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Anlasma resmen bildirildi 
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Almanya Av usturyanm tam ve mutlak 
hakkı hükümr anisini teslim etmektedir 
Avusturya, siyasetini kendisini bir Alman devleti 
telakki edecek ıekilde tanzim m eeburiyetindedir 
Viyana, 11 (A.A.) - -Havas- Si

yasi muhafili 80ll güıılerde, Alman-
ya ile Avusturya araamda anlaşma 
ihtimallerinin iyi kuvvetlennıif oldu 
ğunu teslim eylemektedirler. 

Siyul muhafil bu mtınaaebetle, 
Almanyanm Avusturyanm dahili it
lerine katiyen kanşmamak vadinde 
bulunacağını ve Avullt.urya hilkO.m.e 
tini, Avusturya Nazi partisinin ka • 
nunsuz ve fesatçı tanımak husuında 
serbest bırakılacağmı kaydediyorlar. 

ŞufllJ.gin 9 Haziran tarihli beyana 
tı bu anllU}maya esas olacaktır. 

Siyut mtlfahitler Nazi olmamakla 
beraber Alman muhibbi bir §&lısiye-
tin Şuşnig kabinesine dahil olacağı
m ve Başvekilin bu ıuretle Alman
yaya k&r91, onunla iyi münasebet te
sisi baklandaki arzusunun fili bir deli 
1ini göstermek istediğini aöyliyorlar. 

Alman ~elch htıkfunetl ile A vus 
ya federal hük1lmeti arumda yap 
lan bir anlaşma hakkında haber 
receğim. Bu anlaşma, eullıpe 
bir süktinet ve Avrupa vasiye 
halli yolunda yeni bir pratik merha 
le teşkil etmektedir. 
Şimdi idamesi için Avnıpamn 

mumt inldtafma kıymetli bir 
dımda bulunduklanna ve iki ~~ 
devletinin bu kadar muhtelif kargı 
lıklı menfaatlerini bu suretle en i 
surette gözetmekte olduklarma k 
bulunan Alınan Reich hWdlıneti 
Avusturya federal devleti htlldmıe 
aralarında normal ve dostane m 
sebat tesisini kararla§tmnqlardır. 
Bu münasebetle eu noktalar be 
olunur ki : 

1.- Filhrerin 21 mayıs 1935 
ifade ettiği fikirler veçhile, 
Reich htlkOmeti Avuaturya Fede 

Von Papen'in aeyaluıti devletinin tam ve mutllk' hakkı h 
Viyana, 11 (A.A.) - Almanyanm kamrania1nl tanır. 

Viyana büyük elçlU Vop Papen Al • 2.- Her Ud htlkOmet, A.vwr~r.ı 
manyaya hareket etmifth'. Papeniıı rıaayonal ll08J'&lliım meeeleld de da 

Paris, 11 (A.A.) - Anadolu a-
3ansmın Paris muhabiri. bu sabahki 
Paris gazetelerinin Boğazlar konfe
ransı etrafındaki yazılarını şöyle 
hülasa ediyor: 

bu 1Myalıatl,. .AJmuya ile AYU.1turya hll olmak Uzre, öteki memleketbl 
Ankara Bolazlara hakimdir. :tngllill , ...,,,. 0.,6alıanllfırula aruıadald mUııaaebetln normal bir bütün dahili praitini bu memleke 
politikası tnanidardlr. Fransa Lond· • Londra, ıı (A.A.) _ TUrkiye bil- hale getirilmesini istihdaf eden bir dahill bir ili gibi tellkki eder. Her 
ra ile Roma arasında açıkta ve yük elçisi Fransa büyük elçisi ve mlaşmanın imzalanmasile alakad&.l" iki hükillnet, bu eerait berinde ne 
muallaktadır.,, diyor. H beş elç,isi dün dışişler bakanlı _ sayılmaktadır. Buradaki kanaat, Al- doğrudan doğruya ne bilvasrta hi 

P"ti ımm0 r 

Pari Midi'ye Londradan bildiri- w a ' · ~~~"wP"JıU pıij, · bir tem icra etmi,.... 
pe 1abM1i nonnaU8'H• 3.- Av.uıu,a ~ ll,uaımec:s.ı 

haberde diyor ki: .. Esaslı mesele
lerde bilkuvve itillf elde edilmif de
Debillr. Konferansta hazır bulunan 
devletlerden hiçbiri TUrklerin tahki
ll'liııe l!luhalefet etmiyecektir.,, 

'Titüleskonun llontrö'de kullan- lıiitlterenin llelıleJili "1lİlllP.l . . jıl~. 1 ~ ...,.-ı ~ OfSb-1 umumi)19t ltlbvJ)'le al)'Uetfttf.,. 
dıği lisana ve ~kmcl1'1 ~te Londla,. 11 (._..) - . ~ . ..... ~~fil be1ı1 1lqln Mat at de hltla almail retl li~ Almanya,. karii o. 
hayret eden 1ngWs mah8fill pek •ı+ııl-... iar.llleıl!I bir habere ~ raciye~ 11• ..... .,._ lan 111,..ıtnt, A'f'U.lturU&nm kendi-
bedbiıvtir. Jılfinakeıa akademiktir. Ingiliz murahhaa heyeti LondNaan . ~Un, U (A.A.) - D. N. B. bil .. ğıdatl beJanatta buluamutt:IU' : adDi bfr •im• detteti telltld ettl-

din70r : " Alman- hWdlnıetl &4ma, bug6n [ ArlrMı l laclil) lstediğini elde eden TUrkiye vazi)'e- beki~ talimatı bu pazartem gii-

Eko dö Paris münakl.f& nazaridir. te hakimdir.,, deniyor. nU. abmt olacaktır. 

lnönü kampında Denizyollarında ıslahat 

Planörle tecrübelere Denizyolları idaresi yılda 
ve atlayıslara ~landı yarım milyon bırakabilir 
Bayan Gökçen lnönü antlarmda 

bazı yelken UÇUflan ıöetermittiı' 
lnönti, 11 (A.A.) - Iıiönü kam· 

Pma UÇU1lara bq)anmu• mflıiaa&o 
betiyle bu sabah kısa bir. tören ya
pılımş ve bu mttnasebetle kurum 
Y arba.,kanı Feridun Dlrimtekin ta • 
nifmdan bir 8ö)rlev verilmiftit. Yat 
başkan, bu aöyleVinde, gençliğin bu 
Yeni •P<>ra h*ıtamuı m.tinıisebetlyle 
Jnenıleketin havalarmdald egemen· 
lik için milcadelede yer aldlklanm, 
Yllkaek yelken UÇUtu için intihap o
llUıan yerde kendilerinden evvel ge
len neslin memleketin klirtuluş mil
eadelelerinin phtt oldufunu onların 
he kadar büyük yokaülluklar içinde 
bunu bqardık1a;nm dütOnerek ken 
dileriııiıı de hiç bir mani önünde ir-- lktisa.t Veklleti, denisyollan ida- t.eabit eb,niştir. Son senenin biliılÇO
kilnıeden havalara hakün olmak he- resinde esaslı ulahat yapmaya karar sunu yih bin liralık bir zararla ka -
define dofnı yürümelerini izah et- vei'mift,ir. Bu ıalaJıat servisin tekem- pıyan denizyoUarİ idaresinin, yarım 
iniştir. mWU ve yeni· hatlar ihdası suretile milyon kir getiren bir mü~ ha 

Tören mUnaaebetiyle Eakitehir ha- varida.t · yeldbiunun k&bartılması ga- llne ifrağı çok şayanı arzu olduğu i
~ okulunda talı8ilde bulunan ilk ~ yeaine mttteveocih olacaktır. çin.,ihtiauı ftlphe götnrmiyen mflp.
dııı tayyarecimiz Bayan Sabiha Jktiaa.t VeiUati mtlf&vlri Fon der virin raporu bily(lk bir dikkat uyan
Gök~ bir tayyare ile lnönlhıe in- Porten bundan bir müddet evvel de- dinme, veklletçe gerek mü.p-vere, ge 

ingillz filosu 

Bugünlerde 
Pireye gelecek 
Franaa Akdeniz paktmdaa 

~dıimdan clola11 
biraz pİflll&ll sl;riinüyor 
Atin&, 11 (Tan) - l talya- Jla. 

hef IDo.harebelıl 8U'Mlllda BDaftıo 
tan donan• M"ldaa aynlank Ak 
deaize ~ kuvvetU bir Jngllbı 
fllosmaun baithıl•rde Pireye uğ
ramur beklenmektedir. Bu filo 
eskisi gibi anantu donumuı
iaa iltihak etmek tbreni AMeals-

- hanket etmektedir. 
Franaa -Ye Akdeniz paktı 
......, u (A.A.) - Akdenbı 

aal&f"'M"'m ll'w tuafmdan 
feshi akeblade l.l'nnıml matbua
t.nada g6rtUen ....... yerine .... 
gün blb'tlk bir lhtlru .- 5'U'P
maktadır. Batta ...... pmt.eler 

bu Ji'ralua harebtlnlll istihdaf 
edilen •etlomdıl taewMn .... 
çılnnHmdaa ff Fran.,...._ lnfl • 
~ aebep olmumdan kork • 
maktadir. 

Echo de ParlB, bflheua diyor 
ki: 

"lnglltere, FnnMnm fesllı b
r&nna nt- 11lrldye, Yana • 
nlıl1an Ye Yagoelavya De blrllk • 
fıe AkcleaB M '"IP'MDP idame et
mek flblDcle4lr. ki, ha ...,..,. 
Akdeniz m8ftlelll!81nfıield atlfm. 
lu llleVldbal -~. 

niZyollan idareetnCle tetkikatta bu - rekse denizyollan idaresinin müte -
iniş ve uÇUflara ittirak ederek lııö- lumnuş ve elde ettiği neticeleri bir hassw Kip'e böyle bir inkişat pro -
nü sırtlan ttatUnde 20 dakika süren rapor halinde vekllete bildirmifti. jes.i hazırlamak vazifesi verilmiftir· 
Yilkaek yelken UÇUIU y&pDU§br. Bil- Bu hususta ihtisasile tanlDJDJI bir Temin edildiğine göre iktisat Ve
hasaa bu uçUf}arda Inönu urtıan Mt olaiı mU.,:virin raporu çok fi. - k&leti D'rilşaviriııln raporuna ~ o -
Ustüııde devamlı surette termik ce- yanı diklrat !Dfllaile temas ettiği i- lan cihet, deliizyoll11r1 idareahıin 
reY&nJ&r olduğu görlllmilttllr. Tören çin vekilet tarafmdan hullWlf bir e- bugl.bıldl Vesaitine na.uran yapılan 

esnaamda latanbul, Buna, lzmir. bemmiyetle kvl!l&nlllll ve iJlcedeD b~plara istinat etm~. Yeni - • .... ·------·~-_,•__.-~--·---·-----
Kayseri, Adana ve Ankarada yeti- inceye tetkik edflmittf. den sipari§ edilecek gemilerin kadro ~--~..V.SG<WRSAUWli 
een TUrt Kqu üyeleri yedi planör- Fon • Porten: bu raporunda, de- ya iltihakmdaiı aonra hi.sıl olacak Hale 5 IJ!.-t in 
le SIÇl'&ma hareketi yapm11lardır. ni.lyollan tdU'eıld:tıln: vaziyet bq. tabmlnln fevkindedir. • U911J•B 
InönUnde bu tayyarelerin birbiri ar- A: mımmı mevcut "eait, Denlz)'oUan idaresi yeni,~ - H TIRA .. , 
kası ıura ytilaıelmeai görWmeğe de. B: lnJdt&f tmUnJan rin siparlt işini bir Qltldclet geciktılr- A LAa 
fer bir manzara arzetmiıtir. Köylü- C: Malik oldufu hu8Ual ıeratt. meye karar vermlft;ir. Bunun eebe -
1e ve halka parqilt tecrübeleri göe- Nokt&l8.nııı tebartlz ettirerek, bu bf, yapdacak yeiıi inkl§af projesinin 
~rlJmit. Beyu Yddu 600 metreden l idarenin aenevf Jkkal yanın milyon I isti1zanı edecefl 1htfYBÇlan da nua-
20 inci atlaYitmı yaplDJ§br. hak aafi klr ~ icap ettilbıi ndikkate alDi8k mecburiyetidir. _..._......._ ........... .........., 

6 ıncı sayfadadır 

1 Yugoslavlarla berabere kaldık 
1 

Dün 3-3 e berabere kalan takımımız 
çok canlı bir oyun oynadılar 

Bugün yaptlacak milli takımlar ka11ılaırnasında 
Türk sporculuğundan iyi neticeler bekleniyor 

• 

Yaıwlao ltalecW Tiri liıt6olciilerlnlta yaptıfı lir dmı lalft. ,..._ 
IMMIUiyor...,. Nac:inin •7Glın4-. fOPCI ~ 

Zooallı penaltı! ... Diin J'ap1Lto hlea clireltı.rinla _, ,..,......_ 
W;,ı. it~ oe lae6a ol4• 

(VUlll l lnol •yfada) 
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Nikbinlik ve bedbinlik 
Nikbin ve bedbin olmak adamına 

göre değişir, ba..iı kimseler vardır ki, 
analarından bedbin doğarlar ne yap 
sanız onları etrafı karanhk görmek
ten menedemezsiniz. Bazı kimseler 
de vardır ki, en sıktşık en fena za -
manlarda bile keyiflerini bozmazlar: 

- Adam sende derler, düzelir .. 
Zaten karışmadan durulmaz ki... 

"Karışmadan durulmaz,, eözü nik
binliğin en kuvvetli ifadesidir. 

Size nikbinliğe dair ufak bir hika
ye anlatayım: 

Bir nikbinle bir bedbin, beraberce 
uzun bir yola gidiyorlarmrş. Yürü -
müşler yürümüşler ve fevkalade yo
rulmuşlar. 

Bedbin demiş ki: 
- Şu gideceğimiz yola bak. Daha 

llekadar var!. .. 
Nikbin derhal nrkasma dönmüş ve 

~u cevabı vermiş: 
- Bir de dön de şimdiye kada.r 

nekadar mesafe katetmişiz ona bak!. 
Nikbin yarı yarıya dolu bardağa 

bakıp: 
- Bardağrmm içinde yarı yarıya 

BU var der! .. 
Bedbin: 
- Bardağrm yarı yarıya boş! Der. 
ikisi de hüsnüniyet sahibidirler. 

Fakat görüş tarzları ba~ka başka -
drr. 
Bakın Rize bir başka hikaye daha 

anlata~n:m: 

Eskiden büyük bir ressamın atöl
yesinde bit' maymun bir de papağan 
varm~. Bunların iki!'\i de karşı kar -
"'ya yarenlik ederler gelenleri gi -
denleri eğlendirirlermiş. Maymun nis 
beten uzun bir zincire bağ'lı imiş . Pa 
pağanrn da zinciri oldukça kısay -
mış. 

Mıı.ymun suratmı büzerek hic;im~z 
leştirerck misafirin hoşuna gider, pa 
pağa.n da: 

- Aman ne güzel bir akl!lam! diye 
bir cümleyi tekrarlar dururmuş. 

Bir gün birçok defalar olduğu gi -
bi re!'sam.mAymunla papa~anı atöl
yesinde yalnız brrakrp sokağa git -
miş, maymun belki uzun zamandan
b~ri uğraştı~ i<:in zinciri koparım!}. 
Papağan elleri olmadığı: i~in bitta1Ji 
zincire ba~lı kalmış. Ve regsam atöl 
yesine döndüğü zaman şu manzara i
le karşılaşmış: 

Maymun kırmızı kaidesinin üzeri
ne oturarak bir köşede suratını bti -
züyor. Bir kulağının arkasında bir 
papağan tüyü var. Bir tanesini de e
line almış yelpa1.e gibi sallıyor. 
Papağana gelince kafasından kuy

ruğuna kadar traş edilmiş gibi kel 
kalmış soluk alıp duruyor. Fakat 
bir taraftan da: 

- Aman ne güzel bir ak!1am ! 
diye bağırmaktan kendisini alamı
yor. 

Bu hikayeyi dinliyen nikbin bir 
zat bana şu ceva bt verdi: 

- Aferin şu papağana! Yaman 
hayvanmış vesselam ... 

- Yaman hayvanmış ama, kafa -
Sllldan kuyruğuna kadar soyulmuş ... 
Bu vaziyette onun sevincinden bağır 
ma.sma ne dersin ? ... • 

Nikbin adam cevap verdi: 

Hafriyat yerinde dokuz bronz 

muke bulundu 

Sultanahmetteki eski Bizans eser
leri üzerinde yapılan hafriyata de
vam edilmektedir. Dün, Sultanahmet 
camımın arka.sındaki A hafriyat 
mmtaka.<Jmda dokuz adet Bronz mas 
ke bulunmuştur. Bu maskelere mo -
zayik tabakalarının üzerinde ra~dan
rmşt:rr. Bunların hangi zamana ait ol 
duğu henüz tel'lbit edilmemekle be -
raber, Bizans veya Roma devrine ait 
maskelerden olduğu tahmin edilmek 
tedir. 

Hafriyatı idare eden profesör 
Bakster, önümüzdeki hafta içinde 
Berline gidecektir. Profesör, gördü
ğü lüzum üzerine Berlinde bazr tet -
kiklerde bulunduktan sonra tekrar 
hafriyatın ba.,ında bulunmak üzere 
Istanbula döneeektir. 

Muhtelit mahkemelerin 
bulunduğu bina 

Muhtelit mahkemelerin işgal et -
nıekte olduğu eski maarif nezareti 
binasını belediye almıış, bu binada i
cap eden tamirat ve tadilatı yaptrr -
maya başlamıştı. Belediye tarafın -
dan, muhtelit mahkemeler umumi a
janlığına gönderilen bir tezkerede 
31 temmuza kadar binanın tahliye 
edilmesi için kanuni yollara müra
caat edileceği bildirilmiştir. 

Muhtelit mahkemeler bugünlerde 
9lünasip bir yere taşınacaktır. 

T A N 

Bilginizi yoklayınız 

Maliye teşkilCitı , .... .........-.-.~--.-... 

Ne dersiniz ? 
Yeniden iki· müsteşar 

Sorular 

en smeş.:~:a: ~~~:d~:;.ooedir ve muavinliği ihdas edildi 
S - Balina. balı~ının bürüklüğli ne 

ka.dardrr? Balina k&A} sene yaşar, ne 

Faydasız teklif 
Gazetelerde okuduk: 
' - Hayvanları koruma cemiyeti 

belediyeye bir müracaatta bulun • 
muı ve yÜk taııyan merkep, katır, 
ve atların yük naklinden aonra i•· 
tirahate a.evkedilerek bu esnada Ü • 

zerlerine binilmemesinin teminini is 
temiştir." 

ile tagaddi eder? 
S - Balfur kimdir! 
S - Hurufat evvela kimler tara

frndan kullanılmıştır? 

Dünkü •oruların cevapları 
S - Timurltnk nerede ve kaç ta

rihinde ıfoğrnıtştur' 
C - Timurlenk Semerkant ch"a -

rmda Ye~ilşehir (Keş) te Cengizden 
110 :rıl sonra. 11 mart 1336 da doğ
du, aile adı Gürgandi idi. 

S - Likiirg kimdir, kaıw.ıılan 
nedir, 

C - Likürg lspartada kral si.ilale
sinden geldi~i iddia edilen efsanevi 
bir sa.hsi~·ettir. I.ikürg namına izafe 
edilen kanunlar hpartada milattan 
el'\'el on birinci asırdan üçiincü asra 
kadar hazrrlanmış olan kanunlardır. 

S - E.<ıki Yumınlıların bilyiik ma
bııtlan nelerdir 7 

C - Olempte ma.butlar Zefüı'iin 

riya.~tinde toplanırdı. Zeüs mabut
larrn kralıydı. Gök mabudu addedi
lirdi. Deniz mabudu Po!«:idon Zeü
~1.in karcl~idir. Demetra ~·er mabu
dMi, Hedes cehennemler mabudu i
di. Mabude Hera Zeiisön zel'cesi;rdi. 
Apollon güneş mahndu idi. 

S - Olympiya<l nereden gelmiş -
tirf 

C - F..ski Yunanlrlar mahutlann 
hoşuna gitmek i<:in o:nınlar tertip 
ederlf'nJI. Oli.mpiyad oyunla.n da bu 
meyanda idi. 

S - Tanzim.at deuri ne 1•flkiftcn 
ne nıkife kadar devam etmiştir ve 
netkcleri nerlir' 

C - 1839 dan 1877 ıotene<iline yani 
ilk kanunu e,'lla'iinin ilanına kadar ~e 
~en dene;re tanzimat dt>ni denir. 
Tanzimatm neıtiC'eleri şunluclrr: 

Tanzimat de'Ti muhte!if milletle
re, an'anelere mensup olan in!lla.nl:ır
dan ~manh milleti \"iicuda getir
mek iRtlyordu. 

Iclare şekli haricen A vrupnlıla5tı. 
Asri mPkt~pler ~ıldr. 
Fakat hristiyanlar Türklerle \"e 

iıılamlarla birle~mPle razı de~ildilf':l', 
Hedı>fleri müstakil hiil\ıinıt>tler teş

kil etmekti. Umumiyet itibanyle tan 
rimat devri muYaffak olamadı. ...... ~------~......,. 

- Maymunu hiddetlendirmek için 
yapmıştır! ... 

J{. 

Şüphesiz dünyada böyle nikbinler 
ve böyle bedbinler az değildir. 

Fakat dünyanın bu kadar karışık 
bu kadar karanlık bir vaziyette 
olmasına bakıp ta: 

- Aman ne güzel dünya! diye ba
ğırabilecek nikbin bir kimsenin mev 
cudivetine biz inanamıyoruz. 

Bütün bu silahlanma bütiin bu 
harp hazırlığı herha.ngi bir maymu
nu sinirlendirmek için yapılmıyor ... 

Bu va?.ivette ne yazık ki, nikbinlik 
te iflas ediyor. 

Nakil vasıtalarının yıllrk 

kontrolleri 
Bilumum mQtörlü kara nakil vası

talannm dün akşam yıllık fenni mu
ayeneleri ta.mamlanm.ış ve muayene 
esnasında aranrlan bütün evsafı ha
iz olanlann ön taraflarındaki cam -
!arına birer plaka yapıştırılmıştır. 

Bu plakalar gelecek sene yapıla -
cak muayene zamanına kadar oldu
ğu yerde bırakılacak ve herhangi 
bir zamanda yapılacak kontrolda bu 
plakayı ta.şımıyan nakil vasıtaları -
nın sahipleri cezalandırılacaklardır. 

Umu.mi kontrollara bugünden iti
baren başlanılacaktır. 

Bugün Heybelide bisiklet 
yarıtlan yapılıyor 

Adalan güzelleştirme cemiyetin -
den: 

Birinci katagori yüz ikinci katago
ri elli kilometroluk iki bisiklet yarışı 
12-7-936 Pazar günü saat 9,5 ta Hey 
beli Adada İsmet İnönü caddesinde 
çeşme meydanmda başlanacaktır. 
Kazananlara madalya verilecektir. 

Reıim ve elitleri kurıu 
Maarif müdürlüğü tarafından ya

rın sabah Fındıklıda 13 üncü mektep 
te bir resim ve elişleri kursu açıla -
caktll". Evvelce de yazdığımız gibi 
bu kursta 400 muallim ders göre -
ceklerdir. Yine yarın sabah 9 da şeh 
rimizdek1 bütün san'at mekteplerin
de ev idaresi ders kursları açılacak
tır. Her iki kurs 31 ağustosta niha
vet bulacaktır. 

Yeni maliye teşkilatı kanununa gö 
re . lazım gelen tayinlere başlanmak
tadır. Yeni kanun, maliye vekaleti 
müsteşarlığında iki muavin ihdas et. 
miştir. Duyduğumuza göre, maliye 
müsteşar muaYinliklerinden birine i
kinci umum müfettişlik maliye mü
şaviri Hüsnü ikinci muavinliğe de, 
maliye müfetişlerinden Esat tayin e
dileceklerdir. 

Maliye müfettişlerinden Cemal Ye 
şil yeni ihdas edilen bütc;e ve mali 
kontrol umum müdürlliğüne tayin o 
lunacakttr. Maliye müfettişlerinden 
olup şimdi maliye kalemi mahsus mü 
dür vekaletini yapan Hadi bütçe ve 
mali kontrol umum müdür muavinli 
ğine tayin edilecektir. 

Maliye müfettişi İsmail Hakkı ve 
maliye müfettişi Hulusi vergiler tet
kik bürosu azalıklarına getirilecek • 
lerdir. İstanbul maliyesinde de mü -
him tayinler yapılacaktır. Maliye tet 
kik heyeti reisi Rüştün ün lstan bul 
defterdarlığına tayini kararlaştml -
rnıştır. Muavinliğe de balen İstanbul 
tahakkuk müdürü olan maliye mü. 
iettişi Hakkı Saminin getirilmesi 
çok muhtemeldir Diğer taraftan ev. 
velce defterdarlığa tayin edileceği 
bazı gazeteler tarafından yazılan İs
tanbul maliye mürakibi Raşit 34 se
neden beri devlet hizmetinde çalışa. 
ı ak müddetini doldurduğundan teka 
üt edilecektir. 

Re1edivede 

Yol vergilerinin 

tahsili meselesi 
Bazı kimseler ikametg a hlarmr de

ğiştirmekte ve nerrye git tikleri ma
lum olmadıihndan• 'bu gibilerden yol 
vergisi 'tahsili de kabil olamamakta
dır. Bu yüzden belediye, varidatı zi
yaa uğramaması için dün ştıbelere 

bir tamim göndermiştir. Bu tam.imde 
tahsildarların vergi. tahsilıHrndan ev 
vel mm ta kal arı i.çindeki bütün tı:)Ü
kellefl er in sarih olarak adreslerini 
tesbit eylemeleri ve mi.ikelleflerin el 
!erindeki kontmı.tlara göre vergi 
tahsil zamanına kadar gec;ccek müd· 
detteki nakil ~ini tahsildarların na
zarı dikkate alarak hareket etmeleri 
lüzumu bildirilmiı,tir. 

Belediye zabıtası memurlarına 

elbise 
Belediye zahrtası rnemurlarma ye

ni kıyafet talimatnamesine göre ye
ni elbiself'r yaptırılma sr kara rla.ştrrıl 
mıştır. Siparişler dünden itibaren ya 
ptlmaktadır. 

Memurlar en kısa zamanda yeni el 
biselerini giyeceklerdir. 

Yağcıların tasnifi 
Sıhhiye vekaleti yağcTla rt iki kts

ma ayırmış gerek yağ satan ve ge -
rek yağ yapanlardan iza'be yağ ya
pan ve satanlan birinci, diğerlerini 

ikinci sınıfa ayırmıştı. Belediye, ve
kaletin bu karan dahilinde yağcıla
rın bir lis tesinin yapılmasrnr evvelce 
şubelere tebliğ etmişti. Fakat iş yan 
lış anlaşıldığından dün yeniden bü -
tün şubelere bir tamim gönderilmiş 
mrntakalan dahilinde bulunan bilu -
mum yağ yapıcı ve satıcıların bu e -
sa.s dairesinde en çok temmuz sonu
na kadar tasniflerinin yapılrp listesi 
nin gönderilmesi bildirilmiştir. 

Otomobil plakaları nerelere 
asılacak? 

Zabrtai belediye talimatnamesinin 
123 üncü maddesi otomobillerdeki 
plakaların nerelere konabileceğini tas 
rih etmiştir. Bu maddeye göre pla -
kalar münhasıran "arka sol çamur
luk hizasında ve çamurluğun üst 
kısmı seviyesine ve fakat otomobi
lin arka sathından en az on san
timetro taşkın olarak,, talik edilebi
lir. Ancak bu hüküm son model 
otomobillere tatbik ~dilememektedir. 
Çünkü son modellerin şekli büsbü • 
tün başkadır. Bunu nazarı dikkate 
alan daimi encümen, bu gibi son mo 
del otomobillerde plfi.kalarm fa.bri -
kalarca plaka asma yeri olarak ayrı
lan mahallere asılma.cana muvakka -
ten karar vermiştir, ilerde bu karar 
şehir meclis ince de tastik edilirse ka 

rar kat'iyyct kesbedecektir. 

Y eknazarda teklif güzel ve yerin 
de, Ancak bu, ne belediyenin, ne 
de teklifi yapan cemiyetin tatbik e· 
demiyeceği bir İf··· Çünkü, bu yol
da timdiye kadar konulmuı mem
nuiyetlere riayet edilmemi§tir ki, 
tatbikatta büyÜk güçlüklerle lıarfı
laıacak olan yeni yasak istenilen 
nıaksadı temin etsin. 
Yasağın konduğunu bir lahza için 

kabııl edelim: Hayvanın ne .zaman 
çalıftrrıldfğrnı, yorgunluğunun dere 
cesini tayin etmek nasıl mümkün o· 
locak? 

Sonra, bu ideal yasağa gelinceye 
kadar hayvanları korumak hususun 
da alınması lüzumlu başka tedbir
ler yok mu? 

Himayei hayvanat için belediye 
nizamlarına, talimatnamelerine mu
va;uah ahkam, henüz tatbik edile
miyorken yeni ve pratik olmıyan 
memnuiyetlerin hiçbir faidesi yok· 
tur. Bu itibarla, §imdi yapılacak iş· 
yeni yasaklar teklif etmek değil, es 
ki yasakların tatbiki yolunda ııkı 
tedbirler almaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
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"' Edebi~·at fakültesinde devam -
Edebiyat fakilltesıne yazılan veya 
yazıldıktan sonra bu fakülteye sonu
na kadar devam edenler her sene a • 
zalmaktadrr. 

Bunu na zarı dikkate alan üniver -
sitenin salahiyettar erkanı bunun 
Ae'bepleri hakkında tetkikat yapmak 
tadın ' , • 

* l\fuhtt-lit mahkemede - Türk -
Fransız muhtelit mahkemesinde rü
yet edilmekte olan "Baver Mareşal,, 

Fransız bankasile hükfımetimiz ara
sındaki davanın bedeline taalluk e -
den kısmı için bir eksper tayinine ka 
rar verilmişti. :Mahkemenin bu kara
n üzerine Holanda maliyecilerinden 
biri eksper olarak iki tarafça kabul 
edilmiştir. Eksper 15 temmuzdan 
itibaren iı:,e başlıyacaktır. 

