar be 
davadır. Program ve izahat evimiz direk 
törlüğiınden verilir. . .. ' "' -------

Cerrahpaıa hastanesi 21693 
Gareba haı1tanesı Venibahce 23017 
Haııelri kadmlar hutaneıi 2455~ 
Zeynep Klmil haııtaneti Oıküdar 60171J 
Kudaz hastanesi Çapa 221~2 
Beyotlu ZUldh haııtınetl 43 " 1 
Gillhane ha!lt&neıl Gülhane 2r 1 O 
Haydarpaııa Nbmune hastanesi f..,107 
Etfal hastaneııl Slııli ' 426 
Bakırkoy Akıl hastanesi 15.60 
Sarlr Oemiryolları Sirkeci ı3079 
Devlet Oemiryollan Haydarpaea 42145 

itfaiye Te lefonlan 

lıtanbul lttaıycai 24222 
Kadıköy ltfaiyeei 60020 
Y0eşilköy, Bakırköy, Büyükdere. 

sküdar ittaiyeıi 50625 
Beyoğlu itfaiyesi ı 44640 
BüYiikada. Heybeli . Burpz. Kınalı mm 

taJtalan için telr'fnn santralmdaki memura 
r.ınlOll demek lrlfidir. 
Müracaat Vf'rlf'rl 

Denız 1ollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kııdıköy iıkelesi) 437!2 

Çahık "ıhhi yarctnn t.:şkilab 

liu numaradan ımdaı otoıno 
bili istenir 44998 

Takı ilerle hayvan nakli 
yasak edildi 

Bazı şoförlerin taksi otomobilleri
le koyun keGi gibi canlı hayvanlar 
taşıdıkları gibi ekseriya da tepesine 
kadar dolu eşya naklettikleri beledi
yenin nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Halbuki ayni arabalar o eşyaları bo 
şalttıktan sonra Y<'lcu &ötürmekte
dir. 

Bu halin sıhhi mahzurları olduğun 
dan belediye taksilerle canlı hayvan 
ile koku veya toz neşreden ve yahut 
a~ucı ola·' rric' ~leri · şınmalarmı 
yas~~ etmiştir. 

Ancr..k bu ;cayıtlar haricindeki re;:. 
ya, halkın oturac:ığ- ··ler evveıa 
muşamba ile örtülmek şartile naklo
luna bilecektir. 

Duru sudan yudum yudum içeyim. mekten kan oturmuş gibi acayip bır 
Varın gidin haber salın yarime, kızhlıkla yanıyor. Şakaklara doğru 
Seç yarini derler, kimi seçeyim?. daima şüplıelı bir kıvrılışla ubnan 
Birdenbire türkünün sonu tamam- kalınca siyah kaşların altında iki a-

tanmadan karısının acı bir titreyişile teş parçası düşmuş gibi açık mavi 
yükselen sesi Hasanı daldığı bu ğü- gözleri derinden derine tutuşmakta. 
zel, oynak sesdcn ayırıyor. Maviş Hasan karısını böyle vahşi bir de· 
gözleri garip bir pırıltı ile ateşli ses- ğişiklige uğratan elin kıskançlık ol· 
!eniyor: duğunu bilmcyor değil. . .Et'akat ken-

- Hasan orağını bırak ta gel iki dini ne kadar çekmek istese öbur 
lokma edelim.. tarafta çok kuvvetli.. 

Genç adam gülümseyerek orağını Bu ğüzel yaz günlerinde havalar 
yere atıp, o tarafa doğru yürüyor. çok sıcak oluyor ve bulutsuz mavi 
Has Gül artık türküyü kesti, fakat semanın altında, altın tozuna bulan
Hasan gülümseyerek mırıldanıyor: mış gibi parlayan sapsarı ekinlerin 

Varın gidin haber salın yarime, arasında düğen çeviren Has Gül sık 
sık yardım için Hasan'ın tarlasına 

Seç yarini derler, kimi seçeyim?. 
geçiyor. O, kollarını sıvayıp harman 

Yavaşça Mavişin karşısına örtü- başına geçtiği zaman Hasan başını 
nün bir ucuna oturunca, genç kadın sıcak bır dumanın sardığını, vücu
tahta kaşıklardan birini ona uzalı- dundaki kanın alevden bır lav gıbi 
yor. Hasan kaşığın sapına yapışan damarlarını yaktığını hisediyor. 
esmer, ince elin titreyişine bakarak un uu.ı ıe t;ıld.rtan tepelerinde, kü
başını ona kaldırdı. Hayretle karı- çiik parlak mına par<'alııl'ını atc>şten 
sını süzüyor. Mavişin yukarı doğru oklar gibi Üzerlerine seı p('n Gimcş! 
kalkık uçuk pcnbc dudakları hafif- Yoksa genç kadının orak biçerken 
çe oynadı : sıcaktan açtığı sıkı basma içliğinın 

-Ne daldın yüzüme Hasan? Has arasında görülen pembe çilek renki 
Gülün türküsü seni büyüledi sanı- yeninin parlayı:;ıı, siyah iri göözlerin
rım ?. Hasan onun sesindeki acı tit- deki ateş, yahut bir fiı.ıkıycden süzıi· 
reyişi, yaptığı sitemi anlamamış gi- len küçük damlacıkların havuza vu
bi, kaşığı alıp, yeşil sırlı yoğurt ça- rurken çıkardıkları tatlı şıkırtı gibi 
nağına daldırdı. Fakat Maviş konuş- -kızıl dudaklarından dbkülen yamk 
masına devam ediyor: türküler mi? Hasan bunları düşüne· 
- Hasan anlamadım mı sanıyorsun mıyor. \e damında Mavişin yanında 
gayrı?. Ne var aranda ki, ona öyle yüreği ı;evgi dolu bir adam oluyor. 
deli deli bakıyorsun, Hasan iyice F'akat tarlada her şeyi unutarak Has 
gönlünü verdin nedir gıza ?... Gül'c yuksck bir daldaki çiçeği ko-

Hasan yalancı bir hiddetle ba- parmak isteyen insanın bulutlu, hay
kışları tutuşarak.birdenbire elinden ran gözlerile dalıp, dalıp gidiyor. 
tahta kaşığı fırlatıp, bağırdı : Maviş bunları çoktan sezdi. Hana-

--Scn ne yiyeı.:eğini şaşırmışsın yın parmaklıklarına dayanmış, diş· 
gayrı, kime gönül vermişim diyiver !erinin arasında parGaladığı yeme· 
bakayım? Maviş bir solukta cevap nisinin oyalarını karanlığa fırla ır· 
veriyor: ken. kafasında yüreğini yiyen bın· 

-Demin türküyü dinlerken Has bir düşünce yuvarlanmakta, şimdi 
Gülün çitine öyle dalup ,giden sen kocası harmanlıkta muhakkak Has 
geğil miydin Hasan ? Gül ile beraber dönüyordur. Belki 

Genç adam karısının her şeyi sez- de tarlada kucak kucağa eve dönme· 
diğini anlayarak, bu şüpheyi ağır yi bile. unutmuşlardır. Maviş başını 
bir hareketle bastırmak isteyip, göz- kollarının arasına alarak ağlayor. 
lerini hiddetle açıyor. Fakat Mavişin Birdenbire omzunda gezen bir elin 
gözlerindeki ıslaklık, sıcaktan geç- temasile srçradı. A ! .. Hasan sen mi 
tik, esmer yüzünün yanaklarının u- geldin? .. 
cuna toplanan bir alevle için için ya- (Arkası rann) 

Peride Celal nışı onu birdenbire yumuşattı, ye-
rinden kalkıp genç kadının yanına 
sokuldu. Yemenisinden sarkan gür 
siyah örgülerini şefkatle okşayarak 
konuşmaya başladı: · 

- Mavişim koyma yüreğine kö
tülük. Boşuna içinden ağlama .. Sen
den gayrısına yabanın karısına göz 
atarsam, sonram kör olurum gız! .. 
Mavişin bakışlarından bu sözlere 

VENi NEŞRi VA 1 

Kroyçer Sonat 
Tolstoy'un bu isimdeki eseri Ali 

Karni Akyüz tarafından türkçeye cev 
rilmiştir. Eser, Hilmi kütüphanesi ta 
rafından temiz bir baskı içerisinde 
neşredilmiştir. 
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VAZiYETi 

Kahve fiatleri ucuzluyor 

Brezilya kahve şirketinin hükumet 
le yaptığı mukavelenin müddeti ha
ziran ayı içinde bitmişti. Hükumet 
tekrar Rirketin mukavelesini yeni 
ışartlar dairesinde. altı ay için yeni
lemiştir. Mukaveledeki bir maddeye 
göre, şirket kahve fiatlerinin artma
masını temin için, elinde daimi ol.arak 
10 bin çuval kahve bulunduracaktır. 
Şirketin mukavelesi dolduğu zaman, 
gUmrUktc 22 bin çuval kahvesi bulu 
nuyordu . .Mukavelenin yenileneceği 
bir sırada, bu mallann piyasaya çıka 
rılması tehir edilmişti. Bu yüzden 
kahve fiatleri 106 kuruşa kadar yük
zelmiştir. 

Dünden itibaren Brezilya kahve 
~irketi gümrükteki mallarını çıkar -
maktadır. Bunun üzerine kahve fiat 
leri 102 kuruşa kadar düşmüştür. 

Brezilya kahve şirketi, hlikume • 
tin müsaade ettiği kontenjan nisbe -
ti dahilinde, altı ay içinde Brezilya -
dan bir milyon 700 bin kilo kahve ge 
tirecektir. Bu mal, takas surctile a
lınacak, yerine Türk ihracat malları 
gönderilecektir. Brezilyanın Türkiye. 
den istediği maden kömUrti, zeytin, 
yağ gibi maddelerdir. 