* inhisarlar miisteşarmm tetkik
leri - Gümrük ve inhisarlar müs
teşarı Adil, !stanbul gümrüklerinde 
yaptrğı tetkikleri bitirmiştir. Adil, ye 
ni teşkilatın lstanbuldaki tatbikatmı 
muvaffak olmuş addetmekle beraber 
tef errüata ait bazı direktifler ver -
miştir. 

Müsteşar bugün Ankaraya döne -
cektir. 

Hava vergisi 

Mahsulattan yalnız 

yüzde üç ahnacak 
Hava tehlikeı:ıine karşı mahsulat • 

tan alman vergi miktarı memleketin 
muhtelif yerlerinde değişmekte ve 
bazı yerll!rde yüzde üçü geçtiği hal

de diğer bazı mmtakalarda yüzde 'bi
ri bulamamaktadır, hatta yüzde 3 e
sası nazarı itibare alınan Adanada 
mahsulattan yalnız geçen yıl 400 bin 
lira hava vergisi tahsil edilmiştir. 

Hava tehlikesine karşı memleke -
tin her tarafında çalışmalara bir hız 
verilmiş olduğundan bu vadideki ça 

ltşmalarm da bir intizam dairesinde 
cereyan eylemesi muvafık görülmüş 
tür. 

Bu maksatla dün Başvekii.letten 
bütün vilayet ve belediyelere gönde 
rilen bir tam.imde mahsulattan alı -
nacak hava vergisinin memleketin 
her köşesinden yalnız, yüzde iki nis
betinde tahsil edilmesi bildirilmiş -
tir. 

Yine bu tamime göre bu tahsilat
la uğra~mak üzere her kazada ma -
hallin en büyük mülkiye amirinin 
başkanlığında belediye reisile ticaret 
odası reisinden mürekkep bir ko
misyon kurulması bildirilmiştir . 

Zorlu ahbaplar 

Polisin parmağını 
ısıran bir sarhoş 

Dört ahbap, lzzet, Muhittin, Saip, 
Ismail, bir gece Belvü gazinosuna gi 
dip, içki içmişler, fakat hesabı gör -
meye sıra gelince, garsonla araların 
da gürültü çıkmış, sandalyeler, yum
ruklar, harekete geçerek ortalık al
lak bullak olmuş. Cam, çerçeve, ta -
bak, kadeh biri'birine· girmiş. 

Sonra polis yetişmiş, kavgacıları 

ayırmış ve hepsini alıp karakola gö 
türmüş. Bu arada, bu dört ahbap ta, 
polise karşı gelrıUşler. 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde, 
suçluların duruşması yapıldı. Şahit 

olarak çağırılan Taksim Elmadağı 
polis memurlarından Ali, şunları söy 
ledi: 

- Gece, saat 12 vardı. Belvü ga
zinosunun kışlık salonunda, bir gü -
rültü koptu diye haber verdiler, koş
tuk. GarsonlarJa müşteriler biribirle 
rine girmişlerdi. Sandalyeler fırlatı
lıyor, bardaklar, şişeler kırılıyor, 

yumruklar savruluyordu. Güç hal i
le iki tarafı ayırdık ve garsonlarla 
kavgaya tutuşan müşterileri alıp ka 
rakola götürdük. 

Bu arada reis sordu: 
- Senin parmağını da ısırmışlar!. 

Doğru mu? 
Şahit polis memuru: 
- Evet, dedi, birisi parmağımı ı

srrdı. Fakat. şimdi hangisi. olduğunu 
kestiremiyorum. 

- Kim ısırdığını ~örmedin mi? 
- Ortalık karanlrktı. !yice teşhis 

edemedim. Mamafih, ilk ifademde a
dı yazılıdır ... 

- Insan, parma~r ısıran adama 
bir kere olsun bakmaz mı? 

- Baktım ama , göremedim, her -
hı:ı lele nnran . garsonlardan değildi. 

Bundan sonra. dinlenen polis Mah
mut ta. aşağı yukarı ayni ifadeyi 
verdi. Ya1nız: 

- Size karşı hakaret ettiler mi? 
Sualine: 

- Hayır! Cevabını verdi. 

Reis sordu: 
- Senin ceketini yırtm1şlar, ifa

dende öyle söylemişsin, kim yırttı 

ceketini? 

~~ 
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Dış .siya.sa 
Gayri memnun devletler 

birle,iyor 
Almanyanm Viyanada.ki sefıri 

\'on Papenin son günler arfrnda ~.' 
''ustu~ a baş\.'t"kili Doktor Ş~nıg 
ile mü~kerelere giriı;;mi'! olması ~~: 
ruı)ada statüko tarr ftarlarmı eıı 
':ie~·e düşürdü. Çünkü A\·usturya ~ 
Almanyanın nilla~·et anla~abiJınelt., 
Versa;r muahedesi aleyhtarlartJll bl 
araya getirmeğt yol açıyordD· s; 
suretle ha'"b sonund .nberi .~ert, 
Fransa gerekse kü!;ük andlaşma ~" 
!etlerinin bir kabus haline gf'lrıv• 
korkulannm tahakkukun· ıne~·d-
bıra kı:vordu. 

Av~stur~·a mest-lesi Almanya d~ 
ltalya arasında bir diken ~hl 1 
Rlitün diğer mesPielerde görüş f# 
\iyeleri \'e Yerı-;ay muahedesine k-1' 
'il· nefretleri her ~n hemen avn.i o~ 
Berlin ile Roma \'irnna ylizündell 
bir tUrli.i tPsriki m~ai ede;,,ivorlat' 
dı. Hatta It~ya Stresa cephasiıı' 
girmekle Almanyaya karşı bir d~ 
rum a.lacak kadar Avusturya ir;~ 
tali irfo bir hasım.si;l·et ~~teri~·ord" 
Fralısa Versav alf'vhtan hu iki def 
!etin rekabeti~den · istifade edtrt* 
~tatiikonun muhafa7.asmı temin t.dt 
\'ordu. Halbuki hali hnzrrda \ 1iyaJ1• 
da yapılmakta olan Avustu~·a Al 
man müzakereleri h·· bir neticeY' 
'1ai!Jaml·:r-ı tıtlHlirde • Avnrnada \'Pr' 
~ay muahedesinin yaratflğı hmlnt~ 
n idame güçleşmis olacaktır. Cün 
A'""111"'·a bir 111iirldet icin A vu4'tu""' 
l'ltildii.lini tamdıif t.9kdirdt- Roma l1l 
Bertin anlasmrs olacaklardır. Rof11' 
ile Berlinin ·anlasrnası ist" A,·nırıtt~ 
gayri memnun de\'l~tl~rin hil" .bl11

1
, 

teşki1ine yardm açacaktır. Yanı ·\ 
'"'"tt - il , .. ,.,t11n·!l ırnra"-"'lRSt bir ftll 
van • Almım anla.smasma vot açtıı•' 
sr itiJrnrivle Itulyan - Al~an anf~ 
masr ela Versay ~leyhtan clevletlP~ 
te"'riki mes'.lilerini TYliimkiin krlll'V 
itiharilt- t"hemmin•tliclir. 

8u.,nin..,. Vh·rı~:ı-t'\ Yo11 Pırnı>n ıi1f 
mii-,,akPrPlPTde hulun urken A vucıf'tlt' 
\'a ha.,hakan mııa\.~ni Baart-nfelıııld 
Rnd?n{Mo;tt'Yt' ~tmesi bu nıiİ.7a.kerr11" 
rin Ml\c:'llristnnı da ali\kR<lar edfl 
lıjr cHı,.ti old11if••11a İ'-'ın·t>ttlr. Jl"ıı""d 
f Pls TJu<lAn""tprle !\hcar m1tlu~fl 
ile hu m~P1e t"trafmda e:örli~eet.._ 
Vt" onlann fikrini afaca.l<tır. .~ 

Umumi harp nt"iİ<'esİ ka vbefti' 
vasi mlkfarda l'rtl7:h·i. :ve sekiz ..,.,!,; 
yonu tecıwüz eden niifmm t~k-at 
~eçirmek arzulermı -,ımıJiye kail~ 
ıı.rarla tekrar e<len Ma.earistanın 
husustaki politike..ı;ımm ne olcluı!t,ııf 
kestirmek gayet :iolay'hr. J\lacst! - Evet, yırtıldı. Fakat, hangisi ... 

. tan harn "-Onnn•l'\nhPTi ""'''T' 111" I' 
yırttığım göremedim. nonlann bir araya foplanması iC 

- Garsonlar mı yirttı, yoksa suç- azami gayret cıarfetrniş. l1ntta A'~ 
lulardan biri mi? tnrya - Macaristan Ye ltal~·ayı hl il' 

- Vallahi iyice kestiremiyorum. rine iyice baifh:ran Roır.a protok01 

Şahit mobilyacı Şevket: mm im7.alanma.-.ında öna~·ak oıırr~ 
- Benim vukuattan haberim yok! tur. Almanyanm bu protokol& ctııl' 

diyerek kestirdi, attı. olma..cımı büyük bir ka~,p telak~ ~ 
Mahkeme, suçluların gösterdikleri miş Ye Hsbeş harbinin bi<lasetı';,, 

müdafaa ~ahitlerini dinlemek için du ltalya yalnız kalınca Macar bs.5 ~ 
ruşmayı başka güne bıraktı . kanı Gömböş Berline gitmiş, İtil~ 

hak 
. ile Almanyanm ara.c;mr bulmağa t1' 

Şithane faciası mu emeıı Irı;ımısti. Binaenaıe,·h Avustu~·& , 
Alm~nyn.nm anlaş~alan için Mac'~ 
ristanın Viya.nadaki bütün nilfı.t Si' 
n.u kulla.n8.<'ağtna ı;üphe yoktur· ,,. 
lihlı bir Almanyanın Roma protol' , 
ıunu imza eden devletlerde Alntllflti' 
yanm teşriki mesa.ird Macar siY88" ~ 
nin t.a.hakkukundan ba.-,ka bir 'fJe1 

Şişhane yokuşundaki tramvay fa
ciası suçlularından vatman Fahrettin 
le muayene memurlarından Lokman 
Hasan ve !smailin duruşmalarına 
dün ağır cezada devam edilecekti. 
Geçen celsede, mal mes'ulü sıfatile 
tramvay şirketine tebligat yapılmış 
tı. Fakat bu sefer de, davacılar gel -
memişti. Onlara da yeniden tebligat 
yapılmak için muhakeme 24 eylüle 
bırakıldı. 

Düello meıeleıi 

Saip isminde bir genç ile muharrir 
Yusuf Ziya arasında bir hadise ol _ -
muş, Yusuf Ziya, S~ibi ~8:kasmda bır 
ecnebi rozeti taşıdıgı ıçın muahaze 
etmiş ve öteki de hakarete uğradığı 
iddiasilc Yusuf Ziyayı düelloya çağır 
mıştı. Bu mesele etrafında arkadaşı
mızın gazetemizde çıkan bir yazısı ü 
zerine Saipten şu mektubu aldık : 

Gazetenizin 8 Temmuz çarşamba 
tarihli nüshasının ikinci sahife 
sinin sol köşesinde "Düello" başlığı 
ve Yusuf Ziya imzası altında çıkan 
bir yazıda Yusuf Ziya beni kastede-
rek: 

"Ceketinde siyah haç taşıyan bir 
Türk gencinin yakasına polis yapış
ma.sa bile on sekiz milyon TürkUn 
pençesi yapışır." 

"Düello" şaı:tlanndan biri de iki 
şt.hıs arasında seviye musavatıdır." 

Sözleri~ benim hem milli gururu
mu ve hem de şeref ve vekar ve na
musumu rencide etmiştir. 

Yusuf Ziya bu yazıları yazarken 
kendisinin büyük bir nüfuz, seviye 
sahibi olduğunu tefahürle işaret et
miş ve başkalarını da kendisinden a
şağı bir seviyede gördüğünü ilave 
etmiştir. Ve beni tahkirden de çekin 
memiştir. 

Kendinin kanun nazarında sevi e-

mryacakbr. ..., 
Bu itibarla. Bulgar kralının fteı,ii-

411eyahatine mana \'erenler ~·ok de >' 
dir. Almanya, M8.('.aristan, ltilly&ı ı;ı' 
vusturya. gibi gayri memnun d , 
devletin teşriki mesaiyi tasarl~.,t 
lan bu antla Rulgaristanrn da boJ' ~ 
ara..,mda mevki almak anusund• 
duğu !'lÖ;\'lenmektedir. ~ 

Harp nihayetinden~ri gayri ~ 
nunlarmm bütün a.rmlanru Ft1l iJ 
\'e müttefiklerinin ki.bu!'llannJ ~d' 
eden bu teşriki mf>!lla! planrnm ."flııııı' 
receye kadar tahakkuk P.de<'eJli b " 
mez. Yalnız ortada bir hakikat 111"1' 
cnttur. Gayri memnunlar A,·nır"11tJ' tikrarsrzhğından mfuJtefit olmak 
yorlar. - N. M. 

Rusyada tahsillerini 

bitiren tayyareciler 
r"l<f 

Rusyada tahsillerini bitiren ta.~;fd 
reellerimiz. Odesa yoliy!e ~ö~t~Ilc ~· 
gelmişlerdır. Tayyarecılerımız~ere• 
zartesi günü oradan hareket e0ıf 
salı günli gelmeleri beklenmekt ptJ 

Bunlar İnönü kampına giderel<rtıtıl 
nörlerle yüksek yelken uçuş tec 
leri yapacaklardır. ,.../ 
-=-=a::::========'=-:. tel'' 
sinin ne ettiğini ölc;mek ve es~ı ~il' 
lifimde ısrarla beraber hakkı~. fli ıı~ 
nuni yolla"ra müracaat cdecegıJll 
diririm. 5utll 

Bu ceva hın gazetenizin ayni 
nunda dercini rica ederim. •tı 

saır 
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Filistf n kargaıallğı 

Kudüste bir karakola 
bomba atfllar 

Fransa da 

Grevcilerle yeniden 
çarpışmalar oldu 

Habeılstanda 

Elçilik binalarındaki 
telsizlerin tatili istendi 

Londra. 11 CA.A.) - MUeteınlik&
ler nazın, re8mi bir tebliğ neşrede -
rek dUn Filistinde mutat vak'alar ol 

Bir beyanname ile işçi sınıfı 
itidale davet edildi 

Vaşington 11 (A.A.) -Amerika
nıtt Adisa.babıı elçili Van Engert, ıe 
neral Grui&nl nin kendi8int!ı 1l5 gün 
ic;:fn elçilik telsizinin tatil edilmesi 
hakkında emir vermı, olduğunu ha
riciye neu.retine blldirmiftir. 

duğunu bildinniıptir. . 
Kudtiate bir polis karakoluna bom 

ba atılmış, ba.zı eşyaların harap ol
masına sebebiyet verilmiştir. 
Şimali Fillstinde iki Arap bu eabah 

Daburla eivannda. anket yapan heye 
te ateş a.çmı,ıardır. Polisin mukabil 
ateşi bir Ara.bın ölilmüne, bir di
ğerinin yaralanmasına sebebiyet ver 
miş, üçüncü mütecaviz yakalanmış-
tır. 

Cemin-Nablüs yolunda Araplar 
hir kervana t~cavü:t etmişler ve iki 
lngiliz muhafız askeri ağır surette 
yaralanmışlardır.Geçen imdat müfre 
zesi mütecavizlerden dördünü yaka
lamıRtır. 
Cemin civannda bir başka kervan 
y&ğrna teE;ebilsline uğram1' ve İngi
fü: askeri bu tecavüzü püsklirt.müş
für. 

Metaksas "hazır ve 

uy~nık olmahyız .. diyor 
Atina, 11 ( A.A.) - Başbakan 

Metaksas, hükfımetin l!lil!hlanma 
meselesinde takip ettiği siyaset hak
kında yapılan bazı tenkitlere cevap 
vererek demiştir ki : 

" Gelecek sene zarfında Yuna
nistanm harici herhangi bir askeri 
karışıklığa karşı gelmeye hazır bu
lunacağına dair olan vadimi tama· 
miyle yerine getirmek niyetindeyim. 
Şüphesiz ki, hiç kimse böyle bir ha
lin vukuunu temenni etmez. Bu, böy
le olmakla beraber biz yine her ihti
male karşı hazır ve uyanık bulun
malıyız ... 

Amerika ile lngiltere 
arasında uca eferi 

Vaşington, 11 (A.A.) - Pek ya
kında Amerika Birleşik devletleri i
le Ingiltere arasında silratli bliyük 
deniz tayyareleri seferleri başlıya
caktır. Imperial Airva.ys ve Pana
trıeıican Airvays bu hususta bir an
!a şrnaya vasıl olmuşlardır. Bu servis 
ıc;in iki yol dtişUnülmektedir. Yolla· 
:nı biri Bermudes adaJa.rından, di
geri de Kanada, Ternöv ve lrlanda
dan geçznektedir .Bu senris pek muh
tenı.eı olarak altı haftaya kadar baş· 
hYacaktrr. Bu servis için halen Pasi
fikte istimal olunan Clipper modeli 
dört nıotörlü büyük tayyareler kul· 
lanılacaktır. 

Almanya Avusturya 

ile anlaıttlar 
[Batı 1 incide] 

il keyfiyetini nazarı dik.kate alan 
Prensipler çerçevesi içinde tedvir e· 
decektir. Bu keyfiyet, 1934 Roma 
Protokolları Ue 1936 ilavelerine ve 
Avu.sturyanın bu protokolla.r mum
~si sıfatiyle tta !ya ve Macaristan 
tle olan münasebetlerine dokunmıya
ealrtır. 

Her iki taratın da arzu ettiği sü· 
kttnetin bazı şeraiti evveliyenin vu
kuu ile viieuda geleceği düşüncesiy
le hareket eden Alınan Reieh hilku
bleti ve Avusturya Federal hUkit· 
tneti, bu ilk esasları, husust diğer 
tedbirler serisi ile takviye edecekler 
dir. 

'Roma haberi nuı.l karfdaJı? 
Roma, 11 (A.A.) - Alınıınya ile 

'A VUsturya. arasındaki anlaşma. ha
beri Roma selihiyettar maha.filin
de memnuniyetle karşılanm~tır .Bu 
tnahafilin fikrine göre, bu anlaşma, 
Avrupaya stlkiınet getirmeğe yar
dım edecektir. 

A vinyon, 11 ( A.A.) -Marııeyyezi 
söyliyerek belediye konağına. doğru 
gitmekte olan tUccar, köylü ve kil· 
çUk endiliıtriyellerden mürekkep bir 
kafile, enternasyonal çağırar&k ge • 
len bir takım grevci amelenin ta.ar· 
nızuna uğrarnı~tır. 

Her tkt taraftan hafifçe yarala -
nanla.r olmuştur. Altr kiti tevkif edil 
miştlr. 

Daha sonra yine enterna.cıyonal ça 
ğıran ba.zr eşhas, birkaç dü~kAnın ca 
mak8.nlarını kırmışlar ve bır tuhafi
yeci dükkanını yağma etmişlerdir. 

Avinyonda efkı\n umumiye heye
can içindedir. 

lffi •ınılı itidale davet ediliyor 
Paris, 11 ( A.A.) - ~ol cenah par

tileri delegasyonu memlekete hitap 
eden bir bey11nnemenin metnini itti 
fakla tasvip etmiştir. Bu beyanna-
mede ezcümle deniliyor ki: 
"Cllmhurluğun nlzammr korumak i 

cin halkc;rlar cephesi proğrtımm1 ta
hakkuk ettirmek hususundaki a.zmi
mizl bir kere daha teyit eyleriz. E -
ınekçilerle bera.berlı; ve ~ merkezle 
rinin grevciler tarafından işgali de
vam ettiği ta.kdirde inhili.le uğra.ya. 
cak olan umumi nizam ve intizamı 
muhafaza etmek JUzumunu illn ede
riz. Bazı haberlerin mllbala.ğalı ma· 
hiyeti Uı:erine milletin naı:an dikka
tini celbeyleriz. Emekçiler efkarı u· 
mumiyenin teveccilhünil ka.ybt'!ttire
bilecek olan her türlli hareketlerden 
ihtiraz etmelidirler.,, 
Bu beyannamt>nin 80nunda, dahiliye 
nazm Salengroya itimat Milmekte 
ve hükumetçe her türlü uzlaşma ted
birlerinden ııonre eebre müracaat za 
rureti hasıl olmaması için işçi sınrfı 
itidale davet olunmaktadrr. 
KnrnÜnİ•f J>D•f;,.; nı•:nyon 

haduuini takbih ediyor 
Paris, 11 (A.A.) - Komünist par

tisi, netrettiği bir beyannamede, it
tihatlari~e. halkçı eephe8inin .ı&f erini 
temin eylemi' olan orta. sınıfla işçi 
sınıfı arasına tefrika sokacak mahi· 
yetteki A vinyon hadiselerini takbih 
eylemiştir. 
Halkçı cephe, orta sınıfla işçi sını-

fının mlişterek menfaatlerini koru
mak için tesis olunmu.,tur. 

Bu sebeple, işçilerin, orta sınıf a· 
leyhinde yakıtıksız hiçbir harekete 
kalkışmaması yine kendi menfe.atJ 
iktizasındandır. 

Eğer halk dilı;ımanlamm, hainane 
emelJerini takip için halk kuvvetleri 
nin ikiye böllinmesinden istifade et
meleri isteniyorsa, bu iki sınıf a.rasm 
dakl vahdete her zamankinden fazla 
ehemmiyet vermelidir. 

Hindenburg zeplininin İngiliz 
topra.klannda uçması iti 

Londra, 11 (A.A.) - Birçington
da bir nutuk söyllyen Çor ç i J, 
Hindenburg zepllninin ikide bir, ln
giliz topraklarının üzerinden geçme
sini şidd~tJe tenkit etmi§tir. Filha
kika, bu balon, daha ge~enlerde ah
vali havaiye dolayislle yolunu deği~
tirmek mecburiyetinde kaldığını ile
ri sürerek Şimali Ingilterenin mü
him endüstriyel mekrezlerinin Uze
rinden uçmuştur. -----
İngiltere Kralı evlenecek mi? 

Londra, 11 (A.A.) - Resmi tek
ziplere rağmen israr ile orta.da do
laşan şayialara nazaran K r a l ı n 
yakın dostları kendisinin taç giyme
den evvel evlenmesi için isra.r et-
mektedirler. 

öğrenildiğine göre, . Kralın etra
fındakiler bilhas.cıa Danımarka Pren
sesi Alexandrina Louise ile evlenme~ 
sine taraftardırlar. Prenses 22 ya· 
şmdadır. 

Londra haberi na.ıl kar,.JaJı 
Londra, 11 (A.A.) - Royter a

jansının diplomatik muhabirine gö
re, Almanya ile Avusturya ara.sın

daki anlaşma, umumiyetle Londra
da. :memnuniyetle karşılanmıştır. 
Resmi mahafilde söylendiğine göre, 
bu anlaşma, sürpriz telakki olun
mamıştır. Londradııki umunıt dü
§Ünce, bu anlaşma ile Avrupayı 
tehdit eden ciddi tehlikelerden biri
ainin ortadan kalkmış olduğu mer
kezindedir. 

Mongoliıtanm yıldönümü 
Moskova, 11 (A.A.) - Mongolis: 
tan halk cuınuriyetinin 15 inci yıl 
dönümü münasebetiyle, Molotof ve 
Kalinin Mongol Cumuriyeti başkanı 
Doek.cıom 'a, ve bakımlar kurulu baş
kanı Amor'a telgraflar yollıyarak, 
Mongolistan Ue Sovyet Rusya ata· 
srndaki doııtane münasebetleri kay
detmiş ve bu mlin8.8ebetlerin Mon· 
golistan Cumuriyetinin muslihane 
bir tekilde inkipfını ve Uzak Şark· 
ta sulhun kuvvetlendirilmesini te
min ettiğini söylemişlerdir. 

Ayni emir, Fra.nsa, Almanya ve 1n 
giltere elçiliklerine de verilmiftlr. 

Bu ya.uk hakkında hiçbir rearnf 
sebep gösterilememiştir. 

lngili.z El~iliği tel•izi 
iflemiyormuf 

I..ondra, 11 ( A.A.) - Reuterin ha 
her aldı~na göre Adisababadaki İn
giliz elçUiğinln telsi.ti hi.la i~dern~ • 
mektedir. Bu vaziyet General GntZi
ani tarafından elçilik telsizinin tati
li hakkında verilen emrin Londra ile 
Roma arasında görüşUldüğUne delil 
addPdilmektedir. Londra hUkfımeU 
bu mesele hakkrnda. Paris. Berlin ve 
Vaşingtonla temas etmektedir. 

öldürülenlerin haltilri miktarr 
J .. t .. ' on uor muf••• 

Roma. 11 (A.A.) - Lekentl~ Ha 
~~ıler taraftnda.n öldlirUlmUş ola.n 
zabit ve ukerlerin miktan dört de
ğil 14 tür. Dün akıpıım ne~edilmiş o· 
lan resmi bir tebliğ, içlerinde ild 
yüzbatı, bir mtilA.znn, iki çavuş, üç 
nefer ve ilci yerli tercüman bulunan 
on maktülün isimlerini saymakta.dır. 

Tepe başı yangını 

Ölen iffaiyenfn 
cenaze merasimi 

L'anguıda ölen zauallı Şükrü ÇatJUf 

Evvelki gece 'i'~peb&.§mda Ka.ll!Vf 
aokağında. 36 numaralı evden çıkan 
yangın tahkikatı devam etmektedir. 

Dün, evin kiract8J bulunan Teodo11 
lle aynca. 7 ki§.inin flofguları yapıl -
m.rştır. 

Enkaz alt.JJ\da kalin.k ölen itfaiye 
!;avuşu ŞUkrilnUn cesedi dl1n 11abııh 
c:ıkanlmıştır. Ceset margtadır. Yann 
itfaiye grupunun hUirlıyaeağ mera
aimle ebedt metfenine gömülecektir. 
Cen&.TA} merasimi aaat 11 de b~lya 
eak ve ŞUkrlinün cenazesi, Tepeba 
§mdak.i vak'a yerinden kaldırılarak 
Yenica.mie getirilecektir. ŞUkrUnUn 
namuı burada krlmacaktır. vutye • 
tin tensibine göre, bUtiln ilbaylik 
şarbaylık erktnı itfaiyeciler, polisler 
merasinıde bulunacaktır. Jeket &tay 
giymek mecburldir. 

Ekalliyet ve ecnebi mekteple
rinde muallimlik iatiyepİer 
Ekalliyet ve ecnebt mekteplerin • 

de mua.lllınllk yapmak üzere talip 
olanlar son günlerde yine çoğalmış -
l:Ir, bunlar arasında, üniversite ve. 
ya yüksek mektep müdavimleri de 
mühim bir yekCin tutmaktadır. 

Halbuki maarif idaresi, bu ytl ev· 
veli muallim mektebi mezunlarını 
münhallere tayin etmeye karar ver
miştir. Binaenaleyh bu gibi talepler 
kabul edihntyecektir. 
Açıktaki bütün muallim mektebi 

mezunları münasip yerlere geçirildik 
ten sonra. münhal olursa bu takdir 
de hariçten mün.caat edenlerin ta -
let:ılerl na.zarı dikkate alınabilecektir. 

Eylül toplantısına kadar 

Uluslar Kurumunu siiratle 
ıslah etmek lazımdır .. 

ispanyanın Milletler Cemiyetindeki daimi 

delegesi Madariaga, istifa a mecbur kaldı 

Zecri tedbirler birer birer 
kaldırılıyor 

Ma.drit, 11 ( A. A. ) - De 
Madaria.ga, Milletler Cemiyetinde 
yapılacak ıslaha.ta ait projesine kar
şr Sosyalistler tarafından yapılan şid 
detli hücumla.r üzerine İspanyanın 
Milletler Cerniyeti daimi murahha.a 
tığından istifa etmiştir. De Madari
aga, matbuat m iimeMillerine beya . 
natta bulunarak Milletler Cemiyeti • 
nin istikbaline itimadı olduğunu söy
l~mi9tir. 

"Müthif kuvvetlerin tehdidi 
altında bulunuyoruz!,, 

Brükı::!l 11 (A.A.) - Van Zee • 
bınd'ın mP.b'uesn meclisinde aöyle. 
miş olduğu nutuk bUyilk bir tesir ve 
heyecan hillrl etmiştir. Mumaileyh, 
bilhııMa, dP-miştr ki: 

Hava satallm ! 
Bu da para ile pulla değil yn ! Ba

va sat.aJm1, para kozan.ahın. 
Oer~i ajzını poyraw ~mak •Öztle 

biz ha.vanm maddi de~l.'lrfnl in.kir et .• 
mekteyiz. Ama Jşig,I bilenler memle· 
ketlerinin hava1mı fiatmaktadırJa.r. 

Balkan memleketleri içind~, "tıı -
rizm,, hareketile en !.10k alfıkadar o· 
tup her ıı;ene mU~onlar kazanan Yo • 
nanl1ıta.nda bu hareketin nasıl b~lıt· 
yrp bugünkü inki. af f'tmi~ hale nn
ıd ~tldiğini yakından fakip f'denler· 
den birile görü mek fırsatını hnl • 
dum. Onun 8Öyledfkforinden hirkı8 • 

1 
mını buraya l·aza<'.ağım. Bu 0 ha,·a 

ı satmak,, söziinti ondıın öğrendim, n 
1 buıa.: 
1 

- Kayarım sntmızI dedi. 
Vaktlle Yunan milli ıııe~·risefti11 

knmpanya.cıı A,·nıpanm muhtellf yer 
terinden ve hJlhas"4n }'ransadan l'n -
na.nlstana 811\ ahıdler ,.e t.f:nf'zı:lihler 

1 U!rtip f'tml ~e bu ara.<ln Pari in bil· 
rilk gıu:etelt'rinden hir iki inin mtt • 
dürlerini aJlelerlle birlikte bedava t.a .. 
f)llDJ' ,.e Yunanf..,tando gu~füın.i . 
Bu adamlar memlckto.tlPrine döndük· 

l leri 7.aman ~azf't t'lerine yvdıkla" 
, .. ~·ahat notlannila f,ter i fıemez l'u· 

, nanlstanm propa~nda~ınr ynpmı • 
' ıu. Btrka~ "ene il tiı'lffl tekrar edi • 

' 

len bu usnJ ilfl nlhoyP-t Yunani!dan • 
da btlll b&~b bir tk.aret olan ti.hinn 

"Doğrud8n doğruya müthiş bir 
takrm kuvvetlerin tehdidine marut 
bulunuyoruT., Bu f P.lhetin önUne ge 
çilme8i miimkUn olduğu kanaatinde
yim. Fakat bunda m~,·~fflık. olmak 
için :Milletler Cemlyetını Aııısmblenin 
önümtızdeki Eyltll içtimarnd8n evveJ 
ıııla.h etmek ger"l<tir." 

/.•panyanın MWetlıer C•miyetindeki tffssUs ~tmı,. Gf'rçl hu kuruluş ~11 
daimi murahhaalrğtndnn istila eden an]atftJhm kadar kııııa 'fi haslt otın11· 

Madariaıa m1$ıt& da. l~ln hlhiik çi7.gilerindenbf
Ru nutuk meb'm'"" m~cliı:ıinin 

askeri enc\inıeni mim miidı:ıfaa pll
nrıım tanzimini t~Rri etm~ğe sevke
dHmiştir. 

Bu plan, bilhaeM a~keıi hiznıet 

müddetinin uzatılmasını derpiş et • 
mekt.edir. 

Sovyet Ru•ya zecri te~birleri 
kaldınyor 

Moskova, 1 1 { A.A.) - Halk komi 
8erleri konırıeyj Jt.alyaya ka~ı tatbık 
edilen ,.,ecri tedbirlerin H') temmuz
dan itibaren kaldırıhnasrna karar 
vermiştir. 

Sulha müz.ah~ret İçin bir 
oplantı yapılıyor 

Bern, 11 (A.A.) - Btitün dünya
daki birçok <'emiyetlerin iştirakile 
"Sulha mtizaharet" toplantr~ı yapıla 
caktır. 

İştirak edec~k murahha.cılıı.rrn ade
di 3500 dür. 

Federal konl'!ey, bu toplant1ya ha-

:ı;ı ~rı:ıit altmda ve bilhııı<sa iştirak e
denle.rın herhangi bir ecnebi devletP. 
hücumda bulunma.malan ve açık ha
vada topla11tılar veya alaylf\r teşkil 
etmemeleri .şartlarile mÜ8aade etmi• 
tır. Toplantı Cenevredc EyllılUn 3-6 
ı:ıı arasındadır. 

Litvanya da kaldırıyor 

Helsingfors, 1l (A.A.) - Hiikiı -
met ft.alyaye. karşı tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirleri bu ayın 15 in
dtn itibaren kaldrrmAğa karar ver -
miştir. 

Belçika da kaldırıyor 

BrUk~el. 11 (A.A.) - Belçikn. hü
kiımeti ltalya aleyhine konulan zecri 
tedbirleri 15 Temmuzdan it.iharen 
kaldırmaya karar v~rmiştir. 

E•tonyanrn kararı 

Talin, 11 (A.A.) - Estonya hU
kümeti, İtalya al<"yhinf' konul8n zec
rj tedbirlerin 15 T~mmuT.dan itiba
ren kaldırılmasına karar vermiştir. 

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

Amerikada müthiş sıcaklar 

Diine kadar olenlerin 
sayısı 375 kişiyi buldu 

Ormanlarda yer yer· başhyan 

binlerce hektarhk araziyi kül 
yangınlar, 

etmiştir 

S•cafırı bütün ıiddetile hüküm 
Nevyork, 11 (A.A.) - Amerika.da 

hilklim atiren müthiş hararet, şimdi· 
ye kadar 375 kiı;ıinin ö!Umüne sebe-
biyet vermiştir. Yalnız Nevyo'rk hü
kfunetindc bugiin 17 kişi ölmüştür. 
Bu nuntakada susuzluğun ba.şgöster 
nıesindcn korkulmaktadır. Su sarfi
yatını azaltmak için tedbirler alm
mrştrr. Sıcaktan bayılma ve bitap 
düşme hadiselerini azaltmak için, 
yüz binlerc'e memur, termometro 
tı.ıakslmum dereceye varmadan ev
lerine gönderilmektedir. Ormanlarda 
yer yer başhyan yangınla.r, binlerce 
hektarlık araziyi kUl etmiştir. Yüz 
binlerce hayvan susuzluktan ölmü~
tür. Rozvelt, kuraklığın hükilm sür
düğü mınta katarda yardım tedbirle· 
l".i alındığını söylemiştir. 170 binden 
fazla çiftlik hasılatı sıcak dalgasın-

sürdüiü Telutı•fan bir manzara 
dan tamamilc yanmıştır. 

Nevyorkta bir günde 10 kip 
·öldü 

Nevyork, 11 (A.A.) - Derecei ha
raret santigrat, 37,5 dereceye çıkmış 
tır. 

Belediye reisi Ligardia, polislerle 
itfaiyeden gayri bUtUn şehir memur 
lannı evlerine göndermiştir. 

Kadınlardan 75 kişinin bayılması 
üzerine hükiimct te kendi memurla
rına ayni müsaadeyi vcrmiştlr. 
Yalnız dün Nevyorkta sıcaktan on 

kişi ölmUştUr. 

Bir aydan beri sıcaktan ölenlerin 
sayısı Amerikada 375 i bulmuştur. 

Kuraklığın Urüne verdiği zarar 
rnühimdir. Hayvanlara yem yetiştiri
lememesı ytizilnden, bir k~mını bo
ğazlamak zarureti hasıl olmuştur. 

rf ölan prop~nrla kr!llmı höyl~ ytt • 
prlnıı~. 

Şimdi burada rok nnik hlr yeTf! 
PftMn1l k ha~a~ağrm. Mllli~·f'tpen erli· 
tin femı anlaı;;ıh-;ı ecnebi dfüınuınlıftı 
dentlen kötü bir hu,-un bh- memleket 
t~ yf'rlf!Şmeslnf'> ... A~P olur. MendekP· 
tlmf7.t- "f'>:n 11 h rPln f'd~rek onlann ps 
ralannı ~İma)ı dU~linürken en ~ol< 
çeldne:ceğfmiz st-~· milli) f't pt-n·f'rli~ 
e;u ıııiS'.\ l~Jl~m kötU ""ne hl dtişmanh
~ mlnMma almamak Hı hattA :ya • 
banc:-ıya Türklerin an'anf?!.li olan mf. 
lll&ffrnf!J"\lf'lrliğlmlri dftha bariz ~Ö1'ter 
mekttr. Mfl".'lelll ~~enh~rde bir Fran. 
sız rf't"Ülllnlin Tete de '.l'nrc demestnf 
Tttrldüit'! ka~ı t1ö~ lenml~ btr öz fo . 
18.kki etmemİ7. gthi yanlı" anlayışlar 
11eıyyah memlt>ketf olmnk 1 tfyen yer. 
lt'rin f'hf'mmiyetlf ~kin.-<ıeğt şeyter
df'lndir. Son 7,amanlarda Fransad:ıkl 
a.mele hal'f'ke>tlf'rf vtit.Unden 1.a1en a
wmı~ olan ti.iristik hareketin elı:slt

meıfıl bu ~1b;clf'n ~~inen ytiz blnler<'.e 
adamı vf! yfnfl hu ~;izden bii~'ill< kar 
tar t-dt'n mt'mlekf'ti ha~·li dlişündllr
mU'ltiir. D~mf'k 1"1tlynrum ld; seyrah 
celbi harekf't.inf, u~·andırırken mem1" 
kete bt"lll h1vo;h A'·nıpı1 ~a.zetecnerin 
den birke.(,'mı ça~r.-ıak ti\ ıııö~·le b1r 
mfsaflr ebmk. Gt>Çenlerde Ms«'.a.rfııı • 
tan htttttn dtin~·a ~.ıf'teeilerinl !:& • 
brdr. Bb:den de iki arkad s sessizce 
~itti geldi idi. 

&ki istihsal rrMllleketi ohın Maca 
ri tan bugün küçiilmf'sindf'n do,ı!an 
fa.kirliğini sen·ah reJbederPk fol!ff. 
ye taJrşıyor '\'e muvaffak oluyor. 
Biz de bu yolda yüriimellyfz ki, e!'iikl
den blrç:ok :ııl;\·a~ı ve ticari hMJet1erl 
le tutunmuş olan lc;tanbul blrnz ge
lişsin. can1an~m ve ı~tanbulluya '' 
çıksın. 

Hava sa.ta.lnn, ha\'ll ! . 

8. FELEK 

Türkiyeye peynir kontenjanı 
Ankara. 11 (A.A.) - Fransa 1936 

senesi UçUncU tiç aylık devre için 
TUrkiyeye 100 kentalhk peynir kon
tenjanı vermiştir, ----
Hava Yolları Umum direktörü 

istifa etti 
Ankara. 11 (Tan) - Havayol -

lan umum direktörü Şevket istifa et 
miş ve bu istifası kabul olunmuştur. 

İzmir Nafia Batkorniaerliği 
Ankara, 11 (Tan) - Bayındırlık 

Bakanlığı idare müşaviri SUrurt 1z • 
mir baş komiserliğine tayin olunrn~ 
tur. 

Parli.ınentolar konferansı 
Budapegte, ·11 (A.A.) - Parl!

mento birliği konferansı müzakere· 
terini bitirerek dağılmıştır. 1936 
yılı için birlik riyasetine Kont Car
ton ve Viart intihap edilmiş ve ge· 
lecek konferansın Paristc toplanma· 
sına karar verilmiştir. 

ltalya endüstri letkilatı 
ıtefi Berlinde 

Berlin, 11 (A.A.) - Ita.lyan en· 
dilstrl teşkilAt:ı şefi Kont Volpi, Al· 
man zimamdarları ile tem1tsta bu· 
lunmak üzre Bertln'c gelmiştir. 
Kont Volpi ile Kontes Volpi. Doktor 
Chacht'1t misafir olmu11lardır 
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Büyük~~~~~~~

Tü rk DnkoOAbo 
No.16 Ya~ : Zi,,,. Şalrir 

Damat Ferit Pı. heyecan içinde 
olduğu ~in hemen maksada girdi 

ti. Fakat Sadrazam ve Harbiye Na -
zın bu eeJima Babıili usul ve teşri
fatı mucibince mukabele etmif.. Da
ima ab68 ve çatkın duran çehresin -
de ümit edilmiyen bir iltifat te'bessU 
mile Nurettin Paşaya masasmm ya
nmdaki koltuğu göstermiş.. kendisi 
de makamma geçmişti. 

JAN 

ICUŞIAIUŞI 

Nasit ve Sarlo • 
Dün akşam Naşldl Cihangir bah-

çelerinden birinde "Sürplk Dudu,, ve 
"Yusuf Çavuşı, u oynarken gördöm. 

Dünyanm en zavallı dekorlan De 
oynadığı halde Naşlt bu ufak kome
dilerin lkWnde de barlkôlide idi. 

Bahçe btanbulun birçok telDAllle
rine nulp olmıyan kesif bir kalahaldr 
la ağDna kadar dolmuştu. Oyun bl • 
tene ladar ayakta durmaya razı olan 
seylrcllerden miada bahçeyi kuşatan 
evlerden de salkım 8alkım seylrcller 
sarkıyordu. Bu batın rağbete muka
bil Naşldin oynadığı sahnenin fa.kir
llif, ve mektep sahnelerinden derme 
çatma o)UfU .tuhafıma gitti. Natldln 
haftada bir bu bahçede bir tenl911 
vermesini temin eden bahçe sahibi 
Naşldln tek bafftna bir iskemle tberl
ne -:ıkınumm kencJlslne ayni kala • 
balığı getireceğinden emin olacak Na 
şltten ötesine kulak asmamıştı. 

- Kader .. Tarihf kader .. Tt1rk mil
letinin, yeryüzündeki hayat ve nasibi 
bu kadarmış ... Orta devirlerde gelen 
ve geçen bazı milletler vardı ki, bun
lar birkaç asır müddetle dünyayı 
aarsmışlardt, hatta koca (Roma) yı 
bile yıkmışlardı. Tt1rlU tilrlil krallık
lar ve imparatorluklar kurmuşlardı. 
Gotlar, Bürgondlar, Vandallar, Ke -
pitler, Avarlar ve saireler gi'bi .. lşte; 
siz, Türkler de bu gelici ve geçici 
milletlerden biriydiniz. Kainat sah -
nesinde, artık rolllnUz bitti. Tarihi ve 
coğraft kaderinize boyun eğiniz. 

Demişlerdi. 

Damat Ferit Paşa, o kadar büyük 
bir heyecan içinde idi ki; &det ve an
ane hükmüne girmi' olan uzun uzun 
( istüsan hatır) vesair söz başlangı
cı olan beylik lifları ihtisar etmiş, 
derhal maksada girifmişti. 

Aradan beş ay geçtikten sonra, Nu 
rettin Paşanın bizzat bize (Sivas) ta 
naklettiğine. göre; Damat Fent Pa -
şa ile bu (mahrem mWikat) tam yE:t 
mit beş dakika devam etmişti 

Tahtayı tahtaya ~lar, üzeri· 
ne bir cibinlik atmışlar ve banan a
dına sahne diyivennlşlerdl. Nqit ve 
şüreki.sı bu clblnllkten halkın öntl· 
ne çıkıp lcrayi saa'at eyledikten llOD 

ra içeri drfyorlardr. Sahneye perde 
filin koymak sdmıtısma da girme • 
mlşlerdl. Ara 11ıra dllencl kıyafetin 
de bir adamt.ebz çıkıyor ll&hnedekl 
etJvayı düzeltip gidiyordu. Kısaca Na 
ıııldln sahnesi bir nevi orta oyunun -
dan farksızdı. Bu dekor avalhhğm
dan vu «ec:tlk fakat nedir o N-.ldln 
arkadulannm haH ! Bana öyle ıtell

MEMLEKET MANZARALARIND AN : S i n o p 

Fakat .. Aradan bir sene geçmeden 
Tllrk milleti bütün cevherini g&rter
mif .. Tarihin tesadüfleri.le yaşıyan 
bir zttmre olmayıp, billkis, tarihin 
mukadderatına hlkim olan bir mil -
let olduğunu iabat eylenti§tı. 

lfo 

Saray ve Babıilf. Franstzlann An
karaya bir heyet göndeı·erek (Büyük 
Millet Meclisi Hütrumeti) ile müzake 
reye giriştiklerini haber alır altvıaz, 

büyük bir korku ve tela~ hissetmiş -
)erdi ... Bu korku ve telaş ise, şu iki 
eebepten ileri gelmekte idi: 

1 - Fransızlar. Ankaray:ı bir he
yet göndermekle, orada 'bir hükümP
tin mevcudiyetini kabul etmiş olu -
yorlardı. 

2 - Bugiln Fransızlan kendisHe 
müzakereye mecbur eden bu yeni 
halk bükiimeti; yarın da lnplizl~re 
k&r1Jı ayni vaziyeti ihdM edebilirdi. 
O zaman, -hiç şüphesiz ki. en Jtjve
nilen dallar, birer birer elden gidecek 
ti. 

Bu zihniyet altında 7.ebun olan sa
ray ve Babıali. derhal iki vasıtaya 
müracaat etmişti: 

1 - lzmitte toplanan <Kuvayi ıJı 
sibatiye) yi derhal harekete gC\.·ir -
m' kle beraber. Anadolunun muhte
lif yerlerinden çıkarılan isyan ve ih
ti:lllere pddet vermek. 

2 - Ankaraya bir barışma teklif 
etmek .. BUyük Millet Meclisindeki fi 
kirleri tereddüt ve teşeddüte düşür -
mek .. Ve neticede, bir ihtilaf z ıhura 
getirmek. 

Kuvayi lnzibatiyeyi derhal hareke 
te geçirebilmek içinı hazırlıklara bir 
kat daha faaliyet verilmişti. Ayni za 
manda, isyan sahalarında da yeni 
tahrikAt ve te,vik&ta girişilmişti. 

Ankaradaki fikirler üzerinde oy
nanacak role, gelince ... 

Mayıs ayının 4 UncU sah güni\ tam 
eaat dörtte, harbiye neaa.retı bina -
amm Beyazıt kap181DDl ön~de bir o
tomobil durmuş; içinden, eabak iz -
mir vali ve kumandam Nurettin Pa-
l& lıımitti. 

Namlara mahsus merdivenin bi -
nek tqmda duran bir yaver, derhal 
Nurettin Paşaya doğru ilerlem;.ş: 

-Buyurunuz, efendim. Paşa H:ız· 
retleri Bizi bekliyorlar. 

Demifti ... Ve .. Harbiye Nezareti -
nin &det ve an'anesine muhalif olarak 
Nurettin Paşayı (Nazırlara mahsus) 
( 1) olan merdivene sevkeylemişti. 

Nurettliı Pap.; binek taşında t:ı
ralanan çavuşların ve inzibat memur 
larmm selamlarını almış; merdiven
lerden çıkmaya bqlamıştı. Nuret -
tin Pqanm Sadra.mm ve Harbiye Na 
sın Damat Ferit Paşanın yaveri ta
nfmdan takip edilerek nazır merdi
veninden çıkması, görenlerde bir 
hayret uya:ıdtnnıştı. Hatti., bu ha -
vadia yddmm sttratile dairenin en 
kuytu köşelerine kadar akseder et -
mea; derhal şöyle bir şayia başlamış 
tı: 

- Nurettin Pap., Nezaret müste-
tan olmuş ... 

Halbuki bu şayia hakikate uygun 
değildi ... On dakika evvel Babıiliye 
gelerek Sadrazam Damat Ferit Pa -
pyı makamında anyan ve onun Har 
biye Nezaretinde olduğunu öğrenin
ce,telefonla Harbiye Nezaretine mü
racaat ederek mU'ikat talebinde bu 
lunan Nurettin Pqa, bilsblltün baş
ka, ve tamamile (mahrem) bir i§ i
çin Harbiye Nezaretine gelmişti. 

Damat Ferit Paşa., telefonla Nu -
rettin Paşayı nezarete davet eder et 
mez, derhal işlerini tatil etmi§.. Pa
p.yı karşılamak için yaverini binek 
taşma göndermi§ .. Ve, Nurettin Pa
şa ile mtlllkatı esnasında, odaya hiç 
kimsenin girmemesi için emir vermiş 
ti. 

Nurettin Paşa, bir saniye bile ka
pıda beklemeden odaya girdiği za -
man; Damat Ferit Pqa sabırsızlık
la ayakta gezinmekte idi. 

Nurettin Pqa, Sadrazam ft Har-
1riye Nuırma askerce selim vermiş-

1 
MEMLEKETTE "TAN 

" l 
Biz, - hayal kuvvetine atfedilmek 

korkusile - bu mahrem 
mülikatm gerek eeu ve gerek te
ferrUatma temu etmekten içtinap 
ediyoruz. Ve sadece, bu hadiaeniıi a
çıkta geçen safhalarını takip etmek
le iktifa eyliyoruz. 

Bu mülakatın üzernden henüz bir 
saat geçmeden Çanakkale telgraf -
hanesi, Bursa telgrafhanesine §U 
servis; çekmişti: , 

56 ncı fırka kumandanı miralay 
Bekir Sami Beyefendiye 

Menafii vataniyeye taalHik eden 
bir meselei mtthimme hakkında, he
yeti temsiliye reisi Mustafa Kemal 
Paşa hazretleriyle sureti mahrma -
nede muhabere llzımgeliyor. Temin 
buyurulmasını rica ile gözlerinizden 
öperim. Makine ba.:fmda bekliyo
rum. 

Izmir vali ve kumandanı 
esbak. Nu dd:n 

Bu servis: hemen o dakikada. Be 
kir Sami beye gönderilmişti. Bekir 
<:ı-ır.ıi '•ey, • 1r"' etmede:ı ·u ce
vabı vermişti: 

Nureddin Paşa Hazretlerine 

Çetinkaya istasyonu 
yakında açılacaktır 

yor ki,. Nar,lt bir fener yakarak ıs_ Snıas,(Tan)- Nafıa vekili Ali Çetinkayanın, devlet demiryolları idare 
tanbulu araımıt ve sahneye ,..m.mr ... si direktörleri ve bazı inM&t mUhen "isleri ile bu ay içerisinde Sıvasa uğ
yan, dotnı dtlrti8t tttrkçe konuşanu- ramalan muhtemeldir. Vekil, burada Sıvas - Erzurum - Malatya iltisak 
yan, ve istidatsız tnsan1an inat için hattı üzerindeki çallfmayı gözden geçirecektir. 
88Çlp bulmuş, ve inat için onlarla oy- Diğ.:ır ta.raftan, Sıvas - Erzurum hattının 112 nci kilometresi tuerin-
nlyor. deki döşenme ameliyesi ilerlemektedir. Çetin Kaya lstaayonu Ağustos 

Nasit arkadMlannm etrafmda ya. içerisinde nafıa vekili tarafmdan merasimle açılacaktır. 
ratb~ boslutu doldurmak kin her 
jMtine mttthlt bir kuvvet veriyor, ve 
şayanı hayret mimiklerle dolup bo -
şanan vttztl mtitf!maıflven kalabalığı 
gttlmektea katdtıyordu. 

Sökeye yerleıtirilecek göçmenler 
Aydın, (Tan) - nbayımız Ozdemir Günday, yanında sıtma mücadele 

bölgem bqkaniyle mhhat, baymdtrlık ve tarım direktörleri olduğu halde 
evvelki gün Söke ilçesine giderek Sö keye gelecek göçmenlerin yerlettiri
lecekleri yerleri ineelemifler ve yeniden kurulacak köy yerlerini tesbit 
etmişlerdir. Tesbit edilen gelecek muhacirlere iklim, ekonomik, tarımsal 
ve s1nhJ bakımdan çok müsait olan yerlerdir. İlbaylık ve ilgili daireler 
göçmer itleriyle yakından ve çok sıkı bir surette ilgilenmekte ve şimdi
den gereken tedbirleri almaktadırlar. 

Ermeni ve ktlrt taklitterlnde, tak -
llt etti~ tfnterfn ~ .. m~an ziyade iç
lerini anh,·an Na. .. ft dDlne makya.t 
ya.pl)·or, ~e a.~d halkı çılctırtaa da 
hu dll makvı. it nhıvordu. Fakat dttn 
akşam benim Na.-,ltte şayanı hayret 
derececte kuvvetU buldui;um taraf 
onun dilsiz, manken tarafı oldu. Ka
ragözle Maryonet arur hanketterde ~11 ,J ·n Ja ... 11~~ 'N..ıt ........... Omııt ..... ,..~,~ 8 1 

. . 
ı~ın 

fa olara.k o da ~·anlrşJil\Ja mtfgfıD a;- ,_ mu••hı'm 
lan bekçi Ymuf Apnm aancdanna 
bu kadar dinamik ve hu kactar k~lk 
bir kuvvM' VPftJbUecek bir tek san -
atklr ıtöl'flttm: 

- Şarlo. 

alındı 

Zeytin ve tütünü ı 

meshur bir ilçe: So 
Soma, (Ton) - Soma, C9ftU • 

,.,,..,. ~· -7'i ...... 
tepenin ~a H arfUlrada 
ralmut, 3a31 niihula iifiii hir 

çedir. Oniillll• -~ -~ --
lariyi. Haenmİf •enİf H yep • 
ucuı, Balar fCl.)'UUll ai al~lı 
a .....,.ır. Halltıll birinci derracJ' 
rrtefpfiyetini tiitüncüliii H 

pılai tq/til etrneitedir. Filo 
dan rnalaoolan 6aflann yerine tJ 
ita itinalı IHıflar yefiftirilmiftir • 
ma tiitiinleri H •~feri l """ 
tahnua eni~ nwılamllerini t 
eder. Bayıl, havai.arın ~olr de · • 
Bİfmaine rafmen tütün ma 
temüı olaralr elde edilmiftir • 

Sofailardan müteeuir olan 
tin aiııflarının b., yıl malYul 
mi~ tahmin edilmİfM de, 
....,~~ti bu 
naaJi tleiiıtirmiıtir. ~it 
bir ha~li iatilade eclilmif olan 
.U. linyit ocaltlan baaiin ele e 
rniyetini mahalaaa etmeitetfir. 
talıoclaii 6iitiin labrilralann, 
...... ferin, oe deulet demir 

Heyeti temailiye riyaseti unvanı, 
tarihe kanşmı~. lıluatafa Kemal 
paşa hazretleri, elyevm Ankarada 
teşekkül eden Büyük Millet Meclisı 
reisidir. Ankara merkezinin buldı.ı
rularak muhaberenin temini için e
vamiri lizimP ita olunmuştur, paşa 
hazretleri. 

Bekir Sami 
Bedri R-'HMI · rının ihti)'Oflarınr lıarplamakt 

Ankara ile muhabere bir çeyrek 
saat kadar teahhur etmişti. Buna 
sebep, hakikaten makine başında 
bulunan Nurettin paşanın, o aralık 
harbiye nezaretinde babılliye gelen 
sadrazam damat Ferit paşa ile biı; 
telefon muhaveresine girişmeıııi idi. 

Bu muhavere neticesinde, Anka
ra merkeziyle şu kısa muhabere 
geçmişti. 

lırtanbul: 
(Sa.bık Izmir valisi Nureddin pa

şa, çok mWılın bir mesele hakkında 
Mustafa Kemal paşa hazretleriyle 
muhabere etmek ietiyorlar. Paşa 
hazretleri orada mı~rı'! .. 

• Bqmemur 
Leon 

Ankara: 
Pap. hazretleri, buradadır. 
lstanbul: Görülşülecek mesele ga-

yet mühim olması cihetiyle, Nuret
tin paşa muhaberenin geceye talik 
edilmesini, ordu merkezlerinin de a
radan çekilmesini rica ediyorlar. 

Ankara: 
(A(zuları veçhile göıilşWecektir.) 

ATiHAL 
Eski tüccarlardan merhum Hasan 

Efendi oğlu ve istatistik umum mU
dUrlüğü sayım tasnif şefi Nafiz Onuk 
tıbbiye üçüncü sınıf talebesinden Ha 
u.n Onuğun babur, emniyet sandı
ğı memurlarından Şakir Onuk, mi -
mar Tahir Onuğun amcası, bahriye 
mUtekaltlerinden Hilminin yeğeni 
Kadıköy tUeeanndan Bay Muhittin 
Onuk tedavi edilmekte olduğu Hay
darpaşa nümune hastanesinde 11 
temmuz 936 cumartesi günü vefat et 
miştir. 

Cenueai 13 temmuz pazartesi gü -
nü saat 11 de hastaneden kaldınla -
rak Karacaahmetteki makberine def 
nedilecektir. 

_Dr. tBSA~ SAMl

ÖKSQRUK ŞURUBU 
ÖlmtlrUk ve nefeııı darbğı boğma· 
ca ve kızamık ölaribillderi için 
pek tesirli ili.çtır. Her ecanecle 

" ecza t1epolannda bulunur. 

lıluhabere, burada kellilmifti, Ve &Yotıunda Toüoparanda biri beş 
gecenin hulfilil beklenthntttı. Fakat diğeri tıg odalı iki ev ve bir arsa 
ne o gece, ve ne de ertesi gece; - o satılJktır. Adres Hamalbqı KUçilk 
kadar hararetle talep edilen bu Parma han N. 19 ikinci daire. 
(çok mtlhim mP.Bele) hakkında - _ 

lstanbul merkezi hiçbir muhabereye ...... ..-----------..... 
girişmemişti. 

Nihayet tlc;iincü gece; latanbul 
merkezi gene Mustafa Kemal paşa- . 
nın Ankarad1. olup olmadığım sor· 
duktan sonra; şöyle telgraf gelmit
ti: 
Ankarada, heyeti temsiliye reisi 
Mustafa Kemal paşa hazretlerine 

(Ben, iki arkadaşımla beraber, la 
tanbulun sizinle anlaşmasına tavas
sut etmeği menafii vataniyeden ad
dederim. Buradaki htık\Unet ve In
gilizler, buna muvafakat ettiler. Si
zin de cevabı muvafakatinize inti -
zar ederiz. 

lzmir valii sabıkı 
Nurettin paşa 

l Arkam var J 

(1) Dairenin Bayuit me)'danma kartı 
olan kapmmdan sirilince, ut tarafa selen 
merdiven (NuU' merdiveni) idi. Ba merdi 
venden yalnız nazırdan ve iktidar mevkim 
de bulanan vuhelidan baıka hiç kimse çı 
kap inemezdi. 

TAN 
•BONE VE iLAN ŞARTLARt 

Sisortab NormaJ 

Tant,.. lctD 
Un &. Lira K. 

ıQbk 150 ıss 
s • 450 4-
8 .. 150 750 
1 n1* 17 00 14~-

Dllantc11 
Lira it ·-14 -·-

DID tçlD blaal* 81~ mi 
rac:aat eclilmeliclir. • 
Kldllı iJIDJar clotnadu cloiru

ıdarembce almablllr. 
IClcD Oblarm 5 •tll'hll bir 

defaldr • 1nanttm. 1 ........ 
ıaa lem uur -..... s ınrat ahım 
Bir clefadn futa lçla '*9adaıı 
-x, 10 karat IDdlrUlr. 

lhmleket bancma alcortab aboDJ 
nsdmu. 

Geni nernlt llhham 5 •ara•~· 

Aydının umumi pranafÜ 

Aydın, (Tan) - Toprak ıartJarı
nın denk, iklimimizin ·uygun olması 
dolayısile her tilrlU bir mahsulü ye -
ti§tirmeye elveri§li olan ilimizde bir 
kısım çiçeklerin pek mebzul ~etişme
si arıcılığın taammümUne yaramış -
tır. 935 yılı sonmıda ilimizde mevcut 
arı kovanının sayısı 16425 tir. Fa -
kat, bunlar umumiyetle eski usul a
ğaç ve sepet kovanlar olduğu için il 
yiki ile iatlfa.de edilememiftir. Bal, 
daha önceleri Efe bölgesiııbı ihraç 
mallarmm bqmda gelirken, bilgisbı 
lik yilzUnden arıcılık daima gerile -
miştir. Dimize geldiği gündenberi bu 
işi ele alan ilbaymıız, fenni örnek an 
kovanlan yaptlrm1', bunlardan 17 si 
ni köylWere tevzi ettirmiştir. Geri 
kaaln altI8I da tanın örnek bahçesi
ne konulmUftur. 