Tütün piya•aıı 

Piyasada 935 mahsulü üzerine tü
tün satışları bitmiştir. Zürra elinde
ki mal, tamamile tüccar, ve inhiısar 
idaresi eline geçmiştir. Bu miktarm 
35 milyon kiloyu tecavl.iz ettiği anla 
§ılmaktadır. Şimdi ku.mpanyalann 
ve ticaret inhisarlar idaresinin faa. 
liyeti, köylüden satın alınan tütünü 
işlemekten ibarettir. 

936 senesi mahsulü her tarafta id 
rak edilmiştir. Eğe mıntakasmda 

mahsul toplanmakta ve amele tara. 
fından krnlmaktadır. Samsun, Mar. 
mara tütün mmtakalarında mahsul 

Sanayi mamuıdtının fıatLeri 
Satış ve 
tesbit 

ham ·madde fiatlerini 
eden cedveller yapıhyor 

Sanayi mamulatınm maliyet ve sa 
tış fiatlerinin kontroluna ait kanunu 
nun tatbikatına başlanmıştır. Evvel
ce de yazdığımız gibi, bu kanunun tat 
biki münasebetilc, lstanbul, Izmir 
gibi, endüstri mıntakalarındaki ti
caret odalarının vazifesi bir kat da. 
ha artmı§tır. 

lktisat Vekaleti tarafından, tica • 
ret odasına gelen yeni bir emirde, ka 
nunun tatbikine dair izahat verilmek 
tedir. Ticaret odasında yeni teşkil e
dilen endüstri ı;;ubesi her ay fiat te
mevvüçlerini gösteren bir cetvel ter. 
tip edecektir. 

Diğer taraftan sanayi birliğinde 
~am maddelerin satış fiatlerini gös. 
teren bir cetvel yapılacaktır. Ticaret 
odası tarafından yapılan satış fiatle 
rine ait cetvel. sanayi birliği tarafın. 
dan hazırlanan ha.m madde fiatlcrine 
ait cetvel, her ay lktisat Vekaletine 
g-önderilecektir. ·lktisa t Vekaletinde 
bu işle uğraşan daire, satış fiatlerile 
ham madde fiatleri arasındaki farkı 
hesap edecek, yani fabrikanın mas
rafını, karrnı tetkik edecek, ona gö
re. bir fiat tayin edecektir. 

Fiatler, en fazla, orta, en aşağı da 
Uç kr.:ıma ayrılmaktadır. Fabrikala • 
rm satış fiatleri bu üç şekil üzerin • 
den tetkik edilecektir. 

Satış fiati tanzim edilirken, nor • 
mal şerait altında işliyen bir fahri • 
kanın finti gözöniinde tutulacaktır. 
Bu arada rasyonal bir tarzda kurul 
mamış, makinelerinin randımanı az 
ve idare masrafları yilksck olan bir 
fabrikanın maliyet finti ve netice iti 
barile satış fiatinin yUksck olacağı. 
na şi.iphe yoktur. Ticaret odası. sa
tış f!atlerinin kontrolu, sanayie ne gi 

bi noktaları gözönünde tutacaktır. 
Sanayi mamulatınm maliyet ve sa 

tış fiatlerinin kontrolü, sanayi ne gi 
bi tesirler yapacaktır? Alakadarlar 
bunun neticelerini §İmdiden kolayca 
tahmin edebilmektedirler. İktisat Ve 
kıi.lcti, sanayiin bir şubesindeki satış 
fiatini tesbit ettikten sonra, maliyeti 
yüksek olan fabrikalarda ona göre 
ı.slahat yapmaya mecbur olacaklar -
dır. 

Her ş<'yden evvel mnliyet fiatinln, 
diğer fabrikalardan fazla olmasında 
ki sebepleri ortadan kaldırmak için 
çareler arıyacaklardır. Bu suretle 
devletin fiat tanzimi me.selesi sanayi 
in daha rasyonal bir tarzda kurul • 
masma ve ıslahına hizmet edecek, dl 
ğcr taraftan piyasacia ihtikara mlni 
olmıı k suretile milstehlike de büyük 
faydalar temin edecektir. 

Türkiye - İngiltere ticaret 
anlafması 

I..ondra, 10 A.A. - Avam kamara 
sında bir meb'u!3un sualine cevap ve. 
ren Runciman demiştir ki: 

" Türkiye ile aktedilmiş olan tica
ret anlaşmasının tatbikı, İngiliz hü
kumeti tarafından tetkik edilmckte
dır. Pek yakında bu hususta başka 
beyanatta bulunancağımı ümit et • 
mekteyim.'' 

Fransanm bizden alacağı 
yumurtalar 

Fran11ız hükumeti bu 
senenin üçüncü, üç aylık kontenjan 
listesinde TUrkiyeden 250kental yu
murta, 750 kental arpa alacaktrr. 
Türkofis Franı;ız kontenjanı hakkın
da alakadarlara malumat vermiştir. 

BOR SA 
bir iki hafta sonra toplanacaktır, .......,...._....~ 

Yeni mahsulün satışlaruıe. tqrjniev-
velde başlanacaktır • Paralar 

10 TEMMUZ CUMA 

Eı lt am 

lzmir panayırında 
Sovyetlerin pavyonu 

Moskova, 10 (A.A.) - So\•yet Rus 
ya Tecim Odası 7 Hazirandan itiba. 
ren Izmir panayırındaki Sovyet pa
viyonunda te§hir edilecek olan eşya 
yı yollamıştır. Bu paviyonun ilk sek 
&iyonu Sovyet Rusyanın endüıstri, ta 
nm, münakalat, kültür sahasındaki 
muvaffakıyetlerini göstermektedir, 
Türkiye ile Rt1sya arasındaki ekono
mik ve kllltürel münasebelerde di • 
ğer bir seksiyon da gösterilecektir. ü
çüncü bir seksiyonda, tarım makine
leri, traktörler madeni ve tahtayı 
:işlenıeye yarayan makineler, elektro
motörler, ve birçok maden e§anti • 
yonlan teşhir edilecektir. 

Pamuklu mensucat, kimyevi mad
deler, eczalar, tıp aletleri, muhtelif 
gübreler de bu paviyonda teşhir edi
lecektir. 

Teknik ve edebiyat eserleri için de 
aynca bir seksiyon ayrılmıştır, 

No. 78 

Ademle Havva 
Bttrban OAHlll 

kocasını geri bırakmak için gizlice 
kocasına ait otomobilin benzin de· 
posuna su kattırmış, bunun için 
yolda motör çekmez olmuş. Halbuki 
bu işten anlayanlar dediler ki buna 
imkan yoktur. Böyle bir şey olsa da· 
ha motör ilk işleyişinde hatta ga· 
rajdan çıkarken belli olur .. 

Bu dedikodu o kadar dal budak 
aaldı ki Prens Akil :Mısır'da durama
dı :seyyahate çıktı. Prenses de bunu 
hakaret telakki etti; ayrıldı. 

-Garip şey. 
-Evet gariptir. 

Fehmi Ra.şidin verdiği izahat Pren
ses hakkında beni oldukça tenvir et
mişti. Dedim ki: 

- Zenginlik dertleri. Amerikan
l'ari bir ayrılış! 

- Evet. Bereket Mısırda böyle 
hadiseler çok olur da çabuk unutu· 
lur. Prenses neş'eli bir kadındır .Çok 
istiyen de var. Fakat evlenmek ni
yetinde değil gibi görünüyor. Çok 
zengindir. Cezirenin en güzel villası 
•undur. Gezmeği, eğlenmeği sever. 

Ahı 

Sterlin 623,-
1 Dolar 123.-

~0 İsviçre fr. 815 -
20 HcJçık;a f ~I• 80,-
20 Drahmi 21.-
20 Çek kuron 85,-
20 Ley 13.-
20 Oınar 48.-
I.iret vesikalı 190.-
Floriıı 82,-
Avusturya şilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 19,-
Penıo 22,-
Leva 22,-
Yeo 32.-
lsvec kuron., !1,-
Altm 967,-
Banknot 241,-

Ç e lcler 
Pariı üzerine 
İngıliz ü.ı:erine 
Dolar 
J,ıret 

Belca 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Av turya 
Mark 
İsveç kurona 
İlipanya pezcta 

Sa tıı 

630,-
126.-
820,-
84.-
23.50 
94,-
16,-
52.-

196,-
84,-
24,-
30.-
22,-
24.-
25,-
34.-
33.-

968,-
242,-

12,03,-
629,-
0,79,70 

10,12,50 
4,72,15 
3,43,70 

63,-
1,17,14 

19,11 ,68 
4,18,32 
1,97,87 
3,08,38 
5,80,83 

Avrupa seyahatinden yeni geldi. Mı
ı:;ır kadınları arasında bilgisi, zekası, 
ile tanınmıştır. Fakat mes'ut değil 
işte .. Bir kadın nekadar zengin ol
sa, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak 
vaziyette olsa yine hayatını bir er -
kekle birleştirmek mecburiyetindedir. 

Gilldi.im: 
- Bu bir mesele değildir zanne

derim. 
- Evet ama daima gözönünde bu

lunan tanınmış insanlar için hayatla
rını keyiflerine göre çizmek kolay de
ğildir. 

Fehmi. Raşitle bu bahis ilzerine u. 
zun uzun konuştuk. 

Bu iyi kalpli ve iyi düşünüşlü a
damdan mUsaade alıp çıktığım za
man saat üc:e geliyordu. 

Hayatnn biraz yorucu gidiyor. 
Istirahate ihtiyacım var. 
Sabunlu bir duş yapıp derhal yat

tım. 

••• 
Tesadüfler birçok mühim fırsatları 

biribiri üzerine yığdı. 
Programımı kendim çizemiyorum. 
l{urşun gibi ağır bir uykudan 

kalktığım zaman saat sekiz bucuktu. 
Derhal işimin başına gittim. Öğleye 
kadar nefes almadan çalışmak la
zım. Ak§am çalrşmalan nekadar ol-

lo Bankası Mil. ıs,-
• • N ~~ 

" " Hamlllne t.90 
Anadolu % fiO 24,75 

., %100 41,50 
Slrkethayrıye 16.50 
Tramvay 18.75 
Bomontl Nektar 9.50 
Terkos 12.50 
Aılıın Çimento 9.30 
Merkez Bankası 68,45 
Oımanlı Banka&r 27.-
Şark Merkez Eczanesi Kuponsuz 3,70 

lstilcr o ılor 

Türk Borcu I 2tı.SS 
11 II 19,35 
,. ., III l 9,50 

htikruı lfıhilf 06.-
Ergani A. B. C. 96,-
Sıvaı - Erzurum 1 98.25 

11 .. II ııa,2s 

Mı ı ı r f olr v lllerl 
1186 1 -- --1903 JI 97,- 98.-
1911 III 91,50 92,50 

To lr vilôf 
Rıhtmı 10,25 
Anadolu I ve n 43,35 

,, '' ın 45,50 
Anadolu Mümessil 45,30 

sa derlitoplu olamıyor. 
Tavanda mütemadiyen dönen van

tilatörlerin altında bir akşam evvelki 
hadiseleri hayalen tekrar yaşıyarak 
çalL3ırken birçok defalar telefon çal
dı. Bunlardan biri yine Marionne'du. 

Bu güzel kıza karşı o kadar ağır 
bir yük altındayım ki! Utanıyorum 
ve korkuyorum. 

Onlara bir akşam yemeğe gidip an
nesinin de yanında söylenmesi icap e
den bazı hakikatlerden bahsetmek 
lazım. Fakat bir türlü vakit bulamı
yorum. Bugün öğle yemeğinde yine 
Emili ile beraberdim. Dört saat sü -
ren bu yemek faslı bana her şeyi u
nutturuyor. 

O kadar iqtediğim ve özlediğim bu 
güzel kadının artık lskendetiyeye dön 
mesi lazım. 

Yann gidecek. Fakat kocasına bir 
bahane uydurup Kahiredeki misafir
liğini uzatmasından korkuyorum. 

Çok nefig- bir kadın. Buna şüphe 
yok .. Fakat Prenses Seylamn peyda 
oluşu bu münasebetin tadını kaçırdı. 
Şimdiki halde onu idare etmek lazım. 
Yemekte ona Iskenderiyeye gelmek 
istediğimi söyledim. Çok sevindi. 

- Denize ihtiyacım var, dedim. 
Ben Istanbul çocuğuyum. Uzun za • 
man denizsiz yaşıyamam. Sen yarın 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte

rinizi size söyliyehm r 
Alnının üst kısmı ve saçları, bir 1-

talyan tenoruna benziyor, ve düz ke
'i>ıl ,.1is ve bir az 
Hitlerinkirc benzi. 
yen bıyıkları ile, 
u zatın muhteris 

ve otorite sahibi 
11irisi oldu, ı.ı hissi 
cloğuyor. }l"akat, 

t'iyyen böyle de 
~ildir. O, çok bü -

hir m"hviyete 
"ııhintir. Sert gö
rünüşü zevahirden 
başka bir şey de , 
ğildir. Yaratıcı ol- iV. 
maktan ziyade verilen emirleri tat
bikte büyük kabiliyetleri vardır. Her 
hangi bir işte kendisine itimat edil
mesini lazımdır. Bu itimat olmazsa, 
müteesBir olur. Çalışkandır. lyi bir 
aile reisld.lr. 

Hayatını bir SİF.teme sokmuştur. 
içtimai vaziyetini 
tanzim ederek o • 
na göre hareket 
eder. Küçük kUcfik 
endişeleri vardır. 
Meselelerin so -
nuna kadar gitme
ğe cesareti yok -
tur. Kimseye yük 
olmadan, hat t a 
kendine bile. ya • 
şamak ister. Bu • 
nunla beraber ta -

B. Şükrü hakküm etmeğe 
meyyaldir. Harici darbelere karşı 
kendini müdafaa ede.·. 

BUyük bir iştih~n vardır. Mahzun 
bir itaati vardır. Bayatı ve kanun
ları olduğu gı'bt 
kabul etmiştir. Bu 
nun için, mümkün 
olduğu kadar ra -
hat yaşame.ğa çalı· 
§ır. Az yorulmak 
ister. Zorlanmağa 
gelmez. Ve şayet 

zorlanırsa, haya. 
tında bUyük boş • 

r ar, a -
talanabilir. Haddi 
zatınC.a iyi, uysal 
bir arkad8.fjt ı r. /rlan 
Tehlikeli §eylerden hoşlanmaz. 

• 
Zeki, herhangi bir vaziyeti derhal 

Iİ' l 

kavrar. Fakat her 
zaman, bu vaziye . 
t~., iyi veya kötü 
olduğunu kavrıya. 

maz. lhtiraslan. 
arzulan vardır. Fa 
kat yaşınm kil<;Uk 
llit!ii bunlann ta • 
hakkukunı;. manı 

oh 1aktadır. lçti • 
mai hayatın bazı 
:-Canunh:.rına isyan 
eden bir dii~üncesı 

Erdoi an vardır. Teşebbüs 
sahibidir, seyahati sever. Bedii tema. 
yülleri vardır. 

M.B.S. 
Hayal kuvveti vardır. Mantığına 

galiptir. Buna. rağmen mantığı ile 
hareket etmesini icap ettiren bir iç
timai vaziyeti vardrr. 

Büyük bir faaliyet ihtiyacı vardır, 

Seviyorum, fakat! ... 
.. ...--- - ----- J Ada.nadan Remzı ımzasile: \-."-nau unu~-= u 

"28 yaşındayım. B11ra<la biiyük M kt .. d lerf 
bir arazim tı•ar ve bir Jwyli ::cngi - e up gon eren 
11im. '1 ~hsilimi A~pada yaptım ve Bi::o mektup gönderen sayın o 
talelJo ıkc>ı orada bır Fı a>~1z k"tZty· yuoıdarımı::dan çok mühim rictJ 
la tanıştık, scvi§lik. Buraya döneli var. 
:J sene oluyor. Kızla hci.Ui mektupla- ı - Yazıları sayfanın yalnız 
şıyor 11e .<ıevt§tyurıız. Onu buraya tarafına ya::11ıak, arkasına ya. 
getirtmek ve ommla cvlenmcği dii- mak. 
şıiniiyorum. Acaba doğru bir hare- 2 - Mektupları mllmkün old 
ket olacak mıt "Yoksa smıradan pilj- takdirde makine ile, olmazsa ~ 
rnan mı olacağımt Siz ııc dcrsiniz1'' aralar1m geniş bıra1:arak, ok-ııtış) 
Eğer cidden sevişiyor ve anlaşı • yazmağa çnlfşmak. 

yorsanız tereddüt etmeden evleni - Bı~ iki noktaya dikkat cttikl' 
niz. Fakat dediğim gibi bütün me - takdirde, hem bizim i*imiz ko"-
sele anlaşmada ve sevişmededir. laşmtş olur, hem de kendilerine 

* ha çabuk cevap verebiliriz. 
Kocam beni ıevmiyor!... ~ 

Şişliden Sabahat imzasile: 
"f4 ya-l}ınclayım. iki sene 6tıVcl 

benden ilç ya§ biiyiik bir gençle de
licesine seviştik ve eulendik. :)imdi 
bir yaşında bir de ç0e1ığımıuz ı:ar. 
Btt setıcyc kadar fovkaliide mes'ut 
ittim. Fakat birkaç ayd.anberi kocam 
bana karşı l<ikayt, miitcmadiycm ba
na sinirleniyor ve h.attıi. bazan beni 
tersliyor. Ustelik geceleri geç gel
mcğo b<ı§ladı. Bir şey söyliyccçk 
olursam beni a:;arlıyor. Ne yapaca
ğımı şaş1rdını. Kocamı eskisi kadar 
seviyorum, fakat o artık l.ıeni sevmi· 
yor, ııe yapayım1" 

Belki kocanızın işlerinden dolayı 
birtakım size söylemek istemediği 
sıkıntıları var. Belki §imdiki hali ge
çici bir buhrandan ibaret. Derhal 
böyle, iç yüzünü bilmeden, öğrenme· 
den, bir karar vermeyiniz. Sakin bir 
zamanında kocanızı sorguya çekiniz. 
Size vereceği cevaplardan herhalde 
bir şey anlıyabilirsiniz. Sonra, ne o
lursa olsun, yavrunuzu düşününüz. 
Onu bedbaht etmeğe hakkınız yok
tur. Her halde sinirlenmeyiniz. Her 
eey istediğiniz şekilde düzelebilir. 
Bu sizin elinizdedir. 

i :t-

i Kocamla çok ıevifiyoruz fakat!. 
Taksimden K. L. imzasile: 
"21 yafın(kıyım. Uç ac11cdenberi 

eııliyım . Kocamla mllthi§ seui.şiyo • 
ruz, fakat ben delicesine kıskancım. 
Bıt kıskançlık yü::ihlllcn sıl~ sık kav
ga ediyoruz ve kooanı bu halime 
nıiithi.ş üzüliiyor. Ne yapayımt" 

Bu dereceye kadar varan kıskanç
lık adeta bir hastalıktır ve insanla ·. 
rı bedbaht eder, çünkü zaman geç -
tikçe bu his bir fikri sabit haline 
gelir. Kazaen kocanız başka bir ka
dına bakıverse, onunla kavga eder
siniz. Büsbütün bakmak arzusunu 
ona vermi§ olursunuz. Bütün bun -
lar çocukluktur. Mademki blribiri -
nizi seviyorsunuz, bu saadeti böyle 
saçma §eylerle mahvetmeyiniz. Ira
denize hakim olup bu kıı;;kançlıktan 
vazgcçmeğe çalışnnz. Yoksa istikba
liniz feci olabilir. 