1 Dbay ve diğer birçok r.evat, evvel 
ki gi1n tarım bahçesini ziyaret etnıiş 
ler, bu kovanlarda yeti§tirilen cins 
ve beyaz ballar mlaaflrlere gösteril
miştir. Alınan iyi netiCe hakkında 

Muıta Hava Kurumu 
için bir toplan+. 

Mut. (Tan) - Bt1tUn K111 balla
nın iftirakiyle halkevinde bir toplan
tı yapılmll ve tayyareye yardım fa
aliyeti etrafında mUlıim kararlar ve
rllnültir. Toplantıda K111 vallai NI -
yazi Mergen ve K111 hava kurumu 
btfkam il jandarma komutam Ziya 
Karabeyler tarafmdan biter söylev 
verilınil ve bir eaat lçeriahıde 1400 
liralık teberrü temin edilmltfü'. Yer 

tanın direktörü Rifat, bana şu izaha 
tı vermi§tir: 
"- Dbaym ve tanın dairesinin fi

kirleri, arıcılığu tavukçuluk gibi köy 
lil şehirli her eve taminı ve teşmil 
etmek yolunda yUrilnWUyor. Şekerin 
ucuzlaması, balmumunun dUıırwd. 
bal tieaetini durdurmuşsa da bugihı 
ekonomik kaidesi, istihsali çoğalt -
mak, istihsal masrafını azaltmak bu 
suretle çok ıri1rUm elde etmektir. Fen 
nl arıcılıkla bunun temiili mtımkUn· 
dır. 

Eski kovanlar milaait senelerde 20 
2:5 bin kilo bal verirdi Fakat hiçbir 
yıl kovandan 10 kilodan fazla alma
in8Jllllbr. Halbuki femıf kovanlardan 
daima 40-50 kilo bal almak mUın
kUndUr.,, 

Yeni kovanların fayda ve istihsal 
kabiliyeti hakkında propaganda ga. 
terişlerine devam olunacak, meraklı 
§ehirlilerle köylWere ancılık kUI'l!lla
n açılacak, arıcılık cemiyeti kurula
cak, ilin çiçek durumu ve kesafeti n
r.el'inde incelemeler yapılacakt.Ir. 

Düzcede pehlvan 

güreıleri yap1hyor 
Dilzce, (Tan) - Parti menfaatine 

2 Afuatoe 936 paza.r günü I>Uzcede 
alaturka yağlı pehlivan gllrefi yapı
lacaktır. Başpehlivana 100, bap} -
tma 70, ortaya .O, ayağa 20, deste
ye 10 Tl1rk lirası ikramiye verile -
eektir. 

llrllnündeb almacak ytlzde bir nispe
tindeki yardımın da 2 ye çrkanlmam 
kararlqtınlmıttır. 

Soma , bugün İfİn çoi IHıi 
gibi, .)'Ghncalar ~in müiemmel 
ıfıl"'IUJO ~ •:Ju.,f g •.ıq5o 
otel H loiantaı da )'Gitur. 

Erbaa civarında do 
büyük tahribat yap 

Erbaa, (Tan) - ~e tlbi ~~ 
köyüne ıiddeli bir dolu yağlnq ve 
tiln tüttüı tarlalarmdaki fidanlatl 
miştir. Bu yüzden köyiln elli bin~ 
mtıtecavis zaran vardır. Köyltl 
teWisi kabil olmıyan zarardaD 
mUteeMirdir. 

Soyadı almıyanlar 

Söke, (Tan) - Söke ilçesinde 
fus kUtUğUne yazılı 35544 
tan 34927 si kanun müddeti 
soy adı almı§lardtr. Kalan 611 
kayıtları Sökede olduğu halde ~ 
dlleri Sökede bulun1D1Yanlardır· 
ne ilçesinde 30874: kieiden 2M6S 
1i eoy adı alJnI1tır. Almıyan1al' 
yıt1an ilçe ntifus dayraamda ol 
halde kendileri başka yerde bul'. 
nanlardır. 

Kücüll Haberler 

• Kırşehir, (Tan) - Atatürk -.E: 
kelininetrafmagUzelbirpark~ 
masma başlanm:ştır. 

• Sivas, (Tan) - nkokullal'tll 
yag6kalp mektebinde açtıkları 
büyük muvaffakıyet kazanud 
na enni§tir. 

• Stvas, (Tan) - Şar kurUl1I 
toplalitmmda hafta tatili lçiD 
tan a1macak para hakkında bit 
rlfe kabul etmi§tir. 

• Aydın, (Tan) - Aydın 

lninım tarafından diln akf&Dl 
evi bahçemde bir _gardenparti 
mittir. Gardenparti eğlenceU 
lnlf ve gelenler neee içinde gu,.t 
pce yapmlll&rdtr. 

• Balıkesir, (Tan) - ~~ 
larmm yllkMlmesl i1r.erine i)dıı«Ja 
vl ekmeğe (1) kurut zamla 11 ~• 
ııa birinci nevi de bir kurut san-
kurup narh konmuştur,. 



Olimpiyatlar arif esinde biri dost • 
luk diğeri milli olmak Uzer~ iki te • 
mas için şehrimize davet edılen dost 
Yugoslav sporcuları dün Taksim 
etadyomunda ilk müsabakalarnı 
yaptilar. . 

Bu karşılaşma dostluk çerçevesı 
dahilinde yapıldığı için her iki tara· 
fm federwıyonlan beynelmilel fede • 
rasyon l!liciline kaydedilmiyeceğin • 
den hususi bir mahiyet arzediyordu. 

Sahayı çeviren kalabalık arwımda 
genel merkez başkanı General Ali 
Hikmet Ayardem, Asbaşkan Bayazıt 
saylavı Halit Bayraktar ve federas
yon rüesasile birçok saylavlar yer 
almış bulunuyorlardı. 

Saat 17,30 da önde Yugoslav arka 
da Türk futbolcuları olmak üzere sa 
haya çıktılar. Düz mavi gömlek be· 
yaz pantalon giymiş olan misafirle · 
rin kaptanile Türk takımı kaptanı 
biribirlerine günün hatırası olarak 
birer buket takdim ettiler. 

Hakem bu müsabakayı idare 
•tmek üzere Macaristandan davet e· 
d;Ien beynelmilel hakemlerden Klein 
Arp ad. 

Yan ha.kemleri: Ahmet Adem • 
Nuri Bosut. 
Takımlar dizildikleri zaman Yu • 

goslav ekibinin dört mühim oyuncu· 
sunu milli maç için saklıyarak şu ter 
tipte ~kil edildiğini gördük. 

Spasiç 
Matosiç Hügl 

Sehmer Gayer Arseniyevıç 
Tirnoniç Viyadinoviü Maryonoviç 
Tomaşaviç Sariç, 

• 
Buna mukabil Türk takımı da mil 

li maçta oynıyacak elemanlarının hiç 
birisini takıma koymıyarak şu şekil· 
ele çıkmıştı. 

Avni 
Fazıl Faruk 

Esat Lütfü Adil 
~ • .,.. .ı;ıı:ıguu ı· '"''"'ı. ı'lacı Necaet 

Yugoslavyalılar sıkı bir hüsumla 
birinci dakikada kalemize kadar in • 
diler. Buna soldan mukabele ettik. 
Eşrefin ortaladığı topu kaleci yaka
lndı. Soldan bir hücum daha tazele· 
dik Eşrefin hücumunu kornerle kes
tile~. Köşe vuruşunu kaleci muvaffa 
k.yetle kurtardı. 

Misafirlerin bir hücumunu Fazıl 
favulle durdurduğu için bir serbest 
\'uruş kazandılar. Sağ açığın kaleye 
ortaladığı topu Adil merkez muha· 
cirnlerinin ayağına verdiğinden sıkı 
bir şütıe top yedinci dakikada kale
ınize girdi. 
Yugoslavya 1 Türkiye O .. 

Bu gole cevap vermek için Türk 
takımı enerjik oynamağa başla~ı. 'B •. u 
at Necdetten aldrğı topu sıkı bır şut 
le kaleye gönderdi. Fakat top hava 
dan gitti. 

Esatıa Lütfünün hazırladığı topu 
Basım rok ileri vurdu<hı iı::in "'iizel - -

Eıat Yugoslavların en iyi oyuncula rmJan b;r; olan merkez muhacim • 
lerinden topu kaparken 

bir hücumumuz neticesiz kald. 15 
icni dakikada Fazılı atlatan sağ açık 
hm kalemize kadar sokuldu ve topu 
ol'taladr. Fakat merkez muhacimlerl 
dört metrodan bu bulunmaz fırsatı 
topu dışarı atarak kaçırdı. 

21 inci dakikada Ese.dm btiyük ma 
ha.retle muhacimlerimize verdiği 
pası Fuat bir iki çalımdan sonra fev
kalade güzel bir şiltle kaleye dayan
dı. Fakat bu enfes şüt torıun direğe 
çarpma.sı Ue netice!'!iz kaldı. 

Oyun üzerinde misafirlerin daha 
çok mües15ir olduklan hisediliyor. 
Merkez muhacimleri çok ince bir ça 
hm ve büyük bir maharetle iki oyun 
cumuzu geçerek kaleye kadar geldi. 
Yere yatmuma ra~me'1 k"'f'C'İ"";.,..i 
de a t 1 a t t ı . F a k a t a .. 
t ı l a. n t o p k a l e d e n içe
ri girerken Fazıl ve Faruk yetiştiler. 
Muhakkak bir golden kurtulduk. Bu
nun hemen akebinde yine merkez 
muhacimlerinin enfes bir şütünü Av 
ni ayni derecede bir güzellik arzeden 
I'lnnjl"\ft 102 ;:ı.•olc.Ue>Ô•· 

Otuzuncu dakikada soldan sıkı bir 
hücum yapan muhacimlerimiz Yu • 
go8lavya kalesi dibinde dolaşan topu 
bir türlü içeri sokamadılar. 31 inci 
dakikada Başımın güzel bir vuruşu· 
nu kalecileri yatarak kurtardı. 

37 inci dakikada Naci rakibinden 
kurtardığı topu Necdete attı. Necdet 
te durdurmadan ortaya verdi. Fuat 
atlattıktan sonra büyük bir soğuk 
kanlılıkla çok sert bir sol şiltle ve 
küçük bir çalımla önündeki müdafii 
8 tıatarak kalecinin bacakları arasın
dan topu ağlara taktı. 

Yu6oılavya 1 Türkiye 1 
Bu golden gayretlenen oyuncula· 

rımız daha düzgün oynama.ya başla
dılar. Fakat Yugoslavyalılarm ilstün 
Iüğü devam ediyor. Faruğun kome
den çıkardığı topu Adil de elle tutun 
crt aleyhimize serbest vuruş verildi. 

Santraforlannın yerden ve sıkı bir 
c:ütüvle ton Avninin fedakar nJonio-

nuna. rağmen ikinci defa kalemize 
girdi. 

Türkiye 1 Yugoılavya 2 

Santra yaptıktan sonra tekrar hü 
cma geçtik. Esadın Necdete verdiği 
çok güe;el bir pası, Necdetin.,betaeti 
yU:ı;ünden heder oldu. 

Tam kırk beşinci dakikada Naci • 
den aldığı topu muvaffakıyetle ta • 
kip eden Fuadi ceza çizgisi içinde yu
varladıJar. Penaltı ... Fuat son daki · 
kada bize beraberliği temin edecek O· 

lan bu fırsatı çok yavaş 'bir şUtle to 
pu sol direğin yanından avuta ata · 
rak kaçırdı. Birinci devre bu suretle 
2-1 aleyhimize neticelendi. 

I kinci J evre 

18,35 te başlandı. Kalemize kadar 
uzanan bir Yugoslav hilcum~nu Fa· 
zrl kesti. Sağ muavin Adilin muvaf · 
fak olamaması yilzilnden soldan ra
hat r ahat kalemize inen Yugoslav 
muhasımlarmı bin müşkülatla dur · 
durabiliyoruz . 

Müdafaada Esat. Liıtfi, Avni h,. 
rikfılade bir oytın çıkarıyorlar. Onla
nn bu fevkalbeşer gayreti olmasa 
misafirlerimiz muhakkak ki, sayıla

nnı fazlala~tıracaklar. 

Onuncu dakikaya kadar hakim oy 
niyan Yugoslav takımı kalesine on bi 
rinci dakikada soldan güzel bir hü • 
r.um yaptık. Ha~imden aldığı topu 
Eşref çok güzel bir şekilde ortaladı 
Yugoslav . müdafilerini aştıktan son 
ra önüne düşen topu Fuat hafif bir 
vuruşla köşeden ikinci defa olarak 
ağlara takt.ı. 

Yugo.-lavya 2 Türkiye 2 

Beraberliği uzun müddet muhafa. 
za edemedik. Seri bir akında kalemi
zin önü karıştığı sıra.da müd$fileri • 
mize çarparak ayağına gelen to~~ 
soliçleri çok ani olarak bomba gıbı 
bir şütle köşeden kalemize soktu. 

Yugoılavya 3 Türkiye 2 
17 inci dakikada yine soliçlerinin 

çektiği çok şiddetli bir ~ütü Avni kö 
Reye dogru uçarak yakaladr. Ve bu 
enfes plonjon uzun uzun alkışlandı. 

Soldan üstüste iki hUcumda bulu -
nuyoruz. Yugoslav müdafaası bu~a 
n kolayca iade ediyor. Sağdan da hır 
hUcum tazeliyoruz. Fakat Necdet.~u
ğlin isteksb: bir gilnUnde ... Bu yuz • 
den hücumlarmıtz tesirsiz oluyor. 

24 üncU dakikada bir çarpışmadan 
sakatlanan santrhaflan oY'ınu ter -
ketti. Top hep bizim kalenin önünde 
dola~ryor. 

31 inci dakikada Haşim sakatlana 
rak oyufiu terkediyor. Bu su.retle 
her iki takrın da on kişi ile oynıyor
lar. 

' ' . Dünkü maçtan lae~•t:'-'·•" v.ı c:.ı lşte bundan sonra Türk takımının 
şahlandığma şahit oluyoruz. Oyunda 
biraz evvelki Yugoslav hakimiyetin 
den eser kalmadı. Gençlerimiz canla 
rmı dişlerine takarak kendilerini yer 

Yu~oalav kalca önünJe heyecanlı bir an 

! den yere atıyor ve Yugoslavları ken 
di nısıf sahalarına sokarak oyun üze 
rinde tam bir hakimiyet tesisine mu
vaffak oluyorlar. Sağlı sollu yaptı -
ğımız müessir akmları ancak korner 
le durdurabilen -nisafirlerimiz bu par 
la.yışımudan faşırmış bir vaziyette 
bocalamağ& başladılar. 

Takımımız sağdan bir köşe vu • 
ruşu kazanıyor. Bunu soldan bir ikin 
cisi takip ediyor. 
Eşrefin harikCıli.de bir vuruşundan 

sonra direğe çarpan topu Lüftü 
çok müsteflna bir kafa vuruşile ken-

1 
disini tehlikeye 10karak tiçüncü defa 
a~lara taktı. 

Yugoslavya 3 Tiirkiye 3 
Yüksek bir enerji ile çalışan ço • 

.ıklarrmız Yugoslavyalıları adam a
cıllı korkutuyorlar. 42 inci dakikada 
'ir serbest vurı.;ş tehlikesi atlatıyo -
·uz. Bunu bir de korner takip ediyor. 

Ve oyunun son dakikaları her iki 
tarafın beraberliği elinden kaçırma
mak için çalışmalarile geçerek dost
luk maçı her iki tara.frn üçer sayısile 
dostça nihayetleniyor. 

Türk milleti Yugoılav milletinin 
hakiki dostudur 

Oyundan sonra kendisile görüşen 
bir muharririmize dost Yugoslav ka
file reisi Dr. Kosta Hadzi şunları söy 
!emiştir: 

Halkınızın takımımıza karşı gös
terdiği yüksek tezahürden anlıyo . 
rum ki, Türk milleti Yugoslav mille 
tinin hakiki dostudur. Bu dostluğun 
sahteliğe bürünmediğini bugün tam 
manasile hi~settim. Asil milletinizin 
centilmen çocuklarile yaptığımız bu 
karşılaşma bana büyük bir haz ver
di. Takımını~ yüksek enerji kuvveti
ne maliktir. Bu da bizim yaptığımız 
gollere derhal mukabele etmeniz ve 
vaziyeti hemen mütevazin bir şekle 
sokmanızdan an1aştlmaktadır. 

Çok müteessifim ki sahanın sert 
ve çimenli olmama~:ırndan dolayı iyi 
bir oyun gösteremedik. Yarm yapa -
cağımız milli temasa santrhafımızın 
bugün sakatlanması yüzünden bu 
ovuncudan mahrum olarak çıkacağı 
~ızı zannediyorum. Oyuncularınız -
elan kaleci. santrhaf.sol haf, ıml açık 
benim nazanmda muvaffak olmu§ o
yunculardır. 

Hakem ne eliyor 
Müsabakayı büyük bir dürUstlUk

le idare etmiş olan beynelmitel ha • 
kem Kleiıı de şunları söylemiştir: 

Takımınız çok enerjik bir oyun 
çıkardı. Galibiyet hakkınmzdı \'C bu 
nun kaptsına gelmiş iken penaltıyı 
drşarr atmakla bu fırsatı kaçırdınız. 
Takımınızda santrfor, santrhaf ve 
sol haf klas oyunculardır. Herhangi 
bir ecnebi Lakımında her zaman için 
yer alabilirler. Bilhassa santrforunu 
zu çok beğendim. Bir Ingiliz takımı 
oyuncusuna has meziyetlerden olan 
soğuk kanlılığa maliktir . 

Kıymetli atletimiz. Veysi diskte 
yeni bir rekor yaptı 

Dün Taksim stadında Yugoshıv -
Türk dostluk maı:;mdan evvel a tlet · 
ledmiz arasında rekor kırma tecrü • 
beleri yapılmıştır . 

800, 3000, metro koşularla yüksek 
ve disk atma üzerinde yapılan bu tec 
rilbelerde kıymetli atletimiz Veysi on 
be.~ gün e\'vel tesis ettiği rekorunu 
bir metro farkla kırarak diski46,68, • ~ 
metroya atmaya muvnffaz olmuştur. 

Spor ajanlan seçildi 
Türkiye idman cemiyetleri ittifa -

kının büyük kongrece Türkspor ku 
!'umuna tahvili üzerine nizamname 
mucibince yeniden seçilmeleri icap e
den ajanlar tefrik edilmiş ve bu se · 
çim genel merkez başkanı General 
Ali Hikmet Ayardem tarafından tas 
tik edilmiştir. 

Yeni aj::ınları srrasile ya:ı:ryoruz: 
Mıntaka başkanı : Fethi Başaran 
Asbaşkan: Necmi Ataman 
Atletizm ajanı: Besim Koşulay 
A tıcıhk ajanı: Ali 
Bisiklet ajanı: Hikmet 
Dağcılık ajanı: Muhtar Uug-ur 
lskrim ve boks ajanı: Nuri Usloy 
Futbol ajanı: Zeki Rıza 
Güreş ajanı : İsmail Hakkı 
Su sporları ajanı : Kadri Nuri Gök 

sal 

Tenis ajanı: Ali Sermet 
Voleybol, basketbol ajanı: Ali Rıd

van 
lstanbul sporuna yeni bir cephe ve 

recek olan ajanlara muvaffakıyetler 
dileriz. 

:(. 

Bugünkü milli maç 
Dün B milli takımımızla karşılaşan 

Yugoslavyalı futbolrüJerle bugün 
temsili mahiyette olmak üzere TUrk 
milli takımı çarpışacaktır. 

Dört senedenberi hiçbir beynelmi 
lel temasta bulunmamış olan Türk 
milli takımı rakibi dünkü maçta aşa
ğr yukarı tartmış bir vaziyettedir. 

ilk maçta her t1c kadar misafirle
rimizle berabere kaldıksa da bu on
lar kadar muvaffak olduğumuzdan 
değil belki de onfardan daha fazla 
gayret sarfetmemizden ileri gelmiş. 
tir. 

Filhakika mantıki bir şekilde dü • 
şünecek olursak bugünkü temsili ma 
çı muvaffakiyetle bRşarabiimek için 
Yugoslav takımı kendilerini çok yor 
muyorlar ve mümkün olduğu kadar 
işin kolayını tercih ediyorlardı. Dün 
kü maçı takip edenler bunu açık su
rette anlamışlardır. 

Binaenaleyh B takımımız berabere 
kaldı mim takım herhalde galip gPle 
cektir şeklinde bir miltalea yürUt . 
mek doğru değildir. 

Çünkü misafirlerimiz en güvendik 
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Galatasar.ay deniz bayramı 

Galatasarayhlar yllhk bayramlarını 
Bebek ko~•unda törenle kutluladtlar 

Dünkü deniz bayramında yelken yarışları 

Deniz; bayramını heyecanla takip eJen .seyirciler 

Dün Taksfm stadında Yugoslav . Küçükler ve büyükler arasmda Ga 
ya - Türkiye dostluk maçı yapılır . latasaray ve Beykoz klüplerinin ka· 
ken Bebek koyunda Galatasaray de- rışık takımlan heyecanla takip edi -
nizcilik şubesinin tertip ettiği su len bir gösteri§ müsabakası yap· 
Hporları müsabakaları yapılmıştır. mışlardır. 
Deniz bayramı şerefine Be't"k bahçe 4 tek erkekler sikif yarışı çok ente 
sinde tertip edilen l•ğlencelerde saba resan olmuştur. Geçen sene İstanbul 
ha kadar dansedilmiş ve çok neşeli Izmit rekorunu yapan ekiple lzmit • 
bir gece geçirilmiştir. Saat 20,30 da Istanbul rekorunu yapan ekip arasın 
Türkspor Kurumu Genel Başkanı Ge da yapılan bu müsabakayı lstanbııl -
neral Ali Hikmet te bu samimi eğlen lzmit re.korunu yapan takmt knzan
ceye iştirak ederek gençleri sevindir mıştır. Fenerbahçe ve Galatasaray 
mişlerdir.Yapılan müsabakalarda ka bayanları arasında 2 çifte fita yan~ı 
zananları sırasile yazıyoruz: bilhassa bayanlar tarafından merak 

8 şarpinin iştirak ettiği yelken la takip edilmiştir. 
mUsabakasında birinciliği Anadolu . Kuleden atlı.-mada Galata.saraydan 
hisar klUbünden Aybi isimli şarpi Sadi ile Güneşten Fitret davetlil~e 
l saat 19 dakika 14 saniyede al- zevkle takip edilen güzel atlayışlar 
mıştır. göstermişlerdir. 

Ikinci Galatasaraydan Coşkun isim Güniln son müsabakası olarak 
li şarpi üçüncü Anadoluhisardan Be- padibot yarışları yapılmış ve bunda 
kar isimli şarpi gelmişlerdir. 4 x 100 Galatasaraydan Nedimin idaresin • 
bayrak yarışını Galatasaray ve Bey deki padibot birinci gelmiştir. 
koz klüpleri karışık vaziyette A ve Müsabakalardan ımnra kazananla
B takrmı şeklinde yaparak A takımı ra madalya ve kupaları törenle ,.eril 
birinci gelmiştir. miştir. 

Küçükler yanfına İf"!İra.•. edenler 

teri dört oyuncularını ve asıl enerjile yüklenen fütbolcülerimizden 'nirk 
rini maça saklamışlardır. ırkından tevarüs etrniş oldukları yük 

Dünkü maçta nisbeten rahat bir sek azm, ve irade kuvvetini bir daha 
oyun çıkaran Yugoslavların göze ba göste_rmeleri~~ ve Türk futbol~ne ya 
tan hususiyetlerini canlandırmak la- raştıgı mevkıı muhakkak tcmın et -
zımgelirse iyi anlaşmış, top kontrol J meleri~i i~teıi~: 
leri az vuruşları kuvvetli, cesaretleri Bugunkii musaba~aya tnkı?1ımt • 
yüksek, ve bilhassa çok şütör olduk zm şu şekilde çıkacagını tahmın edi • 
larmı kaydedebiliriz. . yoruz: 

Kalenin dibine kadar uzanan kısa Cihat 
paslardan ziyade uzaktan ve şiltle iş Hüsnü, Yaşar 
g-örmek istedikleri çok bariz surette Ibrahim, Hakkı, M. Reşat 
göze çarpıyordu. Fikret, Şeref, GiindUz, Sait, Niyazi 

Misafirlerimizin müdafi oyuncula- Gençlerimize bu milli maçta mu • 
rı iri yapılı ve sağlam vuruşlu ele • vaff akıyeUer dileriz. 
manlar .. Havadan kolay g~ilemez - ~ azi TEZCAN 
ler. Miihacimleri nisbeten orta boylu Olimpiyat mefale•i hazır 
oyuncular. Daha ziyade yerden pasla Atina, ıı (A.A.) _ Olimpiyat 
§ıyorlar. · meşalcsinin Berlin'e nakli merasimi-

Merkez mü hacim ve soliçleri çok ne iştirak edecek olan Yunan a tlct-
tehli keli oyuncular. leri gelecek pazar gUnU Atina etad· 
Takımrmızın bugünkü maçı ka- yumunda bir unıumi tecrilbe vapa· 

zanması için candan bir oyun çıkar · caklardrr. 
ma.sı ve bilhaRsa fevkalade çalışması 
lazımdır. T eniı maçının linali 

Yugoslavynlılarla yaptığımız iki Bel :rad, 11 (A.A.) - Daviv ku· 
milli maçın birini kazanmış birini de pası çin yapılan tenis maçınm fina
kaybetmiş bulunuyoruz. Bu itibarla h Von Cramin (Almanya) Palada 
bugünkü maçın galibi iki memleket (Yugoslavya) yı 6/2. 816. 612, 6 .ıl 
fııtbolü arasındaki miivazeneyi ken- yenmiştir. Almanya l'lıfıra karşı bir 
di tarafına çevirmiEı olacakttr. muvaffakiyetlc b&§ta gelmektedir. 

Bu yüksek vazifeyi omuzlarına Yapılacak daha. 4 maç vardır. 
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MİLLETİMİN VE BENİM Y AŞADIGIMIZ 

MtUıth~~ Faeüa 
SAGLIK~ 
~ ...... ~GOTLERI 

Güzel ses 

HERGUN BiR ROPORT•.J 

Her yerde rastlanan 
tuhaflıklarımızdan birkaçı .. 

Haile Güzel ses, şimdilik, tabittin insa
na bir vergisidir. Belki bir gün gele
cek, her hangi bir sesi, ilim vasıtala
rile güzelleştirmek imkanı buluna
cak, o vakit herkes güzel sesli olma
yı iddia edebilecektir. O vakte kadar 
yapılabilecek şey, sesi tabiatten gü
zel olanların o güzelliği korumak 
için alınacak tedbirlerde kusur et
memeleridir. 

Tramvayda geçen küçük bir kavga, hatta yüksek sesle 

şarkı okuyan birisi, çoğumuzu yolumuzdan alakoyar 
•• suren 

Pariste çıkan "Vu,, mecmuasmda 
Haile Selasiye, hahralannı anlatmak 
tadır. Bundan e~'Velld sayılanmızda 
hu yazılan nakletmiştik bugün de 
hatıratın son kısmını neşrediyoruz: 
Mademki bu zaferimiz bir mağlubi 

yetle silindi,tekrar buna avdette ne 
mana var? Fakat Avrupalılarda bi
zim gibi feylesoftur ve belki de, ha
diselerden birer netice çıkarmak is
terler. 

Adua zamanlarında, Italyanlar, 
yerlilerden bir ordu yapmaya vakit 
bulamamışlardı ve yalnız kendi as -
kerlerile hareket mecburiyetinde idi
ler. Bu harpte, düşman şu şekilde 
mevki almıştı: 

Dk safta yerli Eritre klt'aların -
dan müteşekkil ve ilk hücuma karşı 
koymak için bir perde. 

Onlan vesait ile takviye eden ve 
hareketlerinden istifade edecek olan 
hükilmet kıtaatı, 

Otekilerden daha fena görUnen ve 
diğer kıt'alar işlerini bitirdikten son
ra ortaya çıkan faşist krt'alan. 

Halbuki faşistler harbe, ötekiler · 
den. muntazam krt'alardan daha ala 
kadar idiler ve ekseriya, bize, onları 
yapmak istemediklerini hareketlere 
icbar eder gibi göründüler. 

Muntazam kıt'alar, faşistlerden 
daha az heyecanlı olmakla beraber, 
Eritrelilerden daha fazla arzulu idi
ler. Fakat en hararetliler en güzide 
oldukları için, öndekileri itiyorlar • 
dı. 

-

Bir kere, bütün yüz gibi, güzel 
ses açık havadan pek hoşlanır. Çüıı 
kü sesin güzelliğini ve sağlamlığını 
en iyi koruyan şey daima uzaklara 
doğru, tam sesle söylemektir, ses 
tam çıkmakla hiç bir tehlikeye gir
mez, açık havanın güzel ses üzerine 
iyi tesiri de bundan ileri gelir. Açık 
havada daima gür olarak çıkar, bo
zulmuş, nezleden üşümüş sesler bile 
açık havada düzelirler. 

Adalelerin mümareselerl,spor şek
linde ifrata varmadıkları vakit,, gü
zel ses üzerine iyi tesir ederler, mü
marese mutedil olunca bütün adale
leri inkişaf ettirdiği gibi ses için ça
lışan adaleleri de inkişaf ettirirler. 
Fakat pehlivanların, çok ve zorlu 
spor yapanların sesleri hiç bir vakıt 
güzel olmaz. 

Güzel ses soğuk havadan pek kor
kar.hele bir de soğuk hava teneffüs 
edilince boğaz nezle olur, şişer, ses 
hemenbozulur, bunun gibi tozlar da 
boğaz ve güzel ses üzerine fena te
sir ederler, kokuların, en güzel çiçek 
kokularının bile, çok defa güzel ses 
üzerine fena tesirleri olur. Güzel ses 
li şantözlerden bazılarının, bir me

Habef imparatoru Ce'!erırede polia memurlarına lotoiralını im~alayıp nekşe kokusu koklayınca seslerinin 
rıeri yor birdenbire kesildiği görülmüştür. 

lannı öğrendik: 
"Cenuba doğnı emniyetle yürüye

bllirsbılz. Bizim imparatorla alış ve
rişimiz var, sizinle deifl. G~e yürü
yüp yorula<'ağmıza, gündüz yürüyü
nüz .. Saklanmayınız. Size taarruz et-
miyeceğiz.,, 

değildi, bunun için her zamankinden Pek sıcak, pek soğuk ta güzel ses 
fazla zalim oldu . üzerine fena tesir ederler, hazan zi-

Bu programın bir de, hiçbir beşe- yade ısıtılmış bir odaya girince sesi 
ri kanunun tarif edemiyeceği sonu 0 _ birdenbire kesiliverir, soğuk, bele 
lacaktır. böbrekleri bozuk olanlar üzerinde ay 

Bu lôübalililtlerin çok 

Adabı muaşeret adı altında topla
nan birtakım kaideler vardır: Sof -
ra adabı muaşereti, salon adabı mu
aşereti, seyahat adabı muaşereti 
filan.. Açık fikir! yurddaşlanmızın 
çoğu bu kaideleri bilirler, ve ellerin
den geldiği kadar kendi evlerinde, 
sofralarında tatbika çalışırlar. Bizde 
bilinmiyen ve tatbikina lüzum gö
rülmiyen, sokak adabı muaşeretidir. 1 

Tramvaylara nasıl binilir, nasıl 
inilir? Yaya kaldırımlannda nasıl yü 
rünür? Kalabalık dükkanlardan na
sıl alış veriş yapılır? Mesela, bir ser
gi nasıl ziyaret edilir? Bir müze, han 
gı kaidelere riayet edilerek dolaşılır? 
Tiyatroda nasıl oturulur? Oyun, na
sıl seyredilir? Ve hele sokakta, baş
kalarını rahatsız etmemek için nasıl 
hareket edilir, yahut edilmesi gerek
lidir, bunları bilenlerimiz parmakla 

rcutlanır 

llergün her yerele rcutlaclıiımu 
rıak'alardan 

Bu vaziyet canımızı sıkıyordu, çün 
kü. beyazlarla aramıza mütemadi · 
yen konulan kan kardeşlerimize hü -
cum pek hoşumuza gitmiyordu. Bu, 
adeta, bire JtaJyanların kadın ve ÇO· 

cuklann arkalarına saklanmaları gi
bi geliyordu. Onlarla karşılaşmak i
çin oldukça gerilere kadar sarkmak 
lazımdı. Fakat bu, bize onlardan, teb 
liğlerinde söylediklerinden daha çok 
öldürmemize mani olmuyordu. 

Askerler, bu sözlere inanarak yü · 
rümüşlerdi. Çünkü Habeşlerin, insan 
sözlerine büyük itimatları vardır. E
sasen o gün hiçbir taarruz da yapıl
mayınca büsbütün emniyet ettiler. 

Italyan tayyareleri, bu mesai günü ni tesiri yapar. Güzel sesliler bunu 
nü tetviç için Aşangi gölünü zehirle- bilirler de soğuk veya sıcak bir yere 
di. Bu tatlı su gölünün bütiin bir mm girdikleri vakit ağızlarını kaparlar 
takada kullanıldığı maliımdur. Ak - ve yalnıt burunlarile teneffüs etme-

ğe çalışırlar.Çünkü o vakit soğuk ve 
şama doğru tayyareler oraya gide • 
rek bir sürü bombalar attılar. Uzun ya sıcak hava burundan geçerken 

.. t 1 ··ıd .. , ___ ı: rd 8 . mutedil olur. 
su su~ an go en yuıureııyo u. ır Deniıı havan alni ı ri t.ehyi ...:ıı--ço'k ldrru5eler tayy&ftCilerin yanlış _ re ç ..__. 

ı:ı yılacak kadar azdır. Dün baktım 
güneşte ortalığın cayır cayır yandığı 
bir saatte, köprünün demir parmak
lıkları insanla dolmuştu, yüzlerce ki 
şinin bir noktada toplanması, orada 
seyrine bakılacak pek enteresan bir 
hadise cereyan ettiğine, şüphe bırak
mıyordu, meraklılar arasına ben de 

Sokak adabı muaşeretine aykıI1 

olan bu hareketlerde, bizi yabancıla· 
ra karşı da küçük düşürmek tehlike
si de vardır . 

Lüzlımsuz yere, sokaklarda kuru 
le.alabalık edenl r, surada burada 
toplana11lar için seyrisefer talimat • 

Habeşlerin niçin gögüs göğ\ise dö 
vüşmeği sevdiklerini, Italyanların 
bu çeşit harpte hiçbir muvaffakıyet 
göstermediklerini söylemiştim. Garip 
olan şey şu ki, Jtalyanlar, kaçmaya 
muvaffak olamadıklan zaman. nev
rnidane döğüşüyorlardı. Çünkü ya
pılan propaganda, Habeşlerin, esir -
lere g\ıya müthiş işkenceler yaptık
larına onları inandırmıştı. Bu fikir 
onları cesur kılıyordu ve içlerinden 
~oğu, teslim olmaları söylendiği hal 
de. böylece oldular. 

Halbuki esirlere daima misafir gi
bi muamele ediliyordu ve düşman, 
mesela harp esnasında Habeşistanm 
§imalinde bulunup, Habeş hükume -
tinin del8.letile Fransız somalisine 
kadar gönderilen iki Italyan hadise 
sini bildirebilirdi. 

Fakat karıları ve çocukları gaz -
!erle yakılan bazı adamlanmızm, mü 
tearrizlerden, Mareb ile Doro Takle 
arasında işçilere hücumları gibi istis 
nai hadiseler bildiriliyordu. Halbuki 
onlara soruyorum: 

- Ras Seyum ordusundan yüz ka 
dar Habeş esirinin geldiğini göre -
rek "Eritrelilere verecek kafi erzakı 
mız yok,, diyerek onlan mitralyöz -
den geçiren Italyan zabiti ne oldu? 
Şirede içine yedi papası kilitledikleri 
Dolore-Bay kilisesini petrolle tutuş -
turan zabitler ne oldular? Semyen'
de hareket ederken köylUleri Isa gi
bi ağaçlara mrhlatan Italyanlara ne 
ceza verildi.? 

~,angi gölü katliamı 
Vaziyet gittikçe fenalaşıyordu. 

Muhtelif gaz ve iperit kullandıktan 
sonra, Habeş ordusu artık şaşkına 
dönmüştü. Bunu itiraf etmekten çe
kinmiyorum. Çünkü insanlarla, tank 
larla, mitralyözlerle harp etmiş idik. 
Fakat zehir yağmuruna ve gaz bu -
lutlarma karşı ne yapabilir.dik? 

May Çao tepeciğinde idik. Sağı -
mızda, solumuzda ltalyanlann ilerle 
diğine dair haberler geliyordu. Bu · 
rada daha uzun müddet kalmak, Ko 
ram'a doğru ricat imka.nıarını kaldı 
rarak muhasara altına alınmaktı. Sa 
babın saat üçünde ricat emri veril -
di. Askerler, endişesiz olarak üç sa
at daha kararilıkta yilrüyebilirlerdi. 
Ve gUn çıktığı zaman bir hayli yol 
almışlardı .' Bu harpte. HabeŞler, on -
lan saklanmaya mecbur eden gü
neşe lanet ediyorlardı. Fakat o gün, 
Habeşlerin, yürümekte devam ettik
lerini hayretle gördük, ve sebebini 
anhyamadık. üzerimizde yüksekler 
de tayyareler de uçuşuyordu. Biz ar
kada idik. Nihayet, ltalyanlarm tay
yarelerle şöyle beyannameler attık -

Halbuki bu manevranın altmda 
müthiş bir tuzak varmış. Şurası mu
hakkaktır ki, bu sahada, Habeşler 

kat'iyyen Italyanlara galip gelemez 
ler. 

lıkla orayı b~mbaladıklarmı sanıyor aenizden gele? iyotlu tia.va ene Iüs 
!ardı. Akşam olunca, çekilip gittiler. yollarını tahruş eder, sesı bozar, bu-
Biz de. ordunun Bakıyetüssüyuf a- lııtıık yapar. . • 
larak göl civarnda bir karargah kur Bunun aksıne olarak dag havası 
duk. Gece, muazzam harp meydanı- güzel s~s için ~~k iyidir. Fak.at o da 
na çöktüğü vakit ölüm yalnız bir uzun müddet surmemek şartıle. Dağ 

IWyanlar, büyük mağlübiyetler -
den, gazlerden geri kalan Habeş kuv 
vetlerini, Aşangi gölü civarında sak
lanabilecek birçok yerler olan arazi· 
den çıkarmak, onlara emniyet tel -
kin ederek, çöl mıntakaya <;ekmek 
istiyorlardı. Bunu anladık. Ve der
hal münadiler çıkararak onlara sak
lanmakta devam etmelerini, gece yü 
rümeierini, gündüz görünmemelerini 
anlattık. 

Fakat adamlarımız. hem o gün ra
hat ve taarruza uğramadan yürü · 
dükleri için ltalyanlann beyanname 
}erine inanmışlardı, hem de yorgun 
olduklarından gece uyumak istiyor
lardı, ve uyudular. Bu, onlardan ço
ğu için son uykuları olmuştu. Güneş 
kalkar kalkmaz, orduda kalktı ve ilk 
zamanlar, rahat rahat yürüdiller. Ço 
ğu rahat uyumuştu, bu mıntakada 
henüz iperit kendini göstermediği i
çin temiz membalardan su içmişler -
eli. Kadınlar, kocalannm yanlarında 
erzak taşıyorlardı. İtimat avdet et
mişti. Aşangi gölü yanında karar -
giıh kurulacaktı, ve piştarlar ora
ya varmışlardı bile. 

·Birdenbire, dümdarlar tarafından 
kırk düşman tayyaresi göründü, bir 
kaç dakika içinde, ordunun sonun -
dan başına kadar uçtular, Üzerlerine 
bombalarını attılar, iperit yağmuru 
yağdırdılar. Sonra, bunlar, yüklerini 
bitirdikleri için hemen karargahları
na dönerek, yerlerini yeni tayyarele 
re bıraktılar. 

Bu faciayı anlatmanın imkanı yok
tur. Yalnız, birkaç saat içinde hemen 
bütün ordunun, kadın, erkek, hay -
vanlan ile beraber mahvolduğunu 
söylemek kafidir. Çok şiddetli olma . 
sma rağmen bütün Habeş - Italyan 
harbine, bu kadar feci bir katliam 
görülmemiştir. Bombalarla yarala -
nanlar, meçhul bir imdat için kollan 
nı kaldınnca Üzerlerine gaz ve zehir 
dökülüyordu. Bu, ltalyan tayyareci
leri için bir harp değil, bir oyun olu
yordu 

Tayyarecileri, kaçabilen katırları 
ürküterek bir noktaya sevk ediyor -
lar. Bir hayli toplanınca Üzerlerine 
bomba atıyorlardı, böylece, hayvan 
ları bile imha ediyorlardı. 

Fakat düşmanın hıncı bu kadarla 
kalmadı. Esasen, bu harpte, tehlike 
nekadar az olursa hunharlık o de
rece fazla oluyordu. O gün Italyan 
tayyareleri hiçbir tehlikeye maruz 

cepheden çalışmı~tı. ' lar arasında uzun müddet oturulun-

Ert . .. f k ""kt·· -·· k"t ca ses kısılır. esı gun şa a so ugu va ı , _ . . . . 
müthiıı bir manzara iJe karşılaştık. D~glıların şarkılarını bılırsınız: .. da 
Gölün kenarı bir ceset yığını ile ör _ ha zıyade kısık kısık nefeslerle soy-
tülü idi . lenilir. 

Kadın. erkek, hayvanlar üstüste yı Yem~kle~n de güzel ses üzerin~ 
ğılmışlardı. çok tesırlen vardır. Çok yemek sesı 

Gece, yaralılar su- içmek için ora ~zar. :~m~k üzerine ~ark.ı ~öyli~e
ya kadar sürünmüşler, ordunun ba- b~lmek ıçın ı~sanm sesın~ ıyıce ha -
kıyetüssüyufu, hararetlerini dindir- kım olması lazımdır. Mıdede veya 
mek için gidip su içmişlerdi. Bu feci barsaklada gaz yapan -fasulye, hezel 
manzarayı fotoğraf ile tesbit lazım ye, 18.hna, biber gibi- yemekler güzel 
dı. Fakat Habe~ler propaganda yap ses için fena şeylerdir. Güzel sesliler 
masını bilmezler. Esasen içlerinden bademden, cevizien, fındıktan çeki -
pek azı fotoğrafın ne olduğunu bilir. nirler. Bunun aksinE:. olarak, yumur
Bizimle çalışan Avrupalılardan bir- tadan hoşla!rlar. Hafif bir şarap ya
kaç kişi , bu cihetten kurtulmak için, but sıcak bır şarap içerisine yumur
çoktan çekilip gitmişlerdi. ta kırarak içmek güzel sesliler ara -

Bugün, Aşangi göl"~ faciasını, yal- sında meşhurdur. Biberli, baharlı ye 
nız gözlerimizin zaptettiğini acı bir mekler de ~üzel ses için fenadır. Al 
gururla söylüyoruz . kol güzel sese daima dokunur. Kah-

Yanımı7.dakl adamlardan çoğu ve bile yürek darbelerini artırır, te -
5(iyle düşünüyorlardı: neffüsü sıklaştırır ve neticede sesi 

Gördüklerimi sö~·leyince kimse ba- bozar. Çilek, o güzel kokulu çilek, ko 
na inanmıyacak. Hoş ben de kendi kusundan olacak, ~Uzel seslilerin 
kendime inanmı~·onım. Bütün bun • hoşlanmadıklan şeylerden biridir. 
tar bir rüya değU mi ? Bizde opera tiyatrosu olmadığın • 

Tahrip edilecek torpidolar 

Londra, 11 ( A.A.) - Morning 
Post gazetesine göre, Ingiltere bu 
sene nihayetine kadar tahribi iktiza 
eden 44 bin tonilato mecmuundaki 
torpitoları muhafaza etmek fikrinde 
olduğunu Amerika ve Japonyaya 
bildirmiştir. Bu torpitoların sayısı 
34 tür. 

iplik fiatleri 
lktisat Vekaleti sanayi mamull -

tmm maliyet fiatlerini kontrol eden 
kanun mucibince, pamuk ipliği fiat • 
terini tesbit etmişti. Bazı iplik fabri 
katörleri iktisat Vekaleti tarafın -
dan ilin edilen fiat listesinde, bazı ip 
ilk fabrikalarının idare edemiyeceği 
ni iddia etmektedirler. Hatta bu yüz 
den, bir kısım iplik fabrikaları, ilan 
edilen fiate iplik yapmaktadırlar. 

Diğer ~raftan, iplik fabrikaların
dan iplik almaya mühtaç vaziyette 
bulunan trikotajcılar, müşkül mev -
kide kaldıklarını ticaret odasına bil
dirmişlerdir. Ticaret odası endüstri 
şubesi, bu şikayetler hakkında tet
kikat yapmaktadır. 

dan bilmeyiz, Fakat Avrupadaki ope 
ra tiyatrolarının kadın artistlerinin 
arada sırada sahneye çıkmaktan ka 
çındıkları göze çarpar. O vakitler 
kendilerinin her ay r. uayyen günleri 
ne tesadüf ediyor demektir. Çünkü 
o günlerde en güzel :::-!sler bile bozul 
maya maruz hulunurlar. Bizde de bir 
genç kız şarkı söylememekte israr 
edince bunu naz etmesine hamlet
memeliyiz, mazeretini, kendisi söyle
meden, biz anlamalıyız ... 

LOKMAN HEKiM 

Bolu ormanlarında 

devrilen ağaçlar 
Bolu, 11 (A.A.) - Bolu orman

larında fırtınadan devrilmiş çam ve 
göknar ağaçlarından şimdiye kadar 
tespit edilen elli bin metre mikap a
ğaçtan müzadeye verilip ihalesi bu
gün yapılan 13 bin dok.san beş met
re mikibının beher metre mikabı, 
yedi liradan 11 lira yetmiş kuruşa 
kadar satılmış ve 102 bin lira para 
tutmuştur. Satışlara Ankara, Zon
guldak ve civar vilayetlerden müteah 
bitler gelmiştir. Satışlar her hafta 
yükselmekte ve hararetlenmektedir. 

n tım, kalabalığı aralamak için 
çektiğim bunca zahmet ve bu sıcaK· 
ta terli enselerden fışkıran kokulara 
tahammlil bahasına, orada görebildi 
ğim şey, bir kaç işsiz adamın balık 
tutmağa çabalamalarından ibaret ol
du. 

namesine yeni bir madde mi eklenir, 
yoksa ayrı bir talimatname mi vilcu 
da getirilir, ne yapılacaksa bir aıı 
evvel yapılmalıdır. 

Bu yüzlerce kişinin iki balıkçının 
nasıl balık tuttuklarını görmek için 
böyle omuz omuza vermiş olmala
rına insan güç inanır, yolumuzun 
üstünde buna benzer daha ne topları 
tılar olur. 

Geçen gün de yine böyle bir top
lantıya Adliye koridorlarında rastla
dım. Kadının biri, ansızın düşüp ba
yıldı. Olur ya, insanlık hali bu .. Böy
le bir vakada alınacak ilk tedbir, he
kime haber vermekten ibarettir. Fa
kat gel gelelim, halk bayılan kadının 
etrafına öyle bir zincir çekmişti ki, 
çağınlan hekimin bu zinciri koparıp, 
içeri girmesine imkan yoktu. Kala
balığı güçlükle dağıtarak kadının 
yardımına koştular, bayılan kadın 
ağır bir hasta olsaydı, hekim yetişin 
ceye kadar çoktan kalıbı dinlendir
miş bulunacaktı. Halkımızdaki teces
süs ve merak duygulan; bazan şeh
rin biltün milnakalesini durduracak 
umumi geliş geç~ine mini olacak 
derecelere varıyor. 

Bir Tramvay arabasında geçen 
küçük bir kavga, küstah bir erkeğin 
yolunda giden bir kadına sataşması, 
hatta yüksek sesle şarkı okuyan bir 
destancı, bir çok kimseleri yolundan 
alıkoyabiliyor. Sağdan soldan, müda
halelerde bir kerre başladı mı, incir 
çekirdeği doldurmayan hadiseler, ade 
ta heyecanlı birer zabıta vak'ası şek 
lir.e giriyor. 

Diyojene isnad olunan bir fıkra 
anlatırlar. Sözde Diyojen bir gün: 

- Size yüz tane insan kiyafetin
de öküz gösterebilirim! diye bahse 
tutuşmuş ve inanmayanlara bunu is
bat için yüksek sesle, haykırmış: 

- Bire öküzler! neredesiniz! 
Haykırışı duyanlar, kimi evleriden 

k:mi dükkanlardan fırlıyarak sesin 
geldiği tarafa koşunca, Diyojen: 

- İşte, diye köstermiş, dört ayak· 
1ı öküzler bunlardır ... Adlan anılınca 
hepsi meydana çıktı! .. 

Teşbihte hata olmazya ... 
Şimdi bu Diyojen gibi birisi çıkıp 

ta şehrin geniş bir meydanmda, eli
ni boru gibi kıvırarak: 

- Bire kim var orada? Diye hay-
kır<. ık olsa, bunun bir çılgınlık ese
ri olabileceğini kimse, düşünmez, 
yüzlerce kişi, "ne dir, ne oluyor! •1 

diye etrafına toplanır 

Salihattin GUNOOR 

lstanbulda 

il 

kırk gun 
gece programı 

Iki ağustosta başlıyacak olan lıt· 
tanbulda kırk gün kırk gece namml 
alan eğlenceler için hazırlıklar de • 
vam etmektedir. Ağustosun yakla.ş
makta olması hasebile bu gibi eğlen 
celere ait teferrüatı da tesbit etmek 
üzere ayrılan tali komitelerde mesa· 
ilerini sona erdirmek üzeredirler. 

Tili komiteler bu 40 gUn ve 40 P 
cenin mütemadi eğlence içinde geç • 
mesini esas tutarak hazırlık yapmak 
ta olduklarından bu müddet be§ ~ 
ma ayrılmıştır. 

Bu cümleden olarak birinci baft• 
spor haftası, ikinci hafta temaşa, S. 
üncü hafta küçük san'at 4 üncü haf· 
ta güzel san'atler, beşinci ha.fta Bal 
kan festivali için ayrılmıştır, bunlat 
dan temaşa haftasma ait program i1' 
mal edilmiştir. Haftanın ilk gecesi 
meddah ve karagöz, ikinci gecesi or· 
ta oyunu oynanacaktır. Bu oyun içiJI 
"ters evlenme,, diye güzel bir eser 
hazırlanılmış ve bu eseri temsil içiJI 
orta oyununda mahir olan bütün san 
atkirlar angaje edilmiştir. 

3 üncü gece tuluat kumpanyaıarı· 
na ayrılmış olup bu gece Naşit, Fa~ 
ri ve Halide ile arkadaşları güre! bil' 
oyun temsil edeceklerdir. 4 üncil '!8 
ce şehir tiyatrosu tama.mile yeııi 
kostüm ve yeni dekorlarla ")ı{UJO 
Söndü" piyesini oynıyacaklar, ))e• 

şinci gece Halk Opereti güzel ve ye
ni bir eser temsiledecek, altıncı ~: 
de Şehir Opereti Yarasa opereti 
oynıyacaktır. 

Diğer haftalarda yapılacak eğleJI• 
celerin teferrüatmı ihtiva ec:teee• 
programlarda yakında ikmal edil8 • 

celrtir. 
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Reaimli hikaye: 

Sevim çayı 
Sevimle ailesi Büyükadaya yazlı

ğa gitmişlerdi. Güneş doğarken ba
basile sandalla denize çıkıyor sabah 
kavaltısını denizde yapıyordu. 

Sevim, babasının bir tanecik kızı 
olduğu için çok seviliyor ve her ne is 
terse arzusu yerine getiriliyordu. 

Sevimin, en çok sevdiği denizdi. 

Mutlaka sabah çayını deni7.de içecek 
ti. Yine bir sabah babasile sandala 
binip denize açıldılar ... Ispirto oca
ğında çaylarını pişirip demlcndirdi
ler ... Deniz o kadar sakin ve durgun 
{,di ki, ufak bir dalgacık dahi yoktu. 

Sedef adası önlerinde kürekleri i
çeri alarak sandalı demirlemişlerdi. 
Baba, kız kar§ı karşıya oturarak 
çaylarını içiyorlar.dı. 

Tam bu sırada, denizden güzel bir 
kız çıktı. Babası ve Sevım bu güzel 

\'. ,, 'o-- -, ... 

kızı sahilde denize girmiş bir insan 
Ç<>cuğu zannettiler .. Kız onlara gülü· 
Yordu. ;su kız o kadar güzeldi lci, gö 
l'enler ona meftun olurdu. 

SeVim ve babası bu güzel kızı ne 
~apacaklarmı şaşırmış bakıyorlardı. 
liatt.a bir aralık Sevim kıza şunları 
söyledi: 

- Kardesim belki yorulmuşsu -.. , 1 
lluzdur. Sandalımıza gel dinlen··· 

Kız hiç söz söylemiyordu. Yalnız 
başıylc işaret ediyordu. 

Sevim, iliı ve elti: 
- Size bir çay vereyim, üşümüs· 

Bünüzdür. 

Lütfen kabul ediniz olmaz mı? 
Kız yine başını salladı. Sevim ba· 

• 1 
verınce ... 

basının elinden çay bardağını alıp 
kıza verdi. Çay ibriğini de alıp bar
dağına sıcak, sıcak çay doldurdu. So 
ğuk bir suda bundan daha güzel bir 
ikram olamazdı. Sevim ve babası bu 
halden çok memnun idiler. Evden çı 
karken de nMılsa bir çay bardağı al
mışlardı. Diğerini evde unutmuşlar
dı. Ne olacaktı. Baba kız bir çay bar 
dağıle çaylarını nöbetleşe içebilirler 
di. Nelekim de böyle yapacaklardı. 
Amma; bu akla gelmez misafirleri
ne ikram etmek daha muvafıktı. 
• Denizde bulunan kız çay bardağı 

dolduktan sonra, birdenbire sıcak 
bardağı denize attı. Ve bir balık gi
bi havalandı ve kıvrıldı. Bu ~ırada 
Sevimle baba~ı daha hflla km sanda 
la buyur etmeğe çalışıyorlardı. 

Bardak denıze düşer düşmez Se -
vimle babası şaşırıp ayağa knlktıkla 
n zaman denizde bulunan kızın ayak 
lan yerinde koca bir balık kuyruğu 
görmesinler mi? 

Denizde bulunan kız kuyruğunu 

savurdu. Ve. dalıp ortadan kayboldu. 
Çay bardağı, çay ibriği hep birden 
gitmişti. 

Sevim ve babası hayretle denizin 
dibine bakıyorlardı. Yarı kız, yarı 
balık olan bu mahlük denizin dibinde 

sarı saçlarını yelpazeleyerek adanın 
enginlerine doğru yüzerek kaybolup 
gitti. 
Meğer, bu denizde yüzen, insan ço 

cuğu olan bir kız değil, deniz kızı de-
- • • • ? 
ğil mı ımış ... 

M. S. KARAYEL 

Temmuz müsabakamız 

1-Bir harf 
2 - Bir hayvan ismi 
3 - Fena ve ıztıraplı bir şey 
4 - Geceyi aydınlatır 
5-Hiç 
6 - Hayatımızla alakası olan bir 

§ey 
7 - Sekize yardımcı bir harf yu

kardan aşağı 
8 - Bir hayvan ismi 
9 - Altıya yardtmcı bir harf 

10 - Hiç · 
11 - Uçe yardımcı bir harf yukar-

dan aşağı 
12-Uçe yardımcı bir harf yukar 

dan aşağı 
13 - Yukardan aşağı sekize y2r

dımcı bir harf ve bir renk ismi 
14 - Bir şeyi toprağa saplamak. 

15 - Bir insan rengi 
16-Bir harf 
17 - On beşe yardımcı bir harf 
18 - Aydınlık veren bir madde 
19 - On beşe yardımcı bir harf 
.Müsabakamızın müddeti dört haf 

tadır. Yani bir Ağustosa kadardır. 
Müsabaka gönderen okuyucularımız 
resimlerini gönderirlerse gazetemiz -
de ne~redeceğiz. Müsabak~.anmızt 
kağıt üzerine yapmayınız, musabaka 
resmi üzerine doldurup yollayınız. 

Hediyelerimiz 
Birinciye: Bir pijama 
lkinciye: Bir ayakkabı 
Uçüncüye: Bir roman 
Uçüncilden yüzüncüye kadar muh 

telif hediyeler. 
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Haziran müsabakamızda kazananlar 

Ortadaki resim Pt•rtevniyal lisesi edebiyat 5ubesimten bu sene birincilikle 
~ıkan Orhan 

S. Sinanoğlu, lstanbul silel sağlık 1 Mahmut Çelebi zade Hifat, !stikllil 
okul No. 7 Asım. Sinekli okul Rama- lisesi sınıf ı No. 52 Haluk. Kocaeli 
zan Güveno.Ylu Kemal Elaziz yüzba- cezaevinde mahkfım Hendekli lı.,ahri, 
şı Hakkı oğlu Uzeniç,' Tavşanlı Bak- Eski~ehir sıhhat eczan:si. S. ft.-r~ke.r. 
kal Emin yeğeni ~iehmet, Istanbul Bursa il mektupçusu o~l~ Nacı Ertin 
45 inci ilk mektep sınıf 5 Bedia. Us - Kırklareli J{aramor geçıdı No. 49 Tu
küdar Doğancılar caddesi No. 167 ran, :F'atih ~!şanca ca?desi No. 44 
Kaymakam Tevfik Beyin kızı. Sam - Mansur. Elazız Taşmagarasokak No. 
sun lisesi ilçilncli sınıf No. 175 Safa 42 F. Şendil. Gazian:e~ ilk okul t~!c
Apaydm. Beşiktaş Ortabahçe Cam - besi~d.en K~al. ~lazı~ .umu~ mu -
göz sokak No. 23 Bürhnn. Eskişehir fettışlık lk~ısat muşa~ırı M~ .u~ k~ 
Tamaç sokak No. S Eskişehir Tok - Gönül. Gazıantep varıdat katıbı Su
taş caddesi No. 5 Beykut. Amasya leyman vasrtasile Salahattin. 

Fen bilgileri: 

Makine icat olunduktan sonra ... 

Bahri Muhiti geçen gemilerin tari· 
hi vardır. Biliyorsunuz ki, Bahri 
Muhiti ilk evvela geçen ve Amerika
yı keşfeden Kristof Kol9mp'tur. Ve 
bu denizi kUçük bir yelkenli gemi ile 
geçmiştir. 

tık buharlı vapur icat olunmadan 
evvel Amerika ile Avrupa arasında 
velkenli gemilerle seyahat olunurdu. 
Bu yolculuk çok tehlikeli idi. Ve ay
larca devam ederdi. 

Buhar ve makina icat olunduktan 
sonra, Fransızlar bUyük bir gemi 
yaptılar ve bu gemi yandan ~rklı, 
iki bacalı, dört çarklı bilyük bır ge
mi idi. Bahri Muhlti muvaff akıyeth~ 
geçti. Resimde gördüğünilz bu gemı 

Bahri Muhitin dalgalan arasında 
yandan çarklarını sürüyerek Ame -
rikaya kadnr varabildi. Ancak bir 
ayda Amerikaya gidebiliyordu. 

Sonradan, hem yandan çarklı ve 
hem de yelkenli büyük gemiler yap
tılar. Bu gemiler daha sür'atli ve da
ha rahat idiler. Eşya ve yolcu nak· 
liyatı çoğaldı. Amerika ile Avrupa 
arasında bi~ok gemiler i§leıneğe 
başladı. 