:(. 

Kocam beni aldattı ... 
Ankaradan P. A. imzasile: 
"Beş .wmcdcnberi evliyim ve ko -

Onu tanıdıklarını iddia eden kimse
ler iyi tanıyamamışlar, meziyetlerini 
takdir edememi§lerdir. Makinelere ve 
makine gibi hareket edenlere karşı 
muhabbeti vardır. Bununla beraber 
yalnıT. hayalleri için yarar. 

camı seviyorum. Bundan birkaç 
nıan evvel ameliyat oldum ve bir 
[/Ünler Juıstmıcde idiuı. Bu :::arttl 
::ar/mda kocanwı beni bir gen<; 1" 
la ttlcl«ttığını biliyorum. Zaten 
cam da bunu i11kcir etmedi. Ne 
payım1 Kocamdan aynlayım 

yoksa aff cclip oturayım mı 1 Siz 
dersiniz1" 
~rrılmaymız. Geçici bir arzu 

canızm size kar§ı olan sevgi 
sarsamaz. Bilakis, şimdi vicdan 3' 
bı çekiyordur ve bundan sonra flf 
dnua çok sevecektir. Ayrılmak ),f 
laydır, halbuki her şeye rağme~ ...ı 
fetmek ve oturmak, ancak yU1'l"" 
karakterlerin harcıdır. 

Sevgilim öldü, ben d• 
Beyoğlundan L. L. imzaslle : 

" f 1 yagmdayım. Uç şencdcn 1" 
bir gençle delicesine scvişiyord 
Tam cvlenccağimiz sırada, anstl 
hastalandı t:e öldii... Deli gibiyt 
bcıı de ölmeğc karar verdim, çfl 
kü onsıız ya§ayam(lyacağnnı anlı 
rum. Acaba Biz ne dersiniz 1 

lstirabınu:ı anlıyorum, ve ona 
tırak ediyorum. Fakat sakin intı 
tm yinız. Bu alçaklık ve çocuk 

olur. Hayatta unutulmnyıın hl<; 

şey yoktur. Daha çocuk sayıla 
kadar gençsiniz. Zamanla her 1 
unutacaksınız. Istikbal sizin için 
zun ve güzel senelerle dolu ... Bir 
bana hak vereceksiniz. Şim 
böyle istirabınızla ba ba a kıı~ 
yınız. Geziniz. eğlcniniz, ve bu 
ı-etle çabuk unutacaksınız. 

lf. 

Bir ceva p 
Beyoğludan S. L. imzasına 

I\endisine mektup yazmaymı:t:: .. 
şayet mUasebet dl.işerse, ona v~ 
ti anlntırsınız, Mt::selc birter. _., 

Yalnız. mektubunuzdan, bu ad"' 
hala sevdiğinizi anlıyoru~ Bttntt .,; 
di kendinize de lsbat için birçok d ..1 
ler ileri sUrUyorsunuz. EvlenrneP' 
imkanı olmadığından bahsediyo" 
nuz. !zzeti nefsinizi de unutmuyoı' 
nuz. Size tekrar ederiz ki, onu t 
rar görmeğe çalışmayınız. TchII 
olabilir. fatikballnize ait fena vaıi 
lcr olabilir. Son pişmanlık ta ta 
vermez. 

Bu sözleri ilave etmek mecbUrlf 
tinde kaldık, mazur görUnUz. ~ 

ubaha dönüyorsun. 
ben de oradayım. 

hafta üstün bir eseri sayılabilecek bu vil
la yUkı:;ek okaliptüs ve hurma dallan 

- Ondan şüphe etmeyiniz, d~ 
Fakat hakikati söylemek lazrrıl• 
hareketimde yalnız sizi dil§ündilJSI' 

-Nasr!? ~ 

- Pazar günü gel! dedi. 
Buna imkan yoktu. Prens Caferin 

daveti vardı. 
- Büro işlerimi ancak perşembe 

günü yoluna koyabileceğim. Burada 
cuma günü yerliler tatil yapıyor. Cu
martesi günü Ingilizler. Pazar günü 
de geri kalanlar. Tam bir İngiliz haf
tası ... Cuma günü sabah trenile geli
rim. 

- Nereye ineceksin? 
- En lüks değil fakat en müsait 

otel Bcaux Rivage'dir. Oraya in. Ben 
seni telefonla ararım. 

Emili bugün yemeğe yalnız gel -
mişti. Görümcesi biraz rahatsızmış. 
Gelinle görümcenin iyi geçinmeleri 
iyi fırsatlar hazırlıyor. 

Ertesi günü erken döneceği için 
bugünkü yemek fa11lı uzun sürdü. 

Büroya saat beş buçukta geldim. 
Otomobil çok işime yarıyor. 

• • * 
Cezire Mısır zenginlerinin haşme

tini gösteren bir villalar ve parklar 
kö~csi. En modern villalar burada. 
Bir aksam evvel bir otomobil gezinti
si yaparak buralara kadar gelmiş. 
Prenses Scylanm villasını görmüştüm 
Güzel bir park içinde yeni mimarinin 

arasında beyaz bir yuva gibi görünü
yor. 

Onun söylediği saatte geniş par • 
makhkh kapıya yaklaşırken kırmızı 
elbiseler giymiş upuzun bir fellah ka
pının iki kanadını da açtı. Asfalt bir 
yol mermer basamaklı merdivenlerin 
önUndc geniş bir meydan halini alı
yor. Hafif bir manevra ile yanaştım 
Fakat birdenbire hatınma geldi. Bu-
rası antrenin tam karşısı idi. Biraz 
ilerde tiursam otomobil dışardan gö
rülmiyeeekti. Aşağıya inmişken yine 
direksiyona geçtim ve küçük bir tur
la arabayı ileri aldım. 
Döndüğüm zaman dört beş ayak 

merdivenin sahanlığında Prenses 
Seyliınla göz göze geldik. 

Gülüyordu: 
- Arabanm aiçin o kadar uzağa 

götürdünüz? 
- Benden sonra gelecekleri arka

da bırakmamak için! 
O erimiş güneş parçasma benziyen 

iri kestane gözleri şimşeklendi. 
Hürmetle elini öperken istihzalı bir 

sesle: 
- Çok naziksiniz dedi. Başkala. 

rını düşünmek için nekadar iyi kalp
li olmanız 18.znn. 

- llk durduğum yer caddedell r 
rUnüyor ... 

Başını salladı. . 
- Anla§ıldı. Haydi içeri öyle 'f 
Büyük camlı kapıyı yine nar li' 

ği renginde elbiseler giymiş on • .A 
iki ya§larında iki fellah çocuk Si .. • 
far. .J 

Burada kibar evlerde tektUk ~ 
bi kadın hizmetçiler var. Geri k gJ 
hep fellah. Ama ne şirin fellfllıl~ 

- !çiçe iki salondan geçtikten . 
ra Nile bakan büyük pencereli 
odaya geldik. I 

Pencere, karşı duvarın bUtUıı 
hası kadar geniş. 

Hafif esya. :lımdaki camlı k8pı~ 
dan geniş ve çiçekıi bir verıındd 
çıkılıyor. Biiyük yapraklı ağaÇ 
lan üzerinden Nil görUnüyor. . ~ 

Batmak üzere bulunan giineŞtJl ,.~ 
rengine boyadığı Nil bu koyu ~ 
yapraklar arasında ne haşmetli g 
nü yor. 91 

Prenses Sey18n ince, şcffa! iJJ 
mavi şarmözc benzer tuvaleti ıÇ 
rüya gibi dolaşıyor. ~ 

(ArkaSl 
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DOKTOR 

Kemal N. im re 

~KOÇ"'K ÇiFTLiK PARKINDA~ - Uç gUnlUk istirahatinden sonra 

Bayan SAFİYE 
CiLT VE ZUHREV1 

RASTA.LIKLA.R MUTEHASSISJ 

A.dl'ell: BeyolltJ lstlkW ea.44•• 
Rumell ilan No. 18 

Unlü 
San'atkir Münir Nureddi.n Bugun ve bundan sonra her akşam 

PANORAMA 
HergUn öileden aonra baltala· 

rmı kabul eder. 

ve arkadaşları; Kemençe FAHiRE, tanburi 
REFiK, ve kanun ARTAKi BAHÇESiNDE 

- seanslarım tekrarı.yer 
11 temmuz cumartesi, 12 temmuz pazar akşamiarı 

T~lefon: 40153 MEVSlMlN iLK KONSERLERiNE BAŞLIYACAKLARDIR Su Mühendisi Aranıyor 
Bozcaada Belediye Reıshğınden: Ankara Yüksek Ziraat Enistıtüsül 

Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan ve a

şağıda 3 gurupta gösterilen eşya açık eksiltme ile ve 3 
gurup halinde satın alınacaktır. 