Makina ilmi ilerledi. Arkadan us
kurlu vapurlar icat olundu. Bugün, 
bu vapurların şekli koca bir ada ka
dardır. Yetmiş beş bin ton bilyük -
lüğünde olan bu vapurlar Amerikayı 
4 günde alıyorlar. Bunların ismine 
transatlantik diyorlar. lngilizler, Al
manlar, Fransızlar biribirlerine re -

kabet ediyorlar. 
Bundan bir müddet evvel, Almnn

tar, bilyük bir transatlfıntik yaptılar 
ve sür'at şampiyonluğunu aldılar. 

Geçenlerde Fransızlar büyük bir 
trans yaparak Alman ve Ingiliz re
korunu kırdılar. Ingilizler Fransız -
lara karşı yeni bir trans viicuda ge
tirdiler. lsmi Kuin Meri. Bu gemi 
Fransız gemisini geçecek diye dün
yaya ilan ettiler. Lakin, geçenlerde 
yaptığı seferde, Fransız transını ge
çemedi. Rekor Fransız mUHendisle
rinde kaldı. Ingilizler hesaplnrmda 
yanıldılar. Bakalım Almanlar bir 
şey yapacaklar mı? 

Eskiden, Avrupa ile Amerika ara-

sında yelkenli gemilerle bln bır ten
like içinde aylarca seyahat eden in
sanlar bugün yetmiş beş bin tonluk 
sür'atli translarla Bahri Muhiti aşı
yorlar. Bu vapurların içinde oyun 
yerleri, tiyatro, sinema, yüzme ha -
vuzları, parklar, gazinolar vardır. 
Hatta her gün sabah, öğle, akşam ga 
zeteleri çıkaran muharrirleri ve mat 
baaları vardır. 

Ya, tayyarelere ne dersiniz; bu ha 
va gemileri bir günde karşıdan kar
şıya uçup gidiyorlar... Almanların 

"Zeplin" balonları Amerikayı kapı 
kom§u haline gelirdiler. 

Resimde gördüğünilz Nevyork li
manıdır. Kuin Meri limana giriyor. 
Ve ilk seferini yapıyor. 
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Coğrafya bilgileri: 

Hala tepesine çıkllamıyan bir dağ : Eversf 
Birçok yerlerde ve cağrafya ki -

taplarmda Asyanın ve dilnyanın en 
yüksek dağı olan Evcresti okumuş
sunuz ve işitmişsinizdir. Fakat bu -
nun Jzerindc neler olduğunu bilmez 
siniz. Iştc; şimdi size bu dağın mace 
rah hikayesini yazacağım. 

Bir Ingiliz mühendisi olan Eve • 
rest Himalilya dağlarının en yüksek 
yeri olan Gavrlsnnkar tepesine çık
tı. Ve herkes bu tepeyi Evercstin en 
yüksek tepesi zannediyordu. Ve bu 
fikir 1 56 dan itibaren tam kırk se
ne yaşadı, Ancak bu hata 1903 de dil 
zeltildi. 

Toplanan bir Hint coğrafya grupu 
Gavrisankar tepesinin başka bir te
pe olduğunu isbat etti. Evercst ve 
Gavrisankar tepelerinin ayn ayn 
tepeler olduğunu ve Gavrisankar te
pesine 7140 yükscklibıindc Evcrcstin 
ise 8840 metro yüksekliğinde oldu 
ğunu ortaya koydular. 

Everest dünyanın çatısı namile 
meşhurdur. Everest; 3000 kilomet
ro uzunluğunda olan Kafiristan da
ğm<ian başlıyarak ta Çine kadar u
zanan •·e üzerinde en yüksek tepele
ri olan Himalayanın silselcsi üzerin
dedir. 

R""imde gördüğünüz gibi sipsivri 
etraı..ı açık bir tepedir. Uzerinde sek 
sen kadar tepeler vardır. Bu tepele
rin yükseklikleri 8000 metroyu bu -
lur. Bu tepelerden içinde J<;veresten 
sonra, ikinci derecede yüksek olan 
ve 8581 metro olan Kangchenjange 
tepesi gelir. Ve bugünkil seyyahlar 
bu tepey· elde etmeğe çalışıyorlar. 

Bu dağlara çıkış hareketleri ölümle 
birdir. Düşmek, uçurumlara yuvar· 
\anmak, soğuğa mukavemet etmek, 
kar fırtınalarına göğüs germek, ve 
bir knr tipisi ile biranda ölüp orta
dan kaybolmak tehlikeleri mevcut -
tur. Şimdiye kadar yilzlerce kişi bu 

dağlarca kaybolmuş ve bir daha dön 
mcmiştir. Bu, buzlu ve knrlı dağla
ra tırmanmak ayaklar altında belli 
olmıyan knrla örtülU girdaplara dü
şerek yok olmak zannedersem zevkli 
bir şey değildir. 

Fakat, bütün bu felaketlere, acıla 
ra dayanarak bu dağları keşfetme
ğ .. çalışan alimler mevcuttur. 

Bu dağlara ilk çıkı§ hareketi 1828 
de başladı. Ve Kaptan Gcrard tara
fından yapılmıştır. Bıı adam 6600 
met o yilkseklikte bulunan Seo Porh 
yul tepesine kadar çıkabilmiştir. 

ikinci çrkışı Francis kardeşler yap 
mışlardır. 1904 de Tibcte varmı§lar
dır. 

1905 te doktor Songstaff yüksek
liği 7700 metroyu bulan Gurlaman
data tepesine çıkmağa teşcbbiis et
miştir. Lakin (6600) metroya kadar 
gelmiş ve resimde gördüğünüz yer· 
de kamp kurmuştur. Bu kafile bir 
gün tepeden kopan büyük bir çığ par 
çasının altıt-'1<> az kalsın viicuUarım 

GARıP 

1868 ihtilfılindenberl Japonlar te
rakki ettiler hem de bir terakki ki, 
dev adımlarilc ... Bugün Japon malla
rı dünyayı hnraca kesiyor. Bütün 
mallara rekabet ediyor. Hele, Japon 
ba.qmaları ... Japonlar sanayide oldu 
ğu gibi ziraatte de dehşetli yenilik
ler yapmışlardır. Son senelerde siyah 
gUl yetiştirmeğe muvaffak olmuslar 
dır. Ancak bu yetiştirdikleri gülUn 

kaybedeceklerdi. Ve bu tehlikeden 
sonra, doktor ve kafilesi geri döndü. 
1904 senesinde Ingilizler bu dağa bir 
heyet gönderdiler. Bu heyetin vazi
fesi daha ziyade Tibet üzerinde ya
şıyan Dolai Lamayı Rus tesirinden 
kurtarmak ve A vusturalyalılar önün 
de lngiliz kuvvetini göstermekti. Bu 
heyette bir şey yapamadan geri dön 
dil. 

Tekrar Francis kaıde. lcr idaresin 
de bir heyetin Himalayaya gitmesi 
telmrriir etti. Fakat Ruslar siyasi te 
şebbüs yaparak bu heyetin Himala
yn gelmesine mani oldu. 

Daha sonra, Dokuz a.zndan mürek 
kep Miralay Hovard idaresinde ve i
çinde birçok alimler bulunan grup 
5000 metroya kadar çıkabildiler. Ve 
kendilerinden evvel buralara gelen 
b1""çok fılimlerin ölillcrini ve eşyala
rı buldular. Bu grup fazla yükseleme 
di. Yalnız resimde gördilğtinUz veç
hile .:·U~alılyaınn haritasını çizebil-

di. 
Bu heyetten altı ay sonra, General 

Bruse idaı esinde bir grup tekrar bu 
dağlara tırmanmağa başladılar. Ev
vela 8268 ve daha sonra 8320 metro 
ya kadar geldiler. Yani Everest t~ 
pesine Ç1kmağa 520 metroları kal -
mıştı. Fakat çığların ve kar fırtına
larının dchşetınden daha ziyade iler 
leyemcyerek geri döndiller. 

Alimlerle Everest tepesi arasında 
yüz. seneden beri mücadele devam cdi 
yor. Birçok fı.lımler ve bUyUk klişif
ler bu yolda kaybolmuştur. Baka • 
hm; resimde gördilğünUz Everest te· 
pesine kim çıkacaktır. 

Everest· bir Ingiliz mühendisinin 
ismidir. Resimde gördüğünüz uzun 
saçlı ve sakallı zattır. Bu adam Hi
malayanın en yüksek yeri olan Gav· 
risankara çıktı. Ve burasını en uc; 
nokta zannederek Everest tepesi na· 
mını verdi. Lakin bu tepe en uç nok
ta değildi. Bu sebeple; dağın en yük· 
sek tepesinin ismine Everest denildi. 

ŞEYLER 

başka memleketlerde ekilmemesi için 
ihtira berntini de almışlardır. 

Fakat Nevyork bahçıvanla.nndan 
biri japonlardan habersiz bir dal el
de etmi.s kaysı gUIUne aşılamış ve si
y~ japon giilünU yetiştinniştlr. 

Japonlar şimdi Laheydeki Beynel 
milel mahkemede Amerikalı bahçı
vanı da va ediyorlarmış. 
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EKONOMi 
ÜzümLerımizin kalitesi 

Türk üzümleri evsaf itibarile bütün 
dünya üzümlerinden yüksektir 

Pirinç fiatleri 

Piyasada son günlerde 
düşüklük görülüyor 

Ege mıntakasında Sultaniye ü- ı numaralarla ifadesi kabul edilmiş
zümlerimiz, bağcılık fenninin icap tir. Bu son tasnife nazaran çekirdek Piyasada pirinç fiatleri ucuzlamak 
ettirdiği en mükemmel şartlar dahi-ı siz üzümlerimiz, beş numaradan baş tadır. Yerli pirinçler araı:;ında kilosu 
tinde yetiştirilmektedir. Ege bağcıla- lıyarak 12 numaraya kadar tipize e 13 kuruşa kadar ı:;atılan mallar var
n bilhassa ameli ve nazari bilgilere dilmişlerdir. Izmirdeki ihracatçılar, dır. Diyar'bekir hattının açılması üze 
sahiptirler. Bağcılarımızın bilgilerini borsadan bu numaralara nazaran sa rine Diyarbekir malları, piyasaya da 
takviye ve müşküllerini halletmek tın aldıkları üzümleri manipülasyo- ha bol ve daha ucuz bir fiatle gelmek 
hususunda hükumet lzmirde bir bağ na tabi tuttuktan sonra kendilerine tedir. Diyarbekir pirinçleri evsaf fü. 
cılrk enstitüsil ve ayrıca emraz ve göre 7 numardan başlıyarak 12 nu- barile piyasadl tercih edilmektedir. 
haşarat mücadele istasyonu kurmuş maraya kadar tip tesbit ederler. Bu havalide ge<;en seneden kalma İ8 
ve mınta.ka bağcılık müteha.saıslıkla- b) Rezakl iizümU: Bu çeşitte Ege tok mal da vardır. Bu malların mik. 
-:ı ihdas etmiftir. mıntakasının en nefis kuru üzüm tan 300 bin kilo olarak hesap edil -

Bütün bu ihtimam, esasen şöh- mahsUllerinden biridir. Ya tane ha- mektedir. Fakat şimendüfer nakliya
reti cihanşümul olan üzU.mlerimizin linde, yani çöpünden ayrılarak, veya tı şimdiye kaddr Diyarbekirde birik 
nefuetini bir kat daha arttırmakta. hut salkımile beraber kurutularak miş istok malların sarfiyatına sebep 
dır. Çekirdeksiz ı!IUltaniye Uzümleri· kutulara konur ve piyasaya arzedi- olmaktadır. 
mizden (Karabunır.) nevi ecnebi U - Piyasada Diyarbekir pirinçlerin -
zümlerinden daha iri olduğu gibi U· lir. den başka Mersin pirinc;leri de ucuza 
mumiyetle UzUr lerimizin şeker nis- c) Siyah üzüm: Bu çeşitte Egenin satılmaktadır. Fiatler 12-14 kuru§ a
peti rakip memleketlere ait ilzUmle- kuru üzüm mahsullerindendir. 1stih- rasındadır. 
rin şekerlerinden daha yülnıek, ka- s&latı diğer çeşitlere nazaran az olup Diğer taraftan Antalya, Maraş 
buklan daha ince ve yumuşaktır. daha ziyade dahilde istihlak edilmek malları da piyasada büyük sürüm te 
UzUmlen·mı'z uzun müddet dayanır mı'n etmektedı'r 

le beraber alkol istihsalinde de kulla · ve çabuk çathyarak şekerlenmez. Yerli pirinçler piyasayı idare etti-
En mükemmel ve tabii usuller saye- nılmaktadır. Şeker nisbeti zengindir. ğ'i halde, yine disardan pirinç g-elmek 
sinde açık altın.sarısı rengini alırlar. d) Kırmızı kuru üzüm: Bu çeşit tedir. Son günlerde piyasaya _gijmrük 
Halbuki rakip memleketlerin üzüm- Maraş, Niğde, Gazi Antep vilayetle- ten 40 vagon kadar pirin~ çıkarıl . 
leri rcnkçe dahş. koyudur. Bunların nnde istihsal edilmekte olup dahili mıştır. Dışardan g-clen pirinqler, yük. 
renklerini açmak için rakiplerimiz i!!tihlaki ihracatından çok fazladır. sek gümrük rüsumu verdiği halde, 
ıun'i usuller vasıwile yani kükürt Bu üzümlerin şeker nisbeti de olduk yine yerli pirinçlere rekabet etmek 
kullanarak açık renkli üzüm elde et ç& zengindir. 1 imkanlarını bulmaktadır. Limana 
meğe çalışırlar ki, bu türlü üzümler teslim edilmek şartile Hindiya pirin-
müstehliklerce iyi tutulmaz. 

Bununla beraber bizde de müs - Yerli mallar Sergiıine cinin kilo~u 6 kuruştur. Yerli pirinç-
tehlik piyasaların ve bilhassa yaban b üyük rağbet !er ancak gümrük himayeleri saye -
cı ithalatçıların arzularına uyularak sinde piyasada sürüm temin edebil· 
mahdut kaliteler için kükürtleme ya TakRirn bahçesindeki yerli mallar mektedir. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

< 

Fotoğraflannızı bize 

gönderin iz. karakte

rinizi sıze söyliyelim ! 

iradesine sahip, azimkar, faaE bir 
karakter. Makineye karşı büyük bir 

muhabbeti var -
dır. Onunla çok 
meşgul olur. Dai
ma yükselmek, i
lerlemek ve bunu 
en seri vasıtayla 

yapmak ister. Me
sela iyi bir tayya
reci olabilir. içti
mai şartların ve 
kanunların bağla
rına hürmet eder, 
fakat bunlar, onu 

Nuri Y üçelur ıatediğine kavuş
turmak için birer mi.ni teşkil etmek 
vaziyetine gelirse, onları koparmak
tan bir an oll!lun tereddüt etmez. 
Tehlikeye atılmak, onun için haya
tın zevklerinden birini tegkil eder. 

:ıf. 

M.AL 
Zeki, müteşebbis bir şahsiyet. Ka

dınlara mahsus hassasiyeti, kafası -
nın faaliyeti karşısında ikinci dere
ceye düşmüştür. Fikri kabiliyetleri -
nin daha fazla tezahüru. inkişafı için 
az ihmalcidir. Muhiti onun uzak u -
fuklara açılmak arzularına engel ol
maktadır. Eğer, biraz ananenerest 
olmasaydı bu bağlar kırardı. Muhi
tinin tesirinden kurtulamamış olmak 
la beraber. muhitine bü~k tesirleri 
olmuştur. Ozünil ferdden ziyade ce -
miyete vermek ister. lyi kalplidir. 
Olgun bir insandır. 

PiYASA 

VAZiYETi pılmaktadır. sergisinin gördüğü rağbet karşısın -

Bütün bu sebepler dolayısiyle da on gün daha uzatılması istenilmiş kasma başlanacaktır. Serginin U7.a- Dünya buğday m a h su lü 
Türk üzümleri arsıulusal piyasalar - tir. Alaka.darlar bu hususta tetki- tılması ihtimali Ü7.erine, birçok pav- Bu sene buğday mahsulü çok ol -
da cihan harbinden evvel olduğu kat yapmaktadırlar. Birkaç güne ka yon sahiplerini pavyonlarını yeni baş duğu halde, müstahsili endişeye düşü 
gibi son yıllarda da üzüm yetişti · dar sergide, en güzel pavyon müsaba tan tanzime başlamışlardır. rerek kadar bir fiat düşkünlüğü ol
~ d~u m~~~ m~~nm~~h ============================~=~ mı~~~~oo~~ük~~rlma
edilmcktedir. Halihazırdaki Al- _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - zar son günlerde buğday fiatlerin -
manya ~yasuında Amerika ttha - ~~e·~a~R·~~s~~Aj~~ de ~k~liş ~tidadı gö~lmek~di~ 
lit1 için döviz milşküliı.tmm da yar- Bunun sebebi, dünya buğday vaziye-
dımı ile Kaliforniya üzümleri bu pi- tinden ileri gelmektedir. Amerikada 
yasadan tamamen çekilmiş ve yeri-~ 11 TEM11UZ CUMARTESİ o - n __..,, 'bir kısım mah~Un fena oldu~ hak 
ne Türk üzümleri kaim olmuştur. Di kındaki haberler t t>eyyüt etmektedir. 
ğer taraftan üzümlerimizin evsafı l'orolor E 1 h O m Bu şerait altında Amerika geçen se-
pastacıhk sanayiinde ve ev matbah- neki kadar buğday ihracatı yapamı-
lannda üzümlerimizin tercihine a- Al 11 la t 11 Iı Ban.Ueı Mit IS.- yaca.ktır, bundan başka ltalyada da 
mil olmaktadır. Bunu daha iyi ifade Sterlir: -62-4,-- -6-30-.-- .. • : NHımiHnı ::: buğday ve umumiyet itibarile hubu 
edebilmek için dıı memleketlerde bü ı Dolar 123,25 123,25 Anadolu % 60 24.IO bat mahsulU fenadır. Vakıa ttalya 
yük bir ~~ret kazanan, Hamburgdo ~~ ~:ıi;,~~ ~~. 1~:= •::= sırıı:;tha~~oo 1!:~: buğday ihraç eden bir memleket de-
($taata .uuıtitüt tür Angewandte 20 Drahmi 22,- 22,- Tramvı1 11,75 ğildir. 
Botanik) müeueeeısinin Izmir,Yuna 20 Çek kuron ıs,- 94,- Bomonti Nektar 9.50 Bu itibarla ltalyada mahsulün az-

Ka ·f 1 20 Le, ıs 16.- Terkoıı 12,50 nistan ve lı omiya t1ztlm eri hak- 20 Dinar ...;:: 52,- Aslan Çimento 9_30 lığı, Italyanın ihracat sahasında 
kında.ki mukayeaeeinin hulbuını Liret vnibb 190.- 196,- Merkez: Bankası 68,25 mevkiini ka.ybe<ieceğine delalet et -
aşağıya koyuyonız. P1orin 12.- 14.- Osmanlı Bankası 27.- mez. ltalya buğday ihtiyacının bir 

I · · · 100 · Avuıtur- ıı·ı:- 22 24 Sark Merkez Eczanesi Kuponr;"• 3,70 zmır üzümlennın tane.inın ,_ ... ·- ,- ... kısmını dışardan tedarik etmeye mec Mark 21,- SO,-
Bıklıti 69, 7 gramdır. Buna mukabil Zloti 111,- 22.- I s f 1 i r o ı I 0 r burdur. Bu sene orada mahsul az ye 
Yunaııiıtan t1ztlmlerinin 100 tanesi· ,, Pcnıo n.- 24- tiştiği için, mühim miktarda buğ-
nin ağırlığı 66,8 gram ve Kalifomi- Leva 22·-

25
·- Türk Borcu r 20,80 day ve digv er hububat nevilerinde da Y• S2.- S4.- lI 

ya üzümlerinin ağırlığı da ~.8 ıı- t"'ec "'°"" sı.- ss.- " " 19,10 ha ziyade ithalat yapacaktır. 
ramdır. Yunan ve Kaliforniya çekir Altm 967,- 961,- tıı;i1ı:raz; dıh~l~I 19

•
40 Dünya buğday vaziyeti hakkın -

dekıiı UzUnıleri lmıir üzümlerine na Banknot 241·-
242

·- Erıani A. B. C. ::= daki haberlere, ticaret borsasında • 
zaran daha .eerttir. Ç e i 1 e r Srvas - Erzurum 1 98.25 ki alakadarlar arasında ehemmiyet-

Kara iisiimün ticari tipim: 
Memleketimizdeki kunı \lzilmler 

dört Qetittir. 
a) Sultaniye üzümleri: Bu Uzilm

ler Imıir borusmda 1932 ae.ne•ine 
kadar en ala, ali, birinci nevi, ikin
ci nevi, üçüncü nevi olmak üzere beş 
kalite üzerine tasnif edilerek mua
mele görürdü. 1932 yılında bu ta~
nif kaldmlmış ve yerine kalitelerin 

e 
No. 79 

Ademle Havva 
8tiıflu CAm n 

Bambudan yapılmış sayfiye kol -
tuklarmda.n birini gösterdi. 

- Oturma.ı mısmu! 

Ve bir adım Herdeki mavi ipek ku· 
lllq kaplı bir sedire kendisi oturdu. 

Mısırda yerli bir salona ilk defa 
giriyorum. Fakat burası lngilterenin 
en modern salonlanndan daha şık. 
Bu kadar ihtişam ancak Nis villiJa. 
rmda bulunabilir. 

Prenses Seylan artık beni korkut • 
muyor. 

iki gündenberi Kendimi tahlil et
tim. Bu kadın eğer o klilp gecesi be· 
nimle derhal teklifsiz olmll8aydı, mu
hakkak ki ona 9.şık olacaktım. llk te
sir böyle oldu. Fakat daha ilk dans
ta onu saran hayal bulutlarını kendi
si sıyırdı attı ve altından bütün eşleri 
gibi, et, sinir ve aşk iltihaplarından 
yoğrulmu§ bir dişi çıktı. 

Ilk hamlede bu sukut neşemi ka
~1rdı. Galiba benim de. sevmek için 
bir zayıf tarafım var. Daha doğru
ıu her insan kalbinin böyle terbiye 
~ külturüne göre sevmek, tutulmak 

Pariı berine 
lnsilia iilerinı 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 

Florin 
<_;ckoılovak 
A " ·urya 
Mark 
lıvcc; kuronu 
İıpanya pezeta 

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

10,11,57 
4,71,15 
3,43.70 

63,-
J,17,10 

151,11,68 
4,111.32 
1,97,80 
3,08,S8 
5,81,07 

kelimeleriyle ifade edilen gönül he -
yecanları oluyor. Ben bunu henüz ta
mamiyle hissetmedim. Yalnız her ye
ni tanıştığım kadın bana bir an için 
(Hayal) i hatırlattı. O kadar. 
Şimdi bir gece evvel gözlerine bile 

bakmaktan korktuğum Prenses Sey 
lanın dizleri dibinde batan güneşin o
dayı dolduran kızıllıkl8.1'1 arasında 
onu seyrediyorum. 

içimde korku yok. 
Korku yok. Heyecan yok. Fakat 

karşımda bir timsah gibi kıvranan 
bu dişi mahlukla pençeleemek ihti -
rası var. 

Kıvırcık saçlı, kırmızı elbiseli bir 
fellah yavrusu buzlu içkiler tqıyor. 

Bu koca villada le& yok. 
Güneş battı. 

Salona koyu yeşil bir gölge yayıl 
dı. 

Ve açık pencerelerden içeriye akşa 
mm ilk kokulu serinliği girdi. Pren
ses bu küçük hizmetçilerini çağır -
mak için aşiret reisleri, eski derebcy 
leri gibi sesleniyor. 

- Teal! 
Bu arapça kelime biitün bu arap 

dekorunun içinde beni o kadar müte 
hassas ediyor ki! 

Buraya gelirken kendimi tam ma
nası ile bir şark salonunda, Mısır kı 

.. " n 91
·
25 ıe takip edilmektedir. Bilhassa bu 

Mııır fohvUlerf 
1886 1 
1903 ır 
1911 III 

TaltvflSf 
Rıhtnn 

Anadolu I Ye II 
.. .. Ut 

Anadolu Müme11il 

-.-
97,-
91,50 

--98,-
92,SO 

10.25 
43,50 
45,50 
45 40 

yaf etleri içinde ve bir Kleopatra önün 
de göreceğimi tahmin ediyordum. 

Prenses Seyli.nı, Londradaki yeıll 
odumda tanıdığım Meryden ayıran 
yalnız bu bir kelimelik! 

- Tea.l! 
oldu. 
Anlatıyor. 
Anlatıyorum. 

Bütün bu dekor, bu kadm, bu ziya 
ret ve bu konuşmalar o kadar baya
ğı ve iptidai ki! 

Bir gece evvel gözlerine bakmak
tan bile Urktllğüm bu nefis kadının, 
Mısınn bu en güzel dişisinin önünde 
bu kadar lakayt kalacağımı nasıl dil 
şünebilirdim. Bu kadının beni sırf bir 
kaç dakikalık adali zevk için muhte 
şem villasına davet ettiğini düşün • 
dükçe kendimden bile iğrenmeye baş 
ladım. Bir gün evvel güzel Yunan ka 
dını ile Semiramis'te geçen saatleri
miz hiç şüphe yok daha samimi idi. 

Bir aralık prenses Saylanın eski 
kocası Prens Akilin bugün Merynin 
aşıkı olduğunu da hatırlayınca sahne 
nin adiliği bir kat daha sırıttı. Kim
bilir bu mağrur diye şöhret alan 
Prenses belki de kocasının aşık oldu 
ğu Ingiliz kadınından bıkıp usanmış 
bir adamı kendine aşık göstermek l· 
çin bu tesadüften istifade edecek: 

haberler içinde Amerikada. buğday 
mahsulünün az olması. Tilrkiye buğ 
day ihracatının artmasına sebebiyet 
verecektir. Yukarıda yazdığımız gibi 
buğday fiatlerinin artmasındaki se
benler bundan ibarettir. 
Diğer taraftan memleketimizde 

mısır mahsulünün de bol olacağı an
laşılmaktadır. 

Çarşamba, Adapazan gıl>i mısır is 

Ben bu iğrenç ve gülünç tesadüf 
leri düşünürken Prenses yine seslen
di: 

-Teal. 
içeri giren sevimli fellah yavrusu. 

na Arapça emirler verdi. 
Sonra bana. döndü: 
- Nil gecesi y&.§amak iıster misi

niz? 

Bunun ne olduğunu öğrenmeden 
başımı eğdim: 

- Yaşatırsanız. 
- O halde kalkalmı . 
Mavi bir bulut gibi yavaş yava§ 

yUrilyor. 
Gittikçe koyulaşan göl~elere kan

şarak geniş tarasaya çıktık. Kimse
ler yok. 

Sıcak iklimlere mı:ıhsus kaim yap
raklı ağaçlar dinleniyor gib; hava
da gittikçe tazelenen bir vahşi çi -
c:ek kokusu var. Prensesi takip edi
yorum. 

Bir aralık durdu. 
B~ını çevirdi! 
- Karanlık oluyor. Elinizt verir . . . ., 

mısınız. 

Şimdi sıcak parmaklarile elimi tut 
tu. Yanyana geniş bir merdivenden 
bah<:eye indik. 
Ağaçlann gölgesinde yol kaybolu 

yor 
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evif l!!Ve Ar 1 el).JV\e 1er 
Apollon gibi güzel bir delikanh ~ 

T. S. lmzasiyle: ~ 
"Onu" 8İ.;C ncuıl anlatayım, keli- Mektup gönderenler' 

meler çok sönük ve zavallı kalacak-
lar. Bize mektup gönderen sayı~ ~ 

Kelimenin tam manasiylc 4ariku- yuculanmızdan çok mühim riCd 
l.ddc bir genç. 18 yaşında sarı kıvır- var. tJ 
cık saçlı, dünyanı" en gllzel çizgile- 1 - Yazılan sayfanın ~.J 
rinden teşekkül etmi§ erkek vücudu tarafına yazmak, arka8ına Y""r
ile "Apollon" un canlı benzeri, bu mak. .J 
vücut üatünde çok güzel bir kadın ! - Mektuplan mümkün ? 
~.Bütün bulara "Münir Nureddin' takdirde makine ile, olmauG -~ .. 
in se8inin; onun 8eM yatmıda kaba aralarını gmıif bırakarak, ok#flll' 
dokunmuş bir kuma§ kalacağını da i yazmağa çalışmak. . _ .•. wt 
la11e edin, uc siz de 17 yaşında bir Bu iki noktaya dikkat ew;;, 
genç kız olıoı ve onu sevmeyin. Bu takdirde , lıcm bizitn işimiz k 11 
imkllnstzlık demektir. Onu tamma - kışmış olur, hem de kendileri,., 
dan çok mcs'ıtttmn, şimdi ise .. Za - ha çabıtk cevap verebiliriz. 

JJ ten bunları niçin yazıyorum! .. 
Çok kıaa bir zamanda 3amimi ar

kadaş olduk. Albümleri yii:;lcrcc 
getıç kız ve kadın re8imleriyle dolu. 
Arkalarında en içten 'birer aotır ve 
kendilerine :ıeref uermiyen imzala
rı. 

Ona Boruyorom: 
- Ben kimleri seversin' 
- Be11i aevmiyenlMi! 
Dedi. Ayna ihanet et?lliyoraa ve 

arl.ada..Jlanm yalan söylemiyorlaraa 
ve lmna bakan delikcmlılar midesiz 
değillerse; ben de güzelim. 
Şimdi 8ize soruyorum. Bu gence 

kenimi nmnl sevdireyim 1 Albümün
deki resimlerin sahiplerine benze -
mck i.<ttemiyorom. Kendfai harikuW
de sesi için yakında Avrupaya gi -
decek. Çok ıztırap çekiyorum. Bir 
an e111Jel onunla anl~mam için ba
na akıl verin, çok fena ~eyler yapa
bilir-im. 