2 - İhale Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektôrlük bina-
sında toplanan İdare ve ihale Komisyonu tarafından cet
velde gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat hizalarında gösterilen mu
hammen bedeller yekununun yüzde 7, 5 dır. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve nümunelerini 
görmek isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müra .. 
caatları. (1645) (3865) 
İhalesi 27-7-936 Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Cinsi Adet Beherinin Yekun tutarı 
Fiatı 
Kuruş Kuruş 

Su Sürahisi 100 85 8500 

Çukur tabak 10 o 45 4500 

Düz Tabak 100 45 4500 
Su Bardağı 20 o 12 2400 
Çay bardağı ınaa 50 25 1250 
tabak 
Çay kaşığı 50 25 1250 
Bakır Ekmek tabağı 5 o 85 4250 
Bakır tevzi kepçesi ı 00 25 2500 
Kaşık 5 o 45 2250 
Çatal so 45 2250 
Bıçak s o 75 3750 
Bakır Caydanlık 3 o 300 9000 

" 
İhalesi 2 7-7-9 3 6 tarihin e rastlayan Pazartesi günü 

saat 15 e yapılacaktır. 
·Spor Donu 15 o 110 16500 
Spor l"autıası ı' o aO' 9000 
Lastik ayakkabı 150 180 27000 
Beyaz tenis pantalonu 2 5 275 6875 

-
İhalesi 27-7-936 tarihin e rastlayan Pazartesi günü 

saat 16 da y apılacaktır. 
Pamuk yatak 12,5 
kilo 90X 200 eb'a-
dında. s o ızoo 60000 
Pamuk yorgan 3 Ki-
Jo 140Xl 90 eb'adın-
da. 5 o 722 36100 

Pamuk yastık 1, 5 ' 
kilo 40X 90 eb'a-
dında. 10 o U58 16800 

Pamuk Adana Malidir ve b irincidir. 

lıfanbul Levaıım Amirliği Göz Hekimi 
Satınaf ma loınfıyonu 

ııanıarı Dr. ŞUKRU ERTAN 
İdareleri İstanbul Leva- e.1a1o1111 N111"9 Oemanl,. cad. No.JD 

zım Amirliğine bağlı mües- <CaıtaJCt.ı• &caaa• bieitill>· 
seseler için 465 bin adet yu- :.a. 12111 
tnurta 13 Temmuz 936 pa- :-__,,_,...__ _ ______ .-ı 

zartesi günü saat 15,30 da n·. ( 36) (3912 ) 
Taphanede Satmalma Ko- ••• 
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
8370 liradır. İlk teminatı 
'fi27 lira 75 kuruştur. Şart
namesi Komisyonda görüle 
bilir .İsteklilerin kanuni ve
sikalarile teklif mektublan
nr ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(30) (3609) 4797 4901 
• • • 

Harbiye okulu için 10500 
kilo yataklık kuru ot 14 
Temmuz 936 Sah günü 
saat 14 de Tophanede Sa
tınalma Kmisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. İhale 
günü teslim şartile alınacak 
olan işbu kuru Ot için istek
lilerin belli saatte Koınis
yona ıelmeleri. ( 3 7) 

İstanbul Levazım amir- • 
(3911) 

liği daireleri için iki metre İstanbul Yollama Md. 
eninde ve 84 metre uzunlu- emrinde bulunan 80 tonluk 
ğunda muşamma ve mu- bir mavunanın yakmak ve 
kawası ile beraber alınacak kalafat ve ziftlenmesi pa .. 
tır .Pa.ıarbğr 14 ~uz ıarlığı 14 Temmuz 936 Sa-
938 Salı günü saat 14,30 1ı cünü saat 15 de Tophane
d de Satıanlma Komisyonun-

- Tophanede Satmalma da yapılacaktır. Keıif be-
Komisyonunda yapılacak- deli 88 liradır. Son teminatı 
tır. İhale günü teılim ıarti- 13 lira 20 kuruıtur. İstek
le alınacak olan işbu mu .. 1ilerin kanuni vesikalarile 
tamına için isteklilerin belli belli saatte Komisyona gel~ 
aaatt.e Komisyona ~dmele- meleri. (38) (3910) 

Telefon: 41992 ---• 

Askeri Baytar Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Askeri Baytar mektebine bu sene sivil 
lise mezunu olmak şartile 14 talebe kabul edilecektir. 
Taliplerden aşağıdaki vasıflar aranır. 

Beş ay müddetle su tesisatının yapılması işlerinde 
kontrol mühendisliği vazifesile çalıştırılmak üzere su 
inşaatı işlerinde çalışmış ehliyeti tasdikli bir mühendis 
istiyoruz. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebasından olmak. 
B-Yaşları 18, 21 olmak 

rı:alip olanlar Bozcaada Belediye Reisliğine müracaat 
etsinler. (3800) 

C - Türkiye Maarif Liselerini bitirmiş ve olğunlu~ 
imtihanını vermiş olmak, 

D - Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli 
olduğu Askeri Sıhhiye hey'etlerince tesbit edilmek 
"Tam teşekküllü Askeri Hastanelerce". 

E - Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıta· 
ca tevsik edilmek, 

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına 
şu kağıt ve vesikaları bağlarlar. 

A - N uf us cüzdanı veya resmen musaddak sureti. 
B - Musaddak Sıhhat ve aşı vesikaları 
C - Mezun olduğu fisenin şahadetnamesi veya mu

saddak sureti 
D - Kendisinin ve ailesinin hüsnühali hakkında f o

toğrafh zabıta vesikası 

5130 

Urfa Belediye Reisliğinden; 
İki buçuk tonluk su deposunu havi yangın söndür

me techizatile mücehhez sokak sulama tertibatlı bir 
arazöz mübayaa edilecektir. Bedeli üç müsavi taksitte 
ödenmek ve Mersin' de teslim edilmek şartile gümrük
süz olarak yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. Eksiltme ve artırma kanunundaki şeraiti haiz ol
mak şartile isteklilerin ihale günü olan 2 7 Temmuz 
936 Pazartesi gününden evvel tekliflerile teminat mek
tublarmı Belediyemize vermeleri ilan olunur. ( 3894) 

lstanbul Milli Emllk MQdiirlQOünden: 
Muhammen değer 

Lira Kuruş 

E - Mektebe kabul edildikten sonra Askeri kanun, -----
nizamları kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin bi- YENİKÖY - Yağhane sokağı yeni S sa-
re.r teahhüt senedi. yılı evin 979/1440 payı. 400 

F - Selisülbevil, gaşi nevbati ihtilaciye, sar'a ve FERİKÖY - Birinci kısım tabakhane so-
sairülmenam hastalıklarile malül olmadıklarına dair kağı eski 28 sayılı 574 metre murab-
velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnameleri baı 60 desimetrelik arsanın tamamı. 287 30 

Bu gibi Hastalıklardan birile mektebe girmezden ev- HEYBELİAPA - Yalı mahallesi Kuyubaşı 
vel malili olduğu sonradan anlaşılan talebe mektepten ve Kanbur oğlu sokaktan yeni 50-29 
çıkarılır ve o zamana kadar mektep masrafı velisine ö- sayılı iki evin 798/ 2240 payı. 195 95 
dettirilir. HAYDARPAŞA - Rasimpaşa mahallesi 

3 - Kayıt için müracaat yerler\ Ankarada Yüksek Ayrılık çeşmesi sokağı eski 16 yeni 
Ziraat Enstitüsünde "Askeri Baytar Talebe amirliği" vergi kaydına göre 32, tapu kaydı-
ıstanoülda "Haydarpaşada Askerı Baytar tatbikat na göre 33 sayılı 28 metre ve 76 
mektebi müdürlüğü" dür. Ta11"alardan talip olacaklar desimetre murabbaı arsanın tamamı. 14 
1, 2 inci mddelerde bildirilen evrak ve vesikalan tamam BEYOGLU - Yenieehir mahallesi Kaya 
olmak şartile bulunduktan yerlerdeki Askerlik Şubeleri sokağı eski 153 yeni 171 sayılı 
vasıtasiyle dileklerini M. M. V. Baytar işleri Dairesi evin tamamı. 960 
Reisliğine bildirebilirler. KURTULUŞ - Mahallesi Tuzcu sokağı ye-

4 - Aranılan vasıf ve şartları haiz talipler imtihana ni 12 sayılı 71 metre 25 desimetre 
tabi değildir. Kabul müracaat tarihi ve sırasına göre ya- murabbaı arJ)8nın tamamı. 35 ez 
pılacaktrr. Müracaat müddeti Eylül 936 iptidasına ka- KURTULUŞ - MahalJesi Kuyqlubağ ön 
dardır. Fakat 14 tamam olunca kayıt muamelesi daha sokağı eski 63-63 M. yeni 134-136 
evvel kapanacaktır. Taliplerden lise şehadetnamesi eyı sayılı dükkanlı evin tamamı. 4608 
derecede olanlar tercih olunur. KUMKAPI - Çadırcı Ahmet çelebi Pazo-

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra ka· bent sokağı eski S yeni 13 sayılı 
bul edilenlerin isimleri yine gazetelerle ilan olunacak- evin 6/20 payı. 345 
tır. ( 7 7) ( 3 916) KUMKAPI - Çadırcı Ahmet çelebi Pazo-

bent sokağı eski 5 yeni 15 sayılı 

~ inhisarlar Umum IWlüdiirlOiünden: 1 KUZG~~~tili~:.fcı sokağı eski 19_21 
345 

Müskirat Fabrikaları için şartnamleri mucibince 169 yeni 17 /1 saYılı evin tamamı. 600 
küsur metre Mik'abı sandıklık tahta pazarlıkla satın alı- TRABYADA - Trabya caddesi eski 288-
nacaktır. Pazarlık 15-7-936 Carşamba günü saat ıs 290-292 yeni 284-2&6 sayıb iki sahil-
de yapılacağından isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat gü- hanenin 171/480 payı. 1246 48 
venme l'aralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mü- KADIKÖY - Zühtüpaşa Cifte havizlar so-
bayaat Subesindeki Alını satım Komisyonuna müracaat kağı eski 18 yeni 8 sayılı 1608 metre 
etmeleri. (3756) 508'1 ve 76 desimetre murabbaı maa bah-