Kendinizi nasıl sevdireceğinizi, o, 
size söylemiş ya? Onunla alakadar 
olmayınız. Ve bırakınız, o sizi ara
sın. Hem size bir şey söyliyeyim mi? 
Bu sevdadan şakadan değil , sahiden 
vazgeçiniz. Vücudu Apollon gibi, 
başı kız gibi, sesi hint kumaşı gibi 
ve on sekiz ya§ında bir delikanlı, 

daha §imdiden albümlerini yüzlerce 
kız resimleriyle doldurmuşsa, farzı 

muhal onunla evlenseniz bile, mu -
hakkak ki sizi betbaht eder. Hem da 
ha pek gençsiniz. Elbet, vilcudu çe
lik gibi, başı erkek, eesi gür ve kal
bi yalnız sizin için boş bir delikanlı 
ile karşılaşacaksınız. 

• 
Hangiaiyle evleneyim ? 

Ycnişehirden E . Y. imzasiyle: 

"!6 yaşımdayım. A:~kr,rliğimi bi
tirdim. Sanatkarım, körfez bir mem 
lekette ottırduğum için 3tınatımdan 
pek de memntln değilim.Kendine bir 
eş arıyorum. Kendi.<tiyle baş başa ya· 
şıyahileceğimi tahmin ettiğim bir 
kızla 11işanlanmak arzuaun<1ayım. 
Kızın anneai babas1 benim babam 
ue kız da bu i§e muuafakat ediyor-

tihsalatmda en mühim mevkü işgal 
eden mıntakalarda mahsul boldur. 
Mısır tacirlerinin ifadesine göre, bu 
sene dı§ memleketlere bile mısır ih . 
raç etmek ihtimalleri çok kuvveUi • 
dir. Halbuki ge<;en sene az mısır ye
tiştiği için, piyasada mısır fiatleri 
yükselmiş. ziraat bankası Romanya
dan iki defa mısır getirmek suretile 
ihtikarla mücadeleye mecbur kalmıı 
tı. 

- Biraz sonra ay çıkacak! 
- ~e hiç te fena değil! 
Daha mektepte iken Göztepe, Fe -

neryolu bahçelerinden komşu kızla

rile seviştiğim geceleri hatırladım. 
Tatlı bir heyecan içind~ yürüyo -

rum. 
Yapraklar yüzümüze takılıyor. 
Bir anda Nil önümüze çıktı. 
Etrafı sık ve kalın yapraklı ağaç-

larla aanlmış küçük bir meydanda 
bulunduğumuzu farkettim. 

Prenses elinin küçük bir hareketi 
ile mermer bir kolona dokundu. Kü
çük meydana bir anda. mavi bir ay -
dınlık yayıldı. 

O zaman Nil gecesinin bütün esra
rı gözümün önüne serildi. 
Karanlıkta küçilk bir teras gibi gör 
düğüm bu üç tarafı yapraklar, ağaç 
lar, çiçekler örülü yer ipek halılar 
döşenmiş Arap tarzı bir sofra. 

Hemen yerle beraber görünen al -
çak bir masa ve etrafında Tutanka
mun tarzında ipek kaplı şilteler, yas
tıklar, minderler. 

Prenses elimi bırakmadan sordu: 
- Burada rahat edebilecek misi -

niz. Bilmem? 
Ve cevap beklemeden yürüdü. B,ı 

biribiri üzerine rasgele bırak~lmış 
yumuşak yastıklar. minderler arası-

~ka~e; 
yor. Kı.z zengindir, ne şekilde i 
ket etfünse bir türlü annemi raP -6 

tiremedim. l7ukarda aöylediği1" ,._ 
mali tıaziyetim pek mifaait de~ 
kızın babası zengin ve ayni ::O 

da ihtiyar olduğu içhı bu kızı "1 6' 
fikrindeyim. Ayrıca geçen gün , 
saya gittiğimde alı§Veri§ için d~ 
kanına gittiğim ve ötede11beri t"", 
dığtm 'bir zat bana {nı teklift~ ':, 
lımdu. Benim biraderimin lftr 

var. Bu kızın bir anneai, bir ag~ 
si vardır. Ağabeysi bekardır. A~ 
si de ihtiyardır. Kızın evi de VO""' 
:Jğer sen rmwafakat edersen 

amcası olmakla babası sayı.ısr: 
Bu kı::ı smıa vereyim. Sana h~ 
ğün masrafı ettirmem ve fab11 sfll 
da bir buçuk lira yevmiye ile 
i.ş veririm. Memleketindeki _,; 
babanı himaye ederim. Yahut ~ 
n da buraya getirir~in, dedi. A~ 
biraz asab-idir. Yarın karımla 9!':'11 
nemez diye korkuyorum. Bursaor;. 
şekil biraz iç gilveyliğine benz~:ı 
güveyliğinde kaduı erkeğe t~~ 
kiim etmek ister. Bu iki §C~· 
Jıan~ni tercih etmeld;ğim ,,_:J. 
sunda beni tenvir editıiz.,, 

Gönlünüz hangisini istiyor? 
kalırsa, birinci kızı istiyorsun 
nu alınız .. 

'1-

Benim için ne Jüfünüyorf 

Maçkadan R. B. imzasiyle: f 
"Bir miidaet evvel bir erkekli ..ıiıl 

nıştım. O gündenberi 81k sık k!"':j 
marja ~ladık. iki ay böyle ~ 
ettikten sonra bir hafta evvel o9'i, 
diğime göre bu erkek benimle ~ 
sempati olarak tanışmış değflı ,,-, 
bir iwıd için. Bu"unla berabe1' fi' 
tiin randevulara gelir ııe 'ha[t6 ~.ıl 
bilirim ki, yarım saat ewe ~ 
cağımız yerde bekler. Acaba ~"' 
kek benim hakkımda ne dü§iln~r-..1 
Cevabını21 büyük bir tztırap ~ 
bekliyorum.,, rJJ" 

Sizin için ne dü§ündüğünü bil_~~ 
it;in insanın kahin olması lazJJJl"'"f' 
Bunu bilemeyiz. Fakat size bir.:~ 
siyemiz var. Eğer bu adamla gu>~ 
mekte devam niyetinde isen.İZ. ;
sizinle bir inat için tanı§tığmı bil ili' 
ğinizi hissettirmeyiniz, masUıtl ~ 
hal takmınız. Arzularını daha 1c er' 
anlarsınız. Ona göre hareket ed 
niz. _, 

na yuvarlanır gibi düştü. 
Bu yuvarlanıı ta yalnu değildf. 
Ben de beraberdim. ti'. 
Bu al yeşil, san renk ipekler !~' 

de inaa.n vücudunu okşıyan k~ 
yumu§aklığı, bir hay.al ve rüY• ti' 
veren tatlı mavi ışıklar ve ,ı .,-ır 
masanın üzerini dolduran ı;ıarlt ~· 
lü altm kbeler, fağfurlar ve çıı ti 
lar ve gecenin lıararetini ~1' 
usaresine kanarak tekrar ıııı. 
fışkıran yabani çiçek kokuJatf· r;et 

Prenses Seylan b~ınm altJJ18d1 O' 
tiği bir yastığa dayauc:ı. Ben 
nun gibi yapıyo:-um. t,tf 

Alçak masa üstündeki al~. 
!ardan birini aldı ve ~aret ettı· 

- lçelim ! 11 J' 
Bir tas da ben aldım. Bu dol 

tın tasta ne var. Bilmiyorul'fl· ~ 
O dudaklarına götürüyor. ~ 

beraber bu ağır tası dudald" 'I 
yaklaştırıyorum. içinde kırtrıl 
içki var. 

Arapça söylüyor: 
- Ya ruh!! 
- Ya uyuni! dl~ 
- Hayyamı okudun mu. .

0 
"1ç" 

Onun gibi, onun felsefesi içJ 
!im. fi') 

<Arksl' 



12-7-936 JAN 

No.144 
Yazan: Ml'l'HAT «:1t;w AL. 

Cevat, iki yanağında iki çukur, piposunu çekerek ••• 
Belkis son zaınanla?'d& C',evadm ı 

11için biç gülmediğini b~r gUn gene 
Cevattan öğrendi. Kocası eve dönün
ce merdivende kar§ıl&dı, cevadın bu 
evd~ misafir olmadığını Adna.ntı. l1tiy
ledi. Sonra sağ ayağını yere vurarak 
çığlık çığlık hayloırdı: ",Cevad onun 
kardeşiydi!., Sonra fevkalade yav&§ 
sesle sordu: "Yoksa ben kendi evim
de değil miyim?,, 

Adnan bembeyazdı. 
C e v a d e v d e temelli yerleş

tiğini görünce. oğlanın Pariste k8.lan 
bütün keyfi geri geldi. Bu ne~yle 
en evVel yüreğinde vazife hissi bl.f
ladr: Adnanın misafir zannettiği Ce· 
vadi bu misafirlik fel&ketiiıden kur
taran Belkis değil miydi? O halde 
Belldse dalkavukluk etmek ll.Ztmdı. 
Bu dalkavukluğun nevi iyi intihap e· 
dilmeliydi. Cevadm aklına birçok va
~yetler geldi: Belki.se li.şık olmak? 
Fakat Belkis oralarda değildi. O hal· 
de başka aşkları anlatmak! Genç bir 
kadına dalkavukluk etmek istiyen ak
ta.hadan bir erkek için, en muv&fık 
olan şey, ça.pkmhkla.rmı &nla.tmak. 
eğer kadın gülerek dinliyorsa bu ll
kırdılan bir tiirlü bitirmemekti. 
Belm 'bu bitmiyen laflan hem uta· 
narak kızaran k, hem d~ gülmekten 
katılarak dinliyordu. Yalnız ba.zılan
tıa inanmıyordu: Meeell Paristeki 
liç ins8Jlh aşkla.ra... .. 

mamlannı, PAriste yiyen kadını. 
Belkiı kendi dişlerinin güzelliğini 

dUşüner~k kadınm dişlerini soruyor, 
C0 vat bunların beya:dığmı bitiremi
yor, 86nra. bir kadının yanmdıi. bq • 
ka kadını beğenmenin ne demek ol -
duğunu hatrrhyar8k: 

- Tıpkı senin di§.lerin abla! 32 ta
ne inci! 

diyordu. Demindenberi Pır:i8teki 
ka.öm methedildiği hald~ netic~~ Bel 
kis me.thedilmiw <'luyordu. 

Bu 1Akm:ltlarla. akgam olııyor, or -
talık ksranyoT, faka.1 karanltkte, ilti 
.si bitibirletini yine görUyorl&.raı. 

B11 hasblihalin mevzmın& ya.kıtan 

bu karanlığa 'Belkis kıyamıyor. L!m 
bayı yaktırmak içirt uŞağı ~&.ğınnıyor 
du. 
Kulüp~ dörıen Adn&l'I odaya gi

rince C'.evat hemetl Parlst~>cl kauç. 
~uk §irketini anıatryor. Belki• 6da.
daki karanhktan ut!n&rak zile bası
yo't, u§tğa niçin lambayı yakmayı ha 
tirla.madığmı hiddetle soruyordu. Ad 
nan ~va.dm meelisi idare ilahğmı 
8 r;ut dinJiyen Belkis~ içiııden Jsrit
yordu: Bu lafların yalan oldufunu 
keşfedemiyen ka.nsı ne)(adıır saftı 
yatabbi 1 Bu derece eık kadrn naııl 
bu dP-rece budala oluyordu All&hmı? 

(Arkut vu> 
! ;d::?E:' ' .;::Sı .. 

- ImkA.nı yok .. Yalan.. Uydu.nı
YQrsun Cevad! diyol'du. Avrupa ro
manla.rmda bu v&kalan Uç lliıanda 
())tuyan BeJkJ:ı;, Cevadm anlattıklan
rıı ondan ıyı biliyordu. Fakat bunları 
vakıuım şahsmdan dinlemek başka i- Poliste 
dl: Cevadr fa..718 gev~ Y'\pmak i9in [~};7LMACAMIZ 1 
bn (:rezaletlerin) yalan olduğunda ------
dargın yüzle ısrar ediyord11; cyaıan) Rakı iyafetind n 
Cevadm namusuna dokunuyor, ya.lan 
söylemf\dlğinı iApat i!:in (öyle mi?) sonra cı·nayet eıktı 
diyor, bUtün bu "eğlence" lerln ba- ~ 
emdan geçmie eeyler olduğunu ,ere
fine yemin ederek "ablasına.'' sôyIU. 
yordu. Bu derece ağır yemin karşı. 
~mda nihayet, (abl~r) Ccvadm ya
la.ncr olmadı~ı a.nlıyor. öEUrler dili· 
Yol', onu okşıyata.k gah ettiğini aôy
lUyor, sözünü geri alıyordu. İkisi de 
f>Ynaaıklan oyunun sahne~inden uza. 
11<1ll gözlerle biribirlerine bakarak bir 
a.t ıuauyorla.r, ı;onf'& AlfrM Ce.vad 
- iki yanağında iki çukur - pıpo-
8\lnu ~kerek. Parlıııte ya{iamıya baş
ltyordu :Bir geoe,bUlfıla, ermemlt ltıı 
~ukla..rma bayızd&n keeilmig Jca· 
rılardan aldığı paraları yodtriyor: bir 
h8.§ka gece veremli kadmlann asebf 
8.§klarmdski salyalar burnundan &Ar 

1Yor; daha bir baıka ~ c1n8i kay
hobnue acuzelerin paralarını iki cins
h delikanlılara veriyordu. 

&lkie,ibu iki cin~lilerde birdenbire 
tltanryor,gözleri yerlere bakıyor.son· 
:ra. birdenbire alnı yukard&,Cevatla 
göz glSze kelincıe,ikisi bh'dM yum
J'Ukl8.rmı ftğrzlarma. BOkuak güle 
güle katılıyorlardı. 

Ctevat böyle Paıiste çmlçrplak do-
1Aoır ,Be~kia isra.r eden gözlerle Oe
~ada bakarken üzerlerine Adnan ge
lirse, Cevat cebinden cüzdanını çı
karıyor : 

- lnanmıyonun ha 1 l§te oku J 
di:yor, Pariste bir ıtıstik firketind• 
nıurahhas aza olduğunun k&rt viıiti· 
rıi Belkise uzatıyordu; sonra Adnans. 
d~nerek: 

- Sen d~ bak eni,te! ablamı bir 
türlü in&ndıramıyorum ! diyordu. 

.Adnan odada kaldıkça, 1'.atik şir· 
ketinin meclisi idare azalığı 'bir türlil 
b i t m t y o r d u • Adnan bıktı· 
gnu gözleriyle anlatmak içiıi BelJd • 
Bin gözlerini arıyor, bir t1lrlü bul& • 
nııyordu: Onlar, hala, Cevadm demin· 
ki t&.tlt dudaklarmda duruyorlardı. 
Nihayet Adnan içinden "allah kah· 
:retsin,, diyerek evden kaçıyordu. 
Cevad ve Belkie bil§ b&§a kalmc& 
Partsteki ya§lı kadınların kaba but 
kaynaklan.eski mezarlık topragı ko 
kan veremli orospuların çürük dişle
ri, uyku ufunetli mideleri Adnanm 
arkasından odaya doluyorlş.rdı. 

.Bu pis §eylerden tikıinmek Belki· 
ısi kibarl~myordu. c.evat kibar bir 
kadmda sinirlenmek, korkmak gibi 
jğrenınek beyecanmm da neka.dar la 
zrm olduğunu bilen adarnm inceliğile 
Belkisi iğrendirdiğine aeviniyordu. 
Sonra. en esulı meseleye sıra geli -
Yordu: Cevat, Parleteki uJıne art.11 
tnu a.nla.ttyordu : 

Onun Ista.nbuldaki hanlarrnı ha .. 

EcUrnekaptdı Ç&kın~ıı ma.halJe • 
ısınde oturan kahveci çırağı Bekir, Js 
mail, Arnavut Muharrem, sabıkalı 
Piç Ha.~an, sözlc,şerek kale dışına çı
karak :rakr içmeğe başlamtşlardrr. 
Bir muUddet &0nra rakıları bittiğin
den ay'ttlm19lardır. 

Bekirle Piç Hasan uf alt yoldan 
giderlerken, Pi~ Ha.~an birdenbite 
Beltirln Uzerine çuJla.nnuş. b<'llnden 
çıka.rdığı bıçakla da arkada.fınt muh 
telif yerlerinden tehlikeli surette ya
ralamıştır. Bekirin ba~ırma&r üzeri· 
ne yeti,enler H&Mnı bulamarnışl!t
dır. Ağır yaralı ola.n Bekir, hutane
ye yollanmış, tahkike.ta vaziyet edım 
poliı:., vak'ayı işledikten sonra fcıt,ça.n 
Pf C HManr arııtnağa ba~1AnU$tır. 

Bir çocuk kamyon altında 
can verdi 

Evvelki gün Sama.tyada feci bit 
.ku& olMuf, bir çocuk bir karnyon 
&ltrnda can vermifUr. H&.dlle fÖYl~ 
olmuştur: 

Taksintdc Valide çeşmetıinde oturan 
Leonun idaresindeki yUkJU bir k&m· 
yoTI S&mıttya tramvay caddeeinden 
geçerken, FAiiruekapıda oturan Rem 
ıtyenin doku• YAfltldald oğlu Burha 
fia çarpmıştır. Bu çarpmAda çocuk 
yuvarlanmış, fôför tAm ı&ma.nında 
fren yapmadığından kamyon üzerin 
den g~mı,tir. Kamyonun tekerliği 
çocuğun ta.rn karnrndan g~tiğinden 
Burhan derhal ölmü9tür. Tahkikata 
polis vaıtyet et.mit ve '°tör yakalan 

mıftır. 

Tramvaydan inerken yunrla.ndı 

8 
9 

ıo 

11 

SOLDAN 6AGA VE YUKARDAN 
.AŞAGI 

ı - Bit semt adı (5>. Ştnı <•>· 
2 - Se~m (4). Beygir (~). 
3 - Pannağı?t ucundaki (2) Su 

tqıya.n (4). 
4 - Ka.ndrmıak (4). KU~Uk \4). 
5 - lnan (4). 
6 - Başma sonunda ~1! nat!t~n 

bir ta.ne g~tir:ir2entt göllertnlı k!Lp&• 
nrr (8). 

7 - Hi.icre (3). Genişlik C2l. 
8 - Kuru ot (5). Btr hec6 (2l. 
9 - Amçe. (3). Vapur (4l. 
1 O - Hal rabıWJ (8 ı. Rtızglr HH 
11 - Şafak (3). l&titb&m (2). SU· 

yUk (3). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLİ: 
1 - Kardeş (6). Para (4). 
2 - A1&r (f), AUl~ (fl) . 
3 - Ra (2), Ur;lu (4). Z6 (2). 
4 - Druf <•>. E§ (2). 
5 - I~lak (5). 
8 - Şal (3). Ur&y (4) . 
1- Suçlu (15). Aru <•>· 
8 -Pa. (2). Arvat (8). 
9 - Al (2). Kan. (4). 
10 - ~ (4). Ye.t (3). Et (2). 
11 - Etek (4). Ata (3) . 

Şehremini civarında oturan Hayri ı ··----"---
:ye adrnd&ki elli ~ltk bir kadm, Tef -·-··--'"

0

• .. •--·-'"··--· 

mektep tramvay dural< yerinde tram Gölcük kaymakamlığı 
vaydan lbmek iaterken muvaffak o-
lamıyarak yuvarlanmı9tır. Bu yuvar bmit, (Tan) - G,ISJcUk kayınaka.m 
ıa.nmad& kadın başınd&n &tır suret· veld.letine tayin edilen hmit eınnl • 
to yaraia.ndıfmd&n hastaneye kAldı· yet direktarU Şerit, tge ba§laınıştrr. 

Kazaya bafh na.hiye ve köy milnies· 
nJmıttır· sillerinfn iştlrak1le bir toplantı yapıl 
Merdivenden dü9erek yaralandı mış, bUtUn dilekler tesbit edilmi§tir. 

Murahhaslar ilk okullann çofaltıl .. 
mumı, köylerj.n telefonla blribirlne 
bağlanmasmı istemi§lerdir. 

Aksarayda KUçUk La.nga cadesln • 
de oturan ve göılerinden malQl olan 
kırk altı ya,rndaki Mehmet Şevket, 
evinin on iki bas&maklı mei'd.ivenin· 
den ~ğı dtlşmüştiir. Bu dUşriıede 
Mehmet Şevket tehlikeli surette ya· 
ralanmış ve aal a~ kmlmı9tır. Ya 
ralı hastaneye kaldrnlmış, ya.pıl8.D 
tahkikatta kimsenin ıuçu olmadığı 
a.nla.tılmıştır. 

Bir otomobil denildi 

Turan bar artistlerinden Elif ve 

Hikmet 2~ numaralı otomobili ki· 
ralıyarak gece yanaı tehrin dı,ına 
çıkmı§lardır. AbldeihUrrl~tUın ge-
çerlerken otomobilin bir elektrik di
ref{ne ça.rpmuil• devrllml9lerdlr. 
Bu devrUmede Elit t.ehllkell ıurete 
y&ralanmı9, fOf ör kaçD,Uftır. Hldlae 
etn.fmda tahkikat yapan p0lia ka .. 
çan şoförü de aramaktadır. 

FAYDALI~~ 

-- --- ......._. BiLGiLER Zlb~--W-

Bugünkü Program 
lst.anbuJ 

12,30: Muhtelif plü ?e halk musikiai 
18: Taksim bahçtsindcn na.kil. Varyet~ 
musikiai 20: Muhtelif sololar (tıllk) 20.30 
Stüdyo orkeatralan 21,30: Son haberler .. 

Budapette 

20.30: Piyano • prkr, 22,15: Sözler. 22, 
4~: Radyo salon orlrestruı 24: Carband. 
1,05: Çigan muıikiai. 

16: Konur. 16.45: S<?zler. 19.15: Dans. 
21: Skeç. 22: Modern P•Y8no mua!kiei. 22, 
30: S~ıler. 22,55: Radyo orkestraaı. 

Moekova 

17,!ö: Opuet konseri. 18.30• Ruı; halk 
ıarkıl•"· J9,15: Radyo piyesi. h: Vabıın· 
cı etili trle netriya t. 

ıg,30: Orkestra refakatiyle ılist konse
ri. zı,25: Muhtelif, 22: Etlet\celi nefriyat. 
22,30: Kil~iık ,adyô ork~stta&ı. 23: Ha• 
lterler. 23,20: Salon kuarteti. 24: Dana 
plikl&rı. 

20~0: Etl~ncel~ !"usiki ve eozler. 21,20: 
Pinlandiri muıllrısı. 22,İO: Ske~ 23,35: 
Marienbad'dan: t>anı muaiıti&i. 

Slneıüları TlyatrOlar 

• JfA1.K OPERETİ : ~uıUn fldt 17.45 
de •e bu akıam ıaat 21,45 de Tak 
ıim bahçdinde (Sevda Oteli). Salı 
ık1am1 (ReJunet Ef.) 

O&ntler, Toplantılar 

KONGRE 

Oar{ittafıııka Muunlart Cıtmi1etinden 1 

J(urumumur tdare h~yeti a7~1armm ekse 
riyetinin 4. ?. 36 tarihinde iatiflllarile m~r 
kez İdare he1en ıukut etıııiıtir. 

Sebebi i•tifanın gönıtiılmesı ve yeni 1da 
re JıeyHi intihabr 1ııpıJmıık ıiıt.re ı~tıınhul 
Cııjaloilu Hıılkevi $alonunda 111. 7. 36 
bııt 10 da yapıcatnnır. fnkallı1e kongre 
ye muh&i.kılr teıtiflerinirl dlleriı. 

~ 

ÇOCUK F:SIRCEMF. KURUMUNUN 
(Çocuk B .. km Olıuhı) 

Çocıık .E~irıeme Kurumunu" Ankarııı:la 
lı'i (Çocuk Bikıcı) okuluna talebe 1uılma 
ııına ba1lanm11ttr. Co~uk 'Rııkıcı okulu y& 
t,dıdır vr: parasızdır. Ögreıimı iki yıldır. 
Derel~r hem nar:ari hem d• pratiktir.Okulu 
b&ıarıkla bitirerek diploma alanlaı hasta 
~kmı tvlerindc lııuıta baktcı. aileleı ya 
nmı\a Çôtuk b K.I ve Cocuk EsirgemP. Ku 
rumlarına atıınttl r. 

Otrulıt nıılmıı. almrna artları şunlardır: 
J - 18 7aımdın ••• ,, olmamak, 
ı - flk okulCfan dırloma tılm11 olmak, 

Orta okulu ve llH.Yİ bitirenler ttrcih edilir. 
3 - Hll8nUhal sahibi ve aıhhatli olı:iıak. 
Okula yazıJm&k ilıte1enler (Ankarada 

Çocuk Eıfrıeme Kurumu Oentl Mcrkezı 
Ba•kanlığma) yııı:ı ile batvurmalııhrlar. 
Yuılma iÇin ıtrtkli olan vesikalar· 
Okı.tl diplomı-T, nllfus lt!tıllı, 'Hll8~iıhal 

khıdı, aajhk ve ~ıı uporlırı, a fotolraf. 
Okula yaı:ılma ııi Temmuz ayı tonuna 

kadardır. 
Nota Bu okul yalntı Ba111nlıır içindir. 

CMTabpa .. l\a•t.iı\81 11691 
Oıareba haıtandi Veiı.lbt.hte 23ö17 
14Hlki kadınlar haıunı•I 14SS3 
leh•P Klmil haıtaacıi Oıküdat 601'1g 
IC•d .. ba11t11\eal Çı" 22142 
lı,otl• Zllkt\t butantilt 4U4J 
OHOJtıane h11tanetl GUlhanı 20St0 
&td•rı>aN Ndmunı ııaatan..t 60107 

*tlal h•1ta11Hİ $1,11 42426 
lııık1r1r&, Alııl baıuaneel 16.tlO 
ıar1ı D.mir1ol1an SırlHcl HO'O 
D"let 0etnl"611t.rı Hi1darııtıa d145 

itfaiye Telefonla.n 

lıta•bal lUai1~ 14222 
K\'aaııco1 itfai1uı 60020 

O 
.. ilk&J, lıkırk&J. 8tl)1llrcıer .. 
•kUdu ltfai1eit 50625 

ı.,othı ltfal1-1 44640 
lllrikacS&. Ke1~I. 8arpz, ~mah mm 

takılan lefn teleforı aütralmdaki O\oınun 
ftatra demelı klfldlr 

Sivas köylerinde bir 
cinayet islendi 

Bivaa, (Tan) - SivMm Seyflh kö 
yünde bir ctnayet Jf]enmlftir. HAdi • 
~n\n ta!iilltı ıudur: 

Seyfih köyUnden Osman, çalışmak 
llztre ıehre inmlg, kamını köy muh 
tarlığt yapma.kta o1an Ebubekirin ya 
rıına bırıtkmı~rr. 08man. biraz para 
kaıandıktan sonra köye dönmU~, f&. 
k~t, karnımın ba,ka birisine verildi· 
~nt gtsrmUştUr. Muhtar, Osmantn 11u 
aline ltarşr: 

., 8 - en gel bu i!Ştcn vaz geç .. Biz 
sana 40 Ura ver:iri21 olur biter.,, cevıı 
btnı vermiştir. Bu vaziyet karsısında 
Osman, bir istida He adliyeye mUra. 
caa.t etmiş, köye dönUışte muhtar ve 
a.rkada,lanna raslamııstır. Bunlar, bir 
ola.ra.k Osmant tehdide başlamışlar, 
Osman da taba~1casını çekerek bir el 
ateş etmi3t,ir. Çıkan kut'§un 65 yaşm 
dakl muhtara isa.'bet ederek yaralan 
mumı ve öIUmUnU tntao etmiştir. 
Bun.un üzerine, muhta.nn arkadaşla 
n Oemanı kovalamaya baetamıelar, 
takat o, b~ka. yollardan S1vaııa gi. 
de~k tealim otmuı: ve tabancumı ve 
rerek meseleyi anlatmıetır. Adliye, 
tahkikata el koymuştur. 

r------i----~------------------
1 e.,, gtı.a bir 

llllılye 
\.. ___ _..ı.._ ______________ J KOCASD MAVDŞIN 

ili 

Şimdi karı koca karşı karşıya du
ruyorlar. Mavişin esmer yanakla
rında parlayan yaŞll\rı ay ışığı bil
ıtır daınarcıklan gibi aydınlatıyor. 
İSlak mavi gözleri a c; ı 1 m ı f 
ağaçların arasından silzülerck ko
casının yUzi.inde oynaşan hafif ay
dınlığın içinde Hasanın sapsarı yü· 
zUne bakıyor. Bu yUz dudaklarına 
kadar bembeyazdır, saçları ıslak bir 
pırıltı ile alnına dökülmliş ve yUzü
ntin hatları yeni döğUşten çıkmış bir 
insan gibi karma karı§ık. Karısının 
yanaklarında parlayan yaşlan gör
meyecek kadar dalğın, boğuk bir ses 
le mırıldanıyor: "Haydi iı;erl gide· 
lim Mavie" ve cevabı beklemedl'n 
damın kapısına yürüyor. 

GUn aydtnlanah epey oldu. TaTla 
ba5ına ko§an köylUlcrln ayak sesle
ri köyUn yollarında çoktan kesildi. 
Belki de Maviş bu sabah erken kalk
mış. Sokn,ı;ıı çıkıp sUruye boz liıeği 

teslim edeli de ne k8'iar oldu .. 
İşte, eimdi a\•lunun kap1srnı açarak 
yavaşça içeri giriyor. Fakat yUMl
yU§tt ne tuhaf!. Sanki bir yerinden, 
~ıt diye kırılın1e ince bir vücudu eal
ıanıyor. Yanaklarının ucunda ya.nan 
hummalı ateş. yUzUne, akeam döktii
ğU göz yaelarından daha acı bir ma
na. veriyor. Hanayın merdiveleı1ni 
yavaş yava çıktı. Fakat birdenbire 
gerllcyer k durdu. Kocası çoktan 
1..8.rlaya gitme.si \hım gelirken i le 
hanayda bir mlnd~rc diz çökmUe dli
şUnccli bir ekilde oturuyor. Mavi§ 
yorglıtı bir ekildo Herleyjp, onun 
kıı.rşunndıtki minderlerden blrino 
çökUyor ve bo uk bir sosle soruyor: 

-Neden tarla.ya gitmedin Hasan? 
ltManın yUzll h!la çok !olgun, 

göğeUnU gösterdi: 
- Aha buramda bır eziklik var 

git.m cem bugün tarlaya, sen biraz 
dan dışan çıkar, komşu Ahmet ağa 
nın çocul<larmdan birine söyJ~rsin 
bizim ırgatlara haber saJm bııgUn 
yalnız çalı sınlar .. 