çe hanenin 28/64 payı. 87 S 
1 - İnhisarlar İdaresinin Siirt mıntakasında çay tuz KUZGUNCUK - Konçine sokağı eski 10 

!asında yaptıracağı cem'an 10799 lira 25 kuruş bedelli M. sayılı 137 metre ve 90 desimetre 
bir idare binasiyle iki anbar kapalı zarf usuliyle eksilt- murabbaı arsanın tamamı. 27 58 
meye konulmuştur. GALATA - Emek Yemez mahallesi Mür-

2 - Proje, şartname ve saire 45 kuruş mukabilinde ver sokafı eski 8-10 yeni 8-10/1 sa-
İnhisarlar Merlcez tuz fen Subesinden veya Siirt Müs.. yılı 129 metre murabbaı arsanın 
takil Müdu··rıu·'ğu'"nden alınabilir. tamamı. 348 7 5 

3 - Eksiltme 21 Temmuz 936 salı saat On birde KUZÔUNCUK - Konc;ine sokağı eski 98 
İnhisarlar Siirt müstakil Müdürlüğü dairesinde yapı- yeni 55 sayılı evin tamamı. 350 
lacaktır. YENİŞEHİR - Mahallesi Mumcu ve Tur-

4 - Muvakkat teminat mıktarı 809 lira 94 kuruş- sucu sokağı eski 7 yeni 13-23 saydı 
tur. 146 metre murabbaı iki arsanın 

5 - İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklanna dair fenni t 
1
. k 1 .k "b amamı. 20 -

· ıya at erini gösterir vesı a ı raz etmeleri veyahut bu USK'ODAR - İcadiye mahallesi Ber;ber 
vesikayı haiz bir kalfayı inşaat ba~ında bulundurmaları oğlu sokağı eski 6 sayıh 71 metre 
lazımdır. 83 desimetre murabbaı arsa. 33 -

6 - Vesikalar eksiltme gününden en az 4 gün evvel BEYOGLU -- Kurtuluş mahallesi Muhtar 
İnhisarlar Merkez tuz Subesine veya Siirt mu··stakı"l Mu·· - k ğı d so a n. a eski ve yenı· 3 ••'"lı ha-
dürlüğüne ibraz edilerek klfi olduktan tahriren tasdik -.,, • 
ettirilecektir. nenin 2 I 5 payı. 19 2 -

Yukarıda yazılı mallar 7-8-936 cuma günü saat 14 de 
7 - Bu tasdik kiğıdı ile sair kanunl vesikalan havi kadar peıin para ve pazarlıkla satılacaktır. 

kapalı zarfla ihale günü saat 1 O na kadar İnhisarlar Satıı bedeline İstikrazı Dahili ve o/o de beş faizli Ha-
Siirt Müstakil Müdürlüğünde ihale komisyon Reisliğine zine tahvilleri de kabul olunur. 
makbuz mukabilinde yahut eksiltme kanununun 34 ün- İ kl"l · ct. 

dd 
• ste ı erın ıo de yedibuçuk pey akçelerile haftanın 

cü ma esı mucibince posta ile teslim edilmiş olacaktır. sal_ı ve cuma günleri İdaremizde müteşekkil satış ko-
.ill012 _..._ mıs~onuna müracutları. (F) ( 38761 
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Sevgili zevcim ve iki ço
cuğumun babası Nihad.bir 
milddettenberi benden BO· 

ğumağa ve geceleri dışarıda geçir
meğe başladı. Evde kaldığı geceler 
bile, bana karşı bigane ve adeta dar-

--------------------------------------..... 
Şirketi Havriveden: 
Pazar günleri Boğazın me aire mahallerine giden vapurların hareket aaatlan : 
YENlKôY, TARABY A, BÜYÜK DERE, SARIYER, YENiMAHALLE, 

KAVAKLAR, AL TINKU M, ve SüTLOCE'ye giden vapurların köprüden ha· 
reket saatları : 

7 - 7,55 - 8,45 - 9,30 - 10,15 - 11 - 11,20 - 12,15 - 13 - 13,50 - 14,30 - 15,15 -
16 - 17 - 18,30. 

KÖPRÜDEN BEYKOZA : 6,10. 7,55 - 8- 8,30 - 9,30 - 10 - 11 - 11,20 -
12,15 - 13 - 14,10 - 14,30 - 15,15 - 15,25 - 16 - 16,15 - 18. 

Fevkalade yüzde elli tenzilatlı postalann hareket sa atları : 
Köprüden saat 6, 1 O da Beykoza kadar Anadolu iskelelerine. 
Köprüden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskeleler ine (Altınkum ve Sütlüce 

dahildir). 
Köprüden saat 7,15 de Harem ve Salacağa. 
Bu biletlerin dönüş parçaları Pazartesi günleri öğle ye kadar muteberd"r. 

gın gibi duruyor. Nihayet, bir ak- yor ve artik evden "Ikınıyor. Şimdi ·~-----------------------------------~ Saçlarm köklerini kuvvetlendi· d' - · · ld • d ~ 
şam, ıger bır zevcesı o ugun an cildin unsuru pembe rengindeki To- --------------------------------- -----

rir. Dökülmesine mani olur. Ke- bahsedince kalbim büsbütün kınla- kalon kreminde Biocel tabir edilen L seler Alım Satım Komı·syonundan·. 
pekleri izale eder. Neşvüne- cak sandım. ErteBi sabah hemşirem cildi besliyen ve gençleştiren kıy-
masını kolaylaştırarak hayat bana ziyarete geldi ve ona bütün mettnr bir cevher vardır. Her beşe-
kabiliyetini artınr Latif rayı· olanı, çektiğim ıstırabları anlattım. rede bulunan bu Biocel cevheri kay-

0, bana pek muhik bir nasihatte ı..-'dug· u vakit cildde buruşukluklar 
Mahrukatın Muhammen İlk teminat Eksiltme şekli Eksiltme günü Saat 

balı bir saç eksirıdir. . uot cınsı bedeli 
bulundu : "Annelik hayatı ve ev ış- zuhur eder.Fakat tekrar verilince bu 

(NGILIZ KANZUK ECZANESi leri, yüzlinil çirkinleştirdi. Hiçbir ruşukluklar zail olur. Genç hayvan- Lira K. Lira K. 

Beyoğlu · lstanbul erkek, evde yorgt:n ve buruşuk yüz- lardan istihsal edilen bu Biocel cev-
~~~~~~~~~~~!! lü bir kadın görmek sevmez. Sakın 
: cesaretini kırmayasın. çünkU ben, heri Viyana Universitesi profesörü 

yüzündeki buruşuklukları seri ve e- Doktor K. f' jskal usulii dairesinde 
lstanbul Harici Askeri min bir surette izale ve taze, yu- pembe rengindeki Toknlon kremi-

Kıtaatı UCinları muşak ve gençleşmiş bir cild temin nin terkibinde mev
edecek bir usul bilirim, dedi ve her cuddur. Her akşam 

Malkaranın 11000 kilo akşam yatmazdan evvel pembe ren- yatmazdan evvel 
sabunu pazarlığı 17 Tem- gindeki Tokalon kremini kullanma- kullamldıkta az za-

c ·· ·· mı tavsiye etti". Hemen tecrübe man zarfında bütün 
muz 936 uma gunu saat ettim. Derhal cildir..ıin üzerirı.o!.,ki buruşukluklardan 
16 dadır. Şartnamesi Mu- müsmir tesire şaştım. Birkaç hafta kurtulur. Solmuş,ih
hammen bedeli, Muvakkat zarfında biltün buruşıtkh~·ıanm Uyarlamış bir cildi 
teminatı eskisi gibi olup her zail oldu. Ve bir genç kız yüzünün gençleştirir. Ve laa-

A k • manzarasını aldım. Şimdi , zevcim, kal 10,20 yaş daha 
gün Tekirdağında S en beni evvelkinden daha fazla sevi- küçük gösterir. 
Satınalma Komisyonunda ------------------------
görülebilir. Pazarlığa gire-
cekler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddesindeki vesikalarla 
birlikte belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. 
Tekirdağının 18000 kilo 

Sabun pazarlığı 1 7 Temmuz 
936 Cuma günü saat 15 de 
dir. Şartnamesi Muhammen 
bedeli, ilk teminatı eskisi gi
bi olup hergün Tekirdağm
da Askeri Satınalma Komis
yonunda görülebilir. Pazar
lığa girmek isteyenler ka
nunun 2 ve 3 üncü madde
sindeki vesikalarla birlikte 

TEBD.Li HAVAYA GiDEN 
Ve 

Elektrik aleti kullananların 
DlKKATlNE: 

Yazı köyde l'eçİrmeğe giden MütteriJerinin kolaylığı 
için SATİE, bedava olarak SATiE'den satın alınmış elekt
rik aletlerinin voltajını 110 dan 220 volta tebdil edeceğini 
bildirir. 

Mütteri1er bu aletleri Sabpazar, Necati Bey caddesinde i 
Soıyetenin idare Merkezine, veya diğer tubelerine getir
ainler. 

Safiyeden dönütde, soıyete ayni teraitle voltajı tekrar 
deiittirir. 

belli gün ve saatte Kom~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~ 
yona gelmeleri. 

Tekirdağında teslim şar
tile 9000 ve Malkarada tes
lim şartile 7000 kilo Zeytin 
yağı kapalı zarfla münaka
saya konularak ihalesi 24 
Temmuz 936 cuma günü 
saat 15 ve 16,30 da Tekir
dağında Askeri Satmalma 
Komisyonunda yapılacak-

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

başlantlacağmdan keyfiyet 2613 sayılı kadastro ve tapu 
tahriri kanununun ( 8) inci maddesine göre alakahlar
ca bilinmek üzere ilan olunur. ( 1625) (3845) 

5205 

b~~r~ame~ h~ gün Te- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TÜR K HAVA 
Kurumu Genel Merkezinden 
1 • Ankarada bir paraşüt kulesi 

• Yaparılacaktır. 

2 - Kulenin tahmini keşif bedeli 44.947 lira 50 
kuruştur. -

3 - Plan ve şartnameler 2 5 lira mukabilinde An
kara' da Hava Kurumu Merkezinden, İstanbul'da T. 
H. K. İstanbul Şubesinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 31 Temmuz 936 günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile Ankara'da Kurum Genel Merke-

Mangal Kilo 
kömürü 2745 823 50 61 71 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 14 

Çeki 
Odun 1805 ~ 4512 50 338 44 Açık eksiltme Çarşamba 22. 7.936 14.30 

Kok kö- Ton 
mürü 317 6181 50 135 81 Kapalı zarf Çarşamba 22. 7.936 15 

Tüvenan ma- Ton 
den kömürü 40 440 33 Açık eksiltme Çarşamba 22. 7.936 15.30 

Komisyonumuza bağlı on dokuz nehari okulun yukarda yazılı mahrukat şart
namelerine göre toplu olarak ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Ek
siltme şekli, gün ve saati ile muhammen bedel ve ilkte minatları yanlarında gös· 
terilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bin asında Liseler muhasebeci
liğinde toplanan Komisyon da yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartnameyi Ko· 
misyon sekreterliğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatlarını Komisyon Başkan· 
lığından alacakları irsaliye ile muhasebe veznesine yatırmaları ilan olunur. (3788) 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Sem ti ve mahallesi 

1094 Beşiktaş Teşvikiye 

2695 Aksaray Langa Katip 
Kasım 

2699 Edirnekapı Avcubey 
3489 Samatya Imrahor 

7441 Bayazit Tav3antaşı 

7518 Samatya Seyid Omer 

76(3 Yedikule 
Çırağı Hamza 

8109 Kurtuluş 

8166 Kasım paşa. 
Eyyühüm Ahmed • 

8196 Kasım paşa 

Büyük Piyale 

8204 Kadıköy Caf erağa 

8287 Beyoğlu Yenişehir 

2469 Edirnekapı Kariyei 
atik Ali pa§a 

2468 ,, 
8082 Anıavutköy 

Sokağı 

E. lğıthane 
Y. Teşvikiye 

Kumsal 

Kilise 
E. Papa Yorgi 
Y. Tabakcı 
Darphanei atik 

Eski Seyid Omer 
Y. Altımermer 

Eğridut 

Emllk No. 

E. 98 
Y.142 

E. 76 
Y.235-237 
E. ve Y.14 

E. 55 
Y. 8 
E .ve Y.13 

E . 16 
Ada 260 

Parsel 6114 
E . 6 
Y. 4 

Fınn E.ve Y. 4 

E . Papas koprUsU E. 18-20 
Y.Kurtuluş Y.194/ 1-196/ 198 
deresi 
Dere boyu E . 4 

Y. 7-8-10-11 

E . Yoğurteu çeşmesi E . 7 Mil. 
Y. Keresteci Y. 55 
Kaya E .ve Y. 1 

Bağçevan oğlu 

" 
Küçük Ayazına 

3 

E. 1 Y.11 
E.129-131 
Y.135-137 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

2 62 metre bağçeli 11600 Kapalı 
maa müştemilat ki- zarf 
gir konağın 9 / 36 His. 
124 metre arsa 250 Açık 

arttırma 

56 metre arsa 50 ,. 
45,50 metre arsanın 80 ,. 
4/ 5 His. 
Ustünde odaları 200 

" olan kagir dükkanın 
2/ 6 His. 
75 metre arsa 100 " 

Bağçeli ahşap ha. 30 " nenin 7 / 64 His. 

64,50 metre arsa 150 
" 

iki ev ve bostan 530 " arsasının 2/ 8 His. 

189 metre arsa mah- 38 
kemenin izalei tuyu 
haritası mucibince 

" 

Kagir hane 2400 Kapalı 
zarf 

110 metre arsa 450 Açık 

168 metre arsa 

64,50 metre arsa 
Ahşap hanenin 
1/ 2 His. 

arttırma 

350 Açık 

arttırma 

130 " 
1205 Kapalı 

zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıka nlmıştır. lhaleleri 22-7-936 tarihi· 
ne tesadilf eden çarşamba günU saat on dörttedir. Satıe münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

kirdağında Askeri Satınal
ma Komisyonunda görüle
bilir. Tekirdağına aid Zey
tin yağının beher kilosunun 
muhammen bedeli 5 8 kuruş 
ve ilk teminatı 391 lira 50 
kuruş Malkaraya ait Zeytin 
yağının beher kilosunun 
muhammen bedeli 59 ku
ruş ve ilk teminatı 309 lira 
75 kuruştur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü m.addele
rindeki vesikalarla birlikte 
bulundurmaya ve kapalı 
zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona ver
meleri. 

zinde yapılacaktır. Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

Taksim Bahçesinde 
Yerli MaHar Sergisinde 

S - Münakasaya girecekler : mahkemesinden : Hollantse Bank 

ı · Uni N. V. müessesesinin Is-
steklilerin Diplomalı mimar veya mühendıs olma- tanbulda Yeni Camide 94 numeroda 

lan ve inşaat müteahhidi olduklarına dair mukayyet Altin Çapa Kundura mağazası sa-

YedikuleGazhanesinin 
Tekirdağının 12500 ve 

Malkaranın 7 500 kilo toz şe 
keri pazarlığa 20 Temmuz 
936 pazartesi günü saat 15 
ve 15, 3 O a bırakılmıştır. 
Şartname Muhammen bedel 
ilk teminatı eskisi gibi olup 
hergün Tekirdağında As
keri Satmalma Komisyo
nunda görülebilir. Pazarlı
'ğa gireceklerin 2 4 9 O sayılı 
kanunun 2 inci ve 3 üncü 
maddesindeki vesikalarla 
belli gün ve saatte Komis
yona müracaatları. ( 7 8) 

bulundukları Ticaret Odasından vesika ibraz eyle- hibi Ohannes Kehunyan ve biraderi 
mel eri ve iktidarı malilerini gösterir bir Banka ref e- aleyhine açtığı 936/ 891 numaralı 

209.47 lira alacak, maa faiz, masarif im•••••• p · G · ••-••!!il~ ransı vermeleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim ve protesto mesarifi davası ifzerine avıyonunu ezınız 

(3917) 

bir betonarme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle is- kendilerine gönderilen dava arzuha- ~. 
bat eylemeleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden lerini ikametg-d.hlarmın meçbuliyeti 
itibaren asg-ari yedi gün evvel T. H. Kurumuna ibraz şerh verilerek bila tebliğ iade kılm-

mıg ve ber mucibi talep bir ay müd
ederek münakasaya girebileceklerine dair vesika al- detle ilanen tebliğat ifasına karar 
maları şarttır. verilerek muhakemesi 20-8-36 tari-

6 -Talipler 3371 lira 6 kuruşluk muvakkat te- hine mUsadif perşembe günü saat 

f 10,30 tayin kılınmış olduğundau o 
minat mektubu ve ehliyet vesikalarile birlikte tekli giln ve saatta gelmedikleri taktirde 
mektuplarını 31 Temmuz 936 saat 14 e kadar Genel veya vekil göndermedikleri takdirde 
Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (3906) muhakemenin giyaplarmda cereyan 

~-----------------------~ ed~~it~~makamınak~n~mak üzere ilan olunur. (24338) 

Taksim Bahçesinde 
Yerli Mallar Sergisinde 

Elektrik Şirketinin 
Pav;yonuou gez niz 
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{ KOÇUK iLANLAR 

Satllık hane 

~----------~ :J•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ı 
1 " TAN " gazetesinin 1000 liralık · sigortalı ;:: 

Bakırköyünae Yenimahallede is -
taııyon civarında mısır tarlası mevki
inde bir tarafı üç oda bir mutbah ve 
teferrüatı, ve diğeri iki oda matefer
rüat 600 metro bahçesi, kuyusu ve 
meyve ağaçlarını havi 11ve13 numa 
re.lı haneler satılıktır. Müracaat evin 
içindekilere. 

lsfanbul l<omufanllğı So
hnalma Komisyonu ilônları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı hastahaneler için alı
nan 500 adet hasta pijama
sını veremiyen üstenci na
mı hesabına 13-7-936 pa
zartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu 
hammen tutarı 1450 lira
dır. İlk teminatı 109 lira
dır. Şartnamesi her gün öğ 
leden evvel Komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya 
mektublarile belli gün ve 
saatte Fındıklıdaki Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
. (3607} 

4951 

••• 
Çatalca Mst. Mv. eratının 

ihtiyaçları olan 1 1000 kilo 
&ade yağı kapalı zarf usulile 
J4-7-936 Salı günü 15,30 
da alınacaktır. Muhammen 
tutarı 8800 liradır. İlk temi 
natı 660 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif 
rnektublannı Fındıklrdaki 

Komutanlık Satınalma ko
misyonuna vermelerL 
(3601) 4799 

Çatalca Mst. Mv. eratırun 
ihtiyaçları olan 10,000 kilo 
Patates açık eksiltme ile 
14-7-936 Salı günü saat 16 
da alınacaktır. Muhammen 
tutan 5 7 5 liradır. İlk temi
natr 44 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
Ve vakti muayyeninde Fın
dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
nıeleri. .(3605) 

4953 
,,.. 

Catalca Mst. Mv. Komu

Bu sizin kendi kabahahnızdır, zıra dişlerinizi 

ihmal etdlnız, bunlara ıyi bakmadınız, halbuki 

bundan deha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temin edecek bir .PERLODENT en 

iyl di~ macunu vardır. 

11 TACETTiN GURTAN 
j BüYiiK HOBilYA MAGAZASI 

Bir 
defa 

gelip 
görü-
nüz. 

Maliye Vekaletinden: 
Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre yazıl

dıktan sonra siyah olan yazı mürekkebi açık eksiltme 
suretile mübayaa olunacaktır. Tahmin olunan bedel 
3232 lira ve muvakkat teminat akçesi 242 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi İstanbul'da Dolmabahçe Kırtasiye de
posundan parasız alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tayin ettiği vesaik ve teminat akçesile 15-7 -193 6 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Ankara'.da 
Maliye Vekaleti binasında toplanacak Satınalma Komıs
yonuna müracaatları. (1467) (3546) 

4914 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HERveRoE 4Qı<uR~ş 
t~EFES BORUL4RINI H.M;7LER. BALÇ~M c,ÖKTÜRÜR.Ör.5ÜRÜGÜ HEl'1EN GiDERiR 

tanlığı eratının ihtiyaçları ------------------------~ 
0 1an 1100 kilo kuru suvan Darphane ve Damğe matbaası 
açık eksiltme ile 14-7-936 
Salı günü saat 15 de alına~ müdürlüğünden: 
caktır. Muhammen tutan 
'.539 liradır. İlk teminatı Vaki teahhüdün yapılamamasından pazarlıkla alına-
'41 liradır .. Şartnamesi her cak olan 20.000 adet üç boy dikişsiz torbanın 15-7-936 

·· saat On dörtte açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat gün Komisyonumuzda go-
rülebilir. İsteklilerin ilkte- teminat 422 liradır. Şartname hergün öğleden sonra 
ıninat makbuz veya mektub Müdiriyetimiz Muhasebesinden alınabilir. (3522) 

4911 
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larileberaber belli gün ve~-----~--~-----------~-~ 
saatte Fındıklıdaki Komu.: -----------
tanlık Satınalma Komis- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
yonuna gelmeleri. (3606) Satmalma Komisyonu ilanları 

4954 

Edirne Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : Edirnenin Akkızıl mahalle
sinden Ali kızı Ayşe tarafından ko
cası Şarköyde Kasap Karacaovalı 
İbrahim oğlu Ali aleyhine açılan ter
ke müstenit boşanma <!avasmda i
kametgahı meçhul kalan müddeaa
leyhe ilanen tebliğat icraasma karar 
verilerek arzühallerden biri mahke
me divanhanesine talik edilmiş oldu 
ğundan müddeaaleyhin ilan tarihin
den on gün içinde davaya cevap 
Yermesi ve 16-9·1936 saat 9 da mu
hakemeye gelmesi veya vekil gön
dermesi ilan olunur. (2434.9) 

Askerlik t ezkeremi zayi ettiın. Ye 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük 
mü yoktu r. Çatalca Kazası Hadım 
Köyünde Halil oğlu Tahir. 

150 ton 114 lük Oleom 
150 ton 105 lik Oleom 

Tahmin edilen bedeli 17625 lira olan yukarda mık .. 
tan ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 Ağustos 936 
tarihinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edileceK:tir. Şartname parasız olarak Komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 13 21 lira 88 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 1 S e 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad~elerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3662) 

5124 

1 abone teklifnameai kuponu ~ 
- No Tarih: 11 - 7 - 1936 1 
1 --ı ı -- - -- - -- 1 
1 1 
-

Adı, baba adı 
soy adı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

ı : 

il 

il 

r ı 

il 

Doğduğu yer ve yıl 

.. -
lşi ve gücü 

1 

-
Veresesi 
kimlerdir ? 

-
lkametgah 
Adresi 

Malüliyeti var mı-
dır, var ise nere-
sinden maluldilr? 

1 

1 
BaoıangıCJ 

Nekadar zaman i-
il -1 ı çın abone oldugu 1 

=-
Sonu : 

• Bu kupona dcrccdılcccg yaı:ılar gayet okunaklı yazılmı, olmalıdır . . 
1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. -
1 

1 

Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüsha
ımda )·azrb şartlar dairesinde kaza- 15 
ya ka~ı l 000 liralık sigortalı abone kuruşluk 
yazılmak istiyorum. Aboneman bede- puJ ve 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 --1 --1 -
1 

1 

1 -
1 

1 

1 
_ li gömJerihnlştir. Slı;torta muamelesl· lm.ıa 1 
ı nin yapılmasını dilerim. 1 
:ı•••ıııı•ııııırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

AÇIK EKSİLTME lLE ALINACAK MOTORiN 

lstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Arttırma, Eksiltme komısyonundan 

Satın alınacak madde: 60 ton Motorin. 

1 - Eksiltme 22 Temmuz 1936 tarih Çarşamba gü
nü saat 15 de Modada Riza Pa~a Sokak 14 numarada 
Sıtma Mücadele Riyaset binasındaki Komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiyat "4,500" lira ve n1uvakkat 
tem inat "337" liradır. 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma Miı
cadele Riyaset kaleminde görülebilir. 
4 - İstekliler 936 senesi Ticaret odasına kayıth olduklarr 
na dair kanuni vesika getireceklerdir.Eksiltmeye girecek 
istekliler hazrrlıyacakları teminat mektuplarım eksilt
me saatinden bir saat evvel Kadıköy Sıtma Mücadele 
binasındaki Komisyona vermiş olacaklardır. ( 3783) 

5129 

Gedıkpaşada Jandarma Satınal
ma komisyonundan: 

1 - Aşağıda nıikdarı, tahmin bedeli. ilk teminat1 ya
zılı ( 4 5 O O) kilo çoraplık pamuk ipliği kapalı zarfla sa tın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bi
nasında kurulu Jandarma Satmalma Komisyonunda ve 
23-7-936 Perşembe günü saatlS de yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartname her gün Komisyonda gö
rülebilir. İstekliler ilk teminat vesair belgelerini havi ka
palı zarflarını belli vakitten bir saat evveline kadar Ko
misyona vermiş bulunmalıdırlar. ( 3 7 18) 

Kilo Beher kilosu Tahmin bedeli İlk teminatı 
tahmini 
Kuruş K. 

4500 Çoraphk pa- 150 
muk ipliği. 

Lira K. 
6750 

Lira K. 
506 25 

5156 

KIZILAY 
Hastabakrcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni den yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa

ra~ızdır. Okul, genç bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi 
hem~ire yetiterek, hastanelerde ve umumi sıhhatle ali.
kadar olan müesseselerde çalı,malarına mahauıdur. 

Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Derıler 
hususi doktor profesörler ve muallimler tarafından ve
rilir. 

1steklilerin iyi ahlaklı ve ııhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmiş olmaları •arttır. Diğer ,artlarımızla fazla izahat 
İçin yazı ile veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haaeki 
caddesinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye-
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Daha doğrusu F R i G i D A i R E soğuk hava 
dolabını kıskanıyor 

1 - Geniş rafları ... , 
2 - Bol ve çabuk buz yapan cihazı ... 
3 - Elektrik sarf, yatını yarı yarıya indiren 

E K O V A T kompresörü ... 

SOGUK HAVA DOLABINI HAKiM KiLDi 
Herhang; bir eve gidiniz, göreceğin ·z soğu1< hava dolapla
rının o/o 95 inın markası behemehal FRiCiiDAiRE olacakhr 
BirkaCj sene evveline gelinciye kadar. soğuk hava dolapları 

henüz bu kadar yayılmamış iken kimse aldığı dolabın mar
kasına bakmadan safin ahyordu ... 
Şimdi ise herkes akıllandı ve hiçbir soğuk hava dolabında 

bulunmayan meziyetleri FRiGiDAiRE'de bu&uyor ve israrla 
FRiGiDAiRE markasına dikkat ediyor. 

il , 

• • • • • • • 

FRIGIDAIRE Soğuk hava dolabı her eve neşe ve sıhhat getiriyor .. 

E RI 
~ 

MADE ONLY BY 

BOURLA BiR DE l ve re 
Galata: Heza ran caddesi - Beyoğlu 1 stiklal caddesi 

Ankara: Bankalar caddesi • İzmir: Gazi bulvarı ve 

S A T t E'nin bütün şubelerirı:d~ 

8 inci Yerli Mallar S~rg · s · nde 

Radyolin abideleri 

ve 

Paviyonu bu sene de rekör kırdı! 
r-· ~iz de mutraka görmel siniz ~·--, 

l Bu suretle binlerce kişinin kullan
dığı Radyoünin nasıl hazırlandığını 

yakından görürsünüz. 

,.-- Siz de mutlaka görmelisiniz · ··-~ 
Bu milli müstahzarat müessesesinin 
haklı şöhretini nasıl ve niçin kazan· 

dığını görüp hak verirsiniz. -..... ~-~ ........ ~ .. -"...-.... ~~------' .. 
_ _____ __.. 

Sahibi: ŞUKRU ARIÇ - Umumı o· HORHORUN. (8 k ' Neşnyatı_. ldare eden: S. 'SAU;\ r r. 1 er soy,, 
Gazetecılık ve Matbaacılık T. A. Ş 

Basıldığı yer: TAN Matbaası ııua.yene her gün akşama kadar ~truoonü \lalde kıraalha.nesı yanmıt :-
4963 