Mavif gözlerini onun yüzünden 
hiç ayırmadan, bakışları korkunç bir 
aşka tııt.uşmu' eötiinü kesiy6r: 

- Demin dışarı çıktım, Çakır ço· 
Mna. boz ineği kölUrdüm, tarlaya gi 
dC!n köylülerin yUzü bir luhafb, hep 
si kaşlnnnı çatmış fıetl fısıl bir şey 
ler konuşur dururlardı, meraklan
dım. Çakır çobana eordum da ne de· 
di bilirmlsin? 

H an laka)1., gamlı bir esle so .. 
ruyor: " ne dedi?. •• 

- Dedi ki, bizim has gül yok ınu 
~ece yol boyunda olü bulmuşlar!. 

HMan slnından eızan terleri Bile· 
ı·ek soruyor: 

- Kim rnrmnş bilen varmt? 
Bıı suale, bfr nnda mintanına iki 

kıskag gibi eemer yumruklarilc yapı 
Şıp onu 11arean, inçe titrek scsile 
genç kadın c~vap veriyor: 

- Bilmlyon mu sanıyorsun. kim 
vurmuş onu? ... Sen.. seın anlayan· 
mu sen! .. 
Maviş kızıl blr rt\nkle tutuemue 

yanaklarına yaelar serpilerek ağlı· 

yor ve bir yandan ~tlgm bir buh
ran içinde hılla Huıı.nın geniş göğ· 
sunu yumruklayarak kesik keelk eö
ylcniyor: 

- Kim bllir ne geçti ara.ruzda, 

vurdun kızı, bllmiyon mu sanıyor -
sun ? l{aç gUndUr gömdüm derdimi 
içime amma .. Senin bu kadar kötil· 
IUk edeceğini ne bileydim. Ah gatU. 
Ah gatil seni lstcrnedidc mi vurdun 
garıyı? • 

Sesinde ölen kadına duyduğu acı 
dan ziya.do kıskançlığın, kınlan gu. 
nırunun tutueturduğu atcu var, aR 
la.yarak devam ediyor: 

- Anlamadrn mı sanınıın a.~m
k~ halinden her §eyi, neydi o, ren· 
gın ka.çmıt, yilzUn ölü yUzU gibi .. ge 
oe sabaha gadan uyumadın, döeekte 
kıvranıp durdun yaptığın tein kötU
lUğUnden .. 

Hasan onu teskin etmek, bir §e!Y· 
lcr söylemek istiyor, fakat o sırada 

ardına kadar açılan avlunun kapı
sında bağrışan bir kaç tela lı kadin 
sosi ilt ikisfd~ olduktan yerde duru
yorlar. Maviş bir anda her şeyi unu 
tup, siper olmak ister gibi kocası

nın önüne geçiyor. kapıya biriken 
kadınlar hep bir ağızdan bnğmy6r· 
tar: 

- Mavie gız, dı arı gel bak, .fan 
darmalar Has gUIUn gatili Aliyı 
almış götürüyorlar .. v MavJşin ye
rinden kımıldamadığını görilnce hep 
si biribirini iterek : " Gız gitmeden 
şunu görelim" diye, kapuyu vurup, 
dışan fırlayorlar, Mavişin gözleri 
"~kınhkla bUyUmUş, arkalarından 
gitmek ister gibi bir hareket yapı
yor, fakat Hasan ya\·aşça sesleniyor 
" gitme gır. gel sana söyleyeyim ga· 
tilin kim olduğunu'' Mavis geri do· 
nerek hayretle kocasına bakıyor. De 
mek aldanmış. demek kocası katil 
değil! Bir şeyler kekelemP.k istiyor, 
sonra oracığa, merdivenlere çökerek 
mırıldanıyor: 

- Demek 1"11 değildin!. Peki em
me onıın klm olduğunu nerden biU· 
yon ? 

O zanıan Hasan da ilerleyip. mer 
rlivenlerd onun yanına çöküyor, 
ba§ı suçlu bir eğili l öniin eğilmiş 
yavaş yava e.nlcıt.ıyor: 

Has gilliln tarla.da kendisini gile
de.n çıkarmak için yaptığı eyleri 
a.nlalırk n yüzüniln kızannasını ak 
!ayamıyor, kadın öyle büyülü bir 
çenbor gibi her yanını sarmı3lı ki 
damına gelip Mavjşi g5rdUğii zaman 
bu bilyUIU zincirin biraz çozUldUğlı
nil, fakat Hae gUIU göıilncc yine baş 
kalaıtığını açıkça. karısına anlatı· 
yoT, Mavigfn gözleri ayaklarının ucu 
na dikilml§ setıini çıkarmadan din
liyor ve Hasan devam ediyor: Mc
ğor Ha ğillUn daha kocasının zama 
nında gizli giill damına. aldığı bir 
dost.u varmış. Nalbantçıların Ali .. 
Şu kısa boylu, !ona bakışlı delikan
lı, letc kocası ölUpte Has gi.il Haea
nın yilzilne gülmeye ba ln.yınca AH 
ikiıini d gizli gizli kollamaya baş
lo.mış, !ııkat Hasan yemin ediyor ki 
Has gUIUn hiilün cilvelerine rağmen 
kendini tutmuş, aralarında biç bır 
§ay geçm mloti. ônra diln gece tar 
lıtdan köye dönerlerken, Has gtil bir
denbire yanma yaklaşıp kolun(l asıl 
mıglı, daha fazla sokulmaya ba la
mıgtı, Hasan bu ateoli kucaklaaına
nrn ka~ııııında iradesinin nasıl bır 
buz gibi eridiğini anlatma.dan geQti, 
karanlıkta ağaclarm ar sından fır
layıp üz rlerine hUcum eden Alinın 
elindeki bıçağın nasıl havada şlm-

k gibi parlayıp, bir anda Hae sil· 
liln köğsilne indiğini anlattığı za
man Mt.viş boğuk bir fcryadla sıç
rarnıı:ş, kocası yorgun bir gülümse
m& ile l!Özünü tamamlamıştı: 
; Has gUJUn cansız yere scrildiğıni 
görilnce Alinin üzerine hücum et -
mi& a.raJa.nnda d&hşetli bir boğuema 
olmu~tu. Sonra yumrukları altında in 
Jiyen nalbatçmm oğlanı karakola tes 
lim etmeyi bir tUrlü vicda.nı razı ol -
mamıe. onu orada baygın bırakıp kö 
ye kof muıtu. 

Şimdi ka.rı koca. bu feci hA.disenin 
ua.Janna çektiği buz gibi duvarın yli 
reklerıne verdiği Urpcrtlyi hissede • 
rek susuyorlar. 
Ş i m d i M a v i n i 1 e Ha-

9n her ~yi unutmuş 

l&r, kUçUk dögeğtnden kalkıp, ilk a
dımlarını atarak, sa.nki aralanndaki 
sofuk rUzgln hiııset.mlg gibi barıştır 
maya. gelen kUçUğUn tombul eaıncr 
y&naklannı durmada.n öpüyorlar ve 
o 11rada Huanın dudaklan birdenbi 
re Duraunun yerine anumm ate§li 
dudakları ile kavueunca rene }tadın 
her §eyi affettiğini gö!lteren bir tes
limiyetle dudaklarını çekmiyerek de 
rln bir nefes alıp hafüçe gillUınsi • 
yor .. 

-BITI1-
Perfde Celal 
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Tayyare piyangosu çekildi l IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 -------- Senelik muhammen Muvakkat 

Dünkü keşidede kazanan kirası teminatı 

Kapalı çarşıda Divrik sokağında 50. 52 54 
N.lı dükkan (937 veya 938, 939 mayısı sonu-numaraları neşrediyoruz na kadar). 72 5.40 
Heybeliadada Yalı mahallesinin Ay Yıldız 

Büyük tayyare piyangosunun 21 
1nci tertibinin 3 Uncü keşidesine dün 
Tepebaşında Asri sinema salonların
da başlanmıştır. Dünkü ke~dede ka
zanan numaraları sıraya konmuş 

muntazam bir liste halinde bildiriyo 
ruz: 

50 bin lira kazanan numara 
11286 

Bu biletin onda birlik parçaların· 
dan üçü İstanbulda satılmıştır. Tali
liler şunlardır: 

1 - Kadıköyünde Mis sokağında 
16 numaralı evde Saadet. 

2 - Şişli tramvay tevakkuf ma
hallinde ktifeci Mehmet. 

3 - Beyoğlunda Aynalı çeşmede 

Ayhatun sokağında 1 numaralı evde 
Can. 

12.000 lira kazanan numara 
23900 

Bu biletin nısıf hissesi Sultan ha
mamında HUdaverdi hanında tüccar 
Kökjt zade Hasanm katibi Nccmet
tindedir. İsabet eden 6000 lira ikra
miyesini dün almıştır. 

10.000 lira kazanan numara 
1340 

Bu biletin talilisi Usküdarda Haki 
miyeti Milliye caddesinde 229 No. 
vde oturan Ismaildir. 

3.000 lira kazanan numara 
14030 

1.000 liı a kazanan numara 
19812 

500 lira kazanan numaralar 
250 809 7978 9246 10108 

11357 11527 11709 14569 16374 
16698 18992 18196 20385 21420 
21982 22072 22335 29127 

200 lira kazanan numaralar 
222 424 1184 2383 2384 

3190 4597 4673 5707 5862 
6281 6991 7249 7883 8232 
9553 10006 13813 15061 15536 

15948 16150 16958 19086 19629 
19464 20540 20917 21261 21566 
22226 22535 24365 24598 24849 
25278 28151 29467 29554 29716 

100lira kazanan numaralar 
607 1701 2990 3109 3872 

3905 3936 4109 4588 4747 
~154 6295 6759 7843 8019 
8622 8689 9487 9925 10418 

10615 10827 11851 12406 134~1 
13652 14015 15389 15541 16231 
16692 16905 16973 17188 17739 
17758 17987 18439 18548 18636 
19352 19440 19502 19721 20262 
20373 21535 21949 22839 22897 
23376 23450 24502 24580 25005 
25554 27259 28240 28999 29524 
29955 

50 lira lımanan numaralar 
4 47 88 325 410 

483 560 931 1267 1573 
1591 1671 1839 1869 1976 
2221 2246 2306 2344 2427 
24 79 2508 2509 2581 2591 

2802 2901 3232 3281 3345 
3561 3768 3769 3898 4117 
4136 4444 4459 4487 4626 
4633 4714 4755 4840 4879 
4886 4990 5064 5301 5383 
5384 5688 5839 6097 6169 
6266 6491 6601 6771 6789 
6844 6892 7150 7152 7206 
7528 7595 7691 7797 7928 
7948 7982 8069 8143 8502 
8633 8744 8833 8891 8897 
8927 9013 9133 9494 9538 
9554 9735 9988 10308 10656 

10773 10868 11287 11456 11472 
11585 11610 11637 11676 11695 
11920 12115 12130 12220 12373 
12427 124 70 12485 12564 12624 
12706 12938 13228 13254 13286 
13297 13398 13468 13600 13755 
13757 13985 14083 14404 14467 
14497 14592 14763 15017 15130 
15180 15919 15235 15311 15331 
15391 154 71 15497 15506 15692, 
15754 15785 15724 15804 15957 
15976 16087 16275 16315 16603 
16751 17012 17065 17119 17288 
17327 17623 17654 17475 17748 
17908 17948 18089 18293 18383 
18395 18421 18510 18521 18660 
18981 i9601 19064 19083 19127 
19189 19224 19232 19377 19433 
19507 19591 19597 19790 19819 
19Q22 19934 20052 20108 20178 
20281 20302 20341 20449 20546 
20648 20715 20814 20875 21081 
21257 21270 21315 21349 21357 
21662 21753 21996 22145 22390 
22511 22785 22995 23073 23518 
23555 23652 23671 23704 23814 
23830 23851 23988 23989 24097 

24172 24414 24629 24906 25013 
25284 25293 25386 25588 25591 
26019 26053 26077 26496 26740 
26749 26753 26777 26872 27224 
27334 27378 27399 27429 27465 
27746 28033 28226 28633 28741 
28761 28793 29024 29332 29409 
29464 29497 29791 29817 

40 lira kazanan nÜmaralar 
246 477 582 594 597 
612 648 730 1256 1312 

1367 1430 1508 1574 1612 
1619 1653 1910 1968 1977 
2035 2271 2513 2650 2764 
3043 3072 3197 3343 3368 
3484 3534 3628 3792 3804 
3821 3885 3935 3968 4002 
4151 4332 4368 4579 4652 
4710 )754 4847 4960 4984 
4988 5004 5183 5185 5285 
5385 5348 5741 5832 6180 
6216 6292 6465 6529 6607 
6636 6649 6838 7042 7240 
7303 7617 7646 7963 7983 
8082 8190 8207 8254 8364 
8489 8547 8782 8827 8884 
9014 9108 8118 9135 9166 
9204 9284 9442 9552 9566 
9673 9891 10023 10055 10088 

10324 10352 10474 10477 10557 
10685 10778 10770 10949 11010 
11037 11845 11549 11564 11578 
11599 11737 11824 11926 12051 
12171 12216 12267 12347 12378 
12386 12439 12619 12704 12821 
12965 13042 13062 13074 13148 
13163 13233 13505 13688 13690 
13698 13714 13736 13806 13818 
13841 13922 13946 14176 14499 
14536 14568 14722 14733 14770 
14770 l4877 15133 15142 15265 
15347 15504 15522 15577 15708 
15737 15359 15870 15943 16120 
16744 16900 16920 16934 16937 
17080 17183 17186 17287 17339 
17438 17471 17620 17763 17798 
17808 17917 17996 18110 18162 
18299 18336 18399 18483 18513 
18645 18829 18945 19040 19048 
19518 19656 19793 19860 19879 
19923 20045 20105 20144 20258 
20261 20327 20347 20522 20574 
20604 20646 20845 20889 21061 
21358 21444 21593 21671 21778 
21954 21971 22538 22604 22614 
22866 22868 22903 22937 23087 
23189 23292 23419 23580 23630 
23726 23948 24194 24257 24282 
24290 24351 24531 24571 24966 
24981 25047 25061 25149 25481 
25729 25737 25742 25943 26017 
26048 26321 26436 26602 26793 
26820 26892 26903 26919 27040 
27066 27336 27393 27732 27881 
27918 27927 27977 28027 28100 
28400 28402 28448 28584 28601 
28608 28763 28843 28945 28981 
28988 29026 29173 29187 29228 
29457 29544 29561 29605 29617 
29681 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
ClLT VE ZUHREVJ 

HASTALIKLAR MUTEHASSISJ 

Adres: Beyoğlu lstikli.1 caddesı 

Rumeli Han No. 18 

Hergün öğleden sonra hastala· 
rmı kabul eder. 

Telefon: 40153 

sokağında eski belediye mevkii (936 mayısı 
sonuna kadar) 36 2,70 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve kira müddetleri 
yazılı mahaller kiraya verilmek üzere ayn ayn açık artırmaya 
konulmuş ihale gününde giren bulunmadığından artırma 16 
Temmuz 936 perşembe gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Le
vaznn Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek ısteycnler 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubi-
le beraber yukarda yazılı günde saat 15 te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B.) (3936) 

Is anbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Değeri Pey parası 

Lira K. Lira K. 

198 98 ıs oo Arsa 1 • ' • • 
Yedikulede Gazlı çeşme civarında Sultan Mahmud 

mahallesinde Bakkal sokağında en eski 13 eski 1 7 ye- t.N. 

ni 23 No. h ve ( 189) metro murabbaındaki arsanın ta- 1 
mamı 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 20-7-936 Pazartesi günü saat 15 te İstanbul 
Vakıflar Başmüdüriyetinde yapılacaktır. İsteklilerin 
MahlUlat kalemine gelmeleri. (3704) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü· 
Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik benzin 
ihtiyacı olan 150-200 teneke açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında top
lanan idare ve ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İhale günü olan 25-7-936 tarihine rastlayan cu
martesi günü saat ( 11) de icra edilecektir. 

4 - Muhmamen bedel beher teneke için ( 460) ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat (69) liradır. 
6 - Parasız şartnamesini almak isteyenler Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaattan. (1658) (3892) 

Deniz Gedikli Erbaş hazırlama Orta 
Okulu Müdürlü§iinden: 

Kasımpaşada eski divanhane binasında bulunan De
niz Gedikli Erbaş hazırlama orta okulu her üç sınıfına 
talebe alınacaktır. . 

1 - Birinci sınıf 14 : 16 yaşlarında ilk mektep me
zunları, ikinci sınıfa 15 : 1 7 yaşlarında bulunan orta 
birden tastiknameli, üçüncü sınıfa 16 : 18 yaşlarında 
bulunan orta ikiden tastikli her Türk çocuğu istenilen 
vasıfları taşıyorsa girebilir. İstekliler fazla olursa üç 
dersden müsabaka yapılarak kazananlar alınır. 

2 - Kayıt muamelesi ile sıhhi muayenenin yapılması 
için isteklilerin 1 Temmuz 936 tarihinden 15 Ağustos 
936tarihine kadar müracaat etmesi lazımdır. 

3 - Müracaat edilecek yerler şunlardır. 
A-İstanbul Kasımpaşada Deniz Gedikli Erbaş O-

kulu Müdürü. 
B - Ankara Deniz Müsteşarlığına 
C- İzmitte Üssübahri Komutanlığına 
Ç- İzmir'de Deniz Komutanlığına 
D - Vilayetlerde askerlik şubeleri ve oranın en bü

yük askeri makamına. (3769) 
5108 

iktisat Vek81etinderı: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen selahiyete müs

teniden mezkur kanunda yazılı maddelerden kahverıitı 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it" 
haline devam edilmesi hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteşrin 1936 tarihifle 
kadar doğrudan doğruya İktisat Vekaletine yapılmalı" 
dır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir korniS"' 
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri hey'etirıe 
arzolunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi için teklif s'" 
hiplerinin en müsait teklifi yapmış olmakla berabe' 
deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet "! 
iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun taRClı 
rine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve i 
tidara göre talipler arasında işin dileğine ihalesine hd' 
kumet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacıd 
tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa için hangi bit 
darlığı mucip olmıyacak surette memleket dahilinde e' 
az 10,000 çuval stok bulundurulacaktır. , 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleı1 
alakadarların nam ve hesabına olarak Milli bir Bank'" 
da bloke edilecektir. Bu para, ancak altıncı maddede ya" 
zıh olduğu veçhile sarfedilebilecek ve Kahve mukabilitl" 
de hiç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde 
memleket mahsulat ve mamulatından muadil kıyme~ 
eşyanın Kahvenin menşei olan memlekete veya Tür1C" 
yeye eşyasına henüz pazar olmıyan memleketlere ihrac' 
mecburidir. 

7 - Memlekete İthal edilecek kahveler, memleket dS"' 
bilinde beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tiiC" 
carlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamüle göre tesbit olunac~ 
fiata ne nisbette zam yapılm~k istenildiği dahi vazihst' 
gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üç sene Jtliİ~ 
detle aktedilecek mukavelename hükümlerinin tatbi1'1" 

Riyaziye - Lisan • Fizik - Kimya ni dilediği gibi kontroı ettirmek hakkını haizdir. 
9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket 

Ve olgunluk dersleri: Türf'cçe, fransızca, ingilizce, almanca, italyanca, olunmaması veya bu piyasa fiatlarından fazla fiatl' 
r~sça. - edebi, tarihi, mesleki her türlü tercümeler - gramer, tahrir, h tJe 
tıca.re~. me~tubla~ı, bankacılı~ ve muhasebe d~leri: Kıyasi ve gayrikı- satış yapılması veya ut her hangi bir sebep ve sure 
yası fııllenn tasrıfatı ve tatbıkatile cümle teşkıli ve esaslı konu§malar: mukavele ahkamına riayet edilmemesi hallerinde tars~ 
Kuvvetinize göre 16 büyük tablo il7.erinde sonsuz mükalemeler : 5 lisanla feyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vasıtasiyle 

S k 
ihtiyacınız olan derslerden her mektebin imtihanlarını da hazırlıyoruz. halledilecek ve üçüncü hakem İstanbul Ticaret odası 

e iz çeşit isterlizasyon ~914 senesindenberi usulü tedris ve muvaffakiyetile tanınan (Çember-
cihazları ve teferruatı kapalı Iıtaş kar§ısındaki Yabancı Diller ve riyaziye kız-erkek okulu) ecnebi Reisi tarafından intihap olunacaktır. 

tstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı Uanıarı 

zarf usulu ile satın alınacak- mekteblerini aratmaz, birkaç dersten sınıfta kalmak korkusunda bı- 1 O - Taliplerin, tekliflerine İktisat Vekaleitı~ 
d T h . b d 1. 1500 1

. rakma.z .. Dersler hususi tek veya ayni sınıf ve kuvvette olan 1, 2, 3, 4, makbul ve muteber bir Banka teminatı rapteylerneleı1 
ır. a mın e e ı O ı 5, 6 kışıle gündüz akşam gece de veriliyor. 4 kişilik dersi 30 kurua - B Atf 
d İlk t · 1125 ı· ~ şarttır. u teminatın mıktan teklif yapılırken asi'. ra ır. emınatı ı- 6 kişilik grupla dersi 25kuruştur. Bilenler ve bilmiyenler her zaman j,tl 

radır. !halesi 13-8-936 per- kabul olunur. Haftada kaç ders li.zmısa verilir. lstiyenler bütün sene e~li bin lira ve mukavele aktedilirken asğari İkiyüz b 
şembe günü saat 10 dadır. devam ediyorlar. Direktörü: Ziya Çetinkaya hradır. Bu son teminat Kül halinde, müteahhit muka~~ 
Evsaf ve şartnamesini gör- • le hükümlerine riayet etmediği takdirde irat kaydedr 

k 1 k. D HORHORUNı (B k ) lecektir. (1646) (3864) 
:~si;~~~~ ~~~::an~~~ r r. er soy 1--------------.-A 
v. st atı.1_1almk a KO. ~a mkür~- 1 Mua7•e beı IÖll akpma kadar Emlnlatl Valcle kıraatbane9I yan~:a Tapu ve Kadastro u m um Mu·. -
caa muna asaya gırme ı- --------------------..----
çin 2490 sayılı kanunda gös D"k" · M d 1 v • d d ·· ı ·· v •• d 
terilen ve vesaikla teminat 1 ımevı Ü ür ügun en: ur ugun en: 
ve teklif mektublarile birlik- Tophanede dikimevi için diplomalı ve müsaccel bir İstanbulun Fatih Kazasında da Kadastro işJerifl~ 
de belli gün ve saatından en elektrik memuru alınacaktır. İsteklilerin şeraiti öğren- başlanılacağından keyfiyet 2613 sayılı kadastro ve tBP~ 
az bir saat evvel KO. na mü mek üzere 15 Temmuz 936 tarihine kadar her gun·· eli- t h · · 1..: ( ) • t.1sf' a nn &anununun 8 ınci maddesine göre alakaw 
racaatları. (41) (3553;

948 
kimevine müracaatları. (72) (3859) ca bilinmek üzere ilan olunur. (1625) ( 3845 ) -~ 

5173 ~ 
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lstonbul Komutanlığı So
tınalmo Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığı birlik 
leri ihtiyacı olan 10,000 kilo 
pilavlık pirinç açık eksiltme 
ile 16-7-936 perşembe günü 
saat 16 da alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2500 lira
dır. İlk teminatı 188 liradır. 
Şartnamesi Komisyonu: 
muzda görülebilir. İsteklı
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda
ki Komutanlık Satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

~3602) '955 

Çatalca Mst. M v. kıtaat 
hayvanatı için ( 38000) kilo 
yulaf açık eksiltme ile 
16-7-936 perşembe gunu 
saat 15,30 da alınacaktır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonumuzda görülebilir. Mu 
hammen tutarı ( 1995) li
radır. İlk temina tr ( 15 O ) 
liradır. İsteklilerin teminat 
makbuz veya mektublarile 
beraber belli gün ve vakti 
muayyeninde Fındıklıdaki 
Komutanlık Satınalma Ko
mi~vonuna gelmeleri. 

(3608) 4956 
••• 

Çatalca Mst. Mv. eratı
nın ihtiyacı olan (8600) 
kilo gaz yağı açık eksiltme 
ile 16-7-936 perşembe gü
nü saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen.tutan (2236) 
liradır. İlk teminatı ( 1 7 O) 
liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görüle-

KUPONLU · VADELi • MEVDUAT 
?ii\ r~ ft .. 
r'~t{?ı~ 

ADAPAZARI 

TURK · TiCARı;T· BANKASI 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ -~ 

l ı 

Adı, baba adı 
soy adı 

: ı ,1 -
1 Doğduğu yer ve yıl 

1 

~ 
1 1 

1 lşl ve gücU 1 

I! Veresesi 1 

kimlerdir ? 

-. il lkametgiib lı 1 

.Adresi 
1 

' 
. 

1 1 

Malulıyeti va.r mı· 
dır, var ise nere-
sındc.n maliıldür? 

-,-
lı 

1 

Ne kadar zaman i-1 
Başlangıcı 

l ı çin abone olduğu I Sonu : 
- ---- . ---------------

Bu kupona dcrccdılecek yazılar rayct okunaklı THılmıı olmalıdır. 

latanbulda Tan gazetesi sigorta ıervıııne. 
Gazetenizin 23 Nisan 1986 nü ha-

sında yazılı artlar dair inde kaza- 15 
ya karşı 1000 liralık ıigortab abone kuruşluk 

yazılmak lsti,Yorum. Abonema.n betle- pul ve 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
li ~önderilmiştir. Sigorta muamelesi· lmza i 

i nin yapılmasını dilf'tim. 1 
:ı•••ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. 

ELEKTRiK ALETLERiN N· i 
TAMiRi 

Eğex· sizde bozuk veya kulJanılmıyacak vaziyette bulu

bilir. İsteklilerin ilk temi-~------------------------------------
nan eletkrik aletleriniz varsa, onları derhal Sahpazarda 
Necatibey caddesindeki SAT1E Sosyetenin İdare merkezi. 
ne, veyahud diğer şubelerine ıetiriniz. nat makbuz veya mektubla-

rile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık Satınalma 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satma1ma Komisyonu Han\art 

Knmisvonuna gelmeleri. 40000 metre ham ipek 
(360-1) :f. 

4957 2 8 Ton kendir ipi 
Muhtelif vida ve çiviler 

İstanbul Komutanlığı Bir 2000 ton jeneratör kömürü 
tikleri ihtiyacı olavn 1255 ton kriple kömürü 
(50.000) kilo sade yagı 14850 ton lavamarin kömürü 
24-7-936 Cuma günü saat 455 ton döküm koku 
15 de kapalı zarfla alına- 9 2 ton meşe kömürü 
caktır. Muhammen t1:1tarı 960 ton adi kokkömürü 
38 500 liradır. İlk temınatı Muhtelif kolan, iplik ve sicimler 
2,S88 liradır.Şartnamesi Ko 7 500 kilo mukavva 
misyonumuzda 250 kuruş 2000 kilo kalay varakr 
mukabilinde verilir. İstek- 500 Kilo Cam tozu 1000 kilo klorat döpotas 
!ilerin ilk teminat mektup 1000 kilo kibrit antimon 
veya makbuzlarile 2490 sa- Evvelce ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda 
yılı kanunun 2. 3 cü.mad~e- yazılı malzemelerin şartnameleri değişmiştir. Bu ilanla
delerinde yazılı vesaıkle bıı:- nn hükmü olmadığı ve bu malzemelerden alınacak o
likte teklif mektublarını ~- !anların ayrıca ilan edileceği alakadarlara tebliğ olunur. 
hale vaktinden en az d b~r ( 3 7 2 4) 5107 

saat evv~ine kadar Fırı 1 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lıdaki Komutanlık Satınal
ma Komisyonuna vermele
ri. (3820) 

5149 
~ 

İstanbul ' Komutanlığı 
Birlikleri senelik ihtiyacı o
lan ( 5 6 8) ton tu tuşturll?:a 
odunu 24-7-936 Cuma gu
nü saat 15,30 da kapalı zarf
la alınacaktır. M uhamrnen 
tutan 5680 liradır. İlk te
minatı 426 liradır. Şartna
mesi her gün Komisyonu
muzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesaikle bera
ber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mek
tublarmı Fındıklıda Komu
tanlık Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 3 8 21 ) 

5150 

İstanbul c. Mtiddeiumumiliğinden : 
Ke§an ve Uzun kö~ril ~azal~rının 
§ehri Ellişer lira ucretlı hazıne a-
vukathkları açıktır. 
Avukatlık yapabilmek şeraitini 

hai:ı: ola n taliplerin Edirne def~e:
darhğına müracaat eylemelerının 
gazetenizle ilanını dilerim. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza Eratı için 2029 tane avcı ~e
ltıği 17-7-936 Cuma günü saat On da açık eksiltıne ıle 
satın alınacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 3449 lira 30 kuruştur. 
3 - Örnek Evsaf ve şartname Komisyonundadır. 

Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 2 5 9 liralık vezne 

r- ... kbuzu veya Banka mektuplariyle o gün Komisyona 
gelmeleri. ( 3 4 4 6) 4906 

Hava Okullan Komutanllğından: 
Hava Okulları için 126 lira ücretle bir mimar alına-

caktır. .., \-- kl · 
Serait aşağıda yazılıdır. ucretlerine gösterece e~ı 

iktidar ve liyakate göre ve talimat veçhile iki senede ~ır 
zam yapılacaktır. İsteklilerin istida ve diğeı:_ evrak~. ıle 
beraber Eskişehir Hava Okulları Komutanlıgına mura
caat etmeleri lazımdır. 

ı - Türk Olmak. 
2 - Diploması bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raporu almak. 
5 - İki sene hizmeti teahhüt edeceğine dair Noterlik

çe musaddak senet vermek. ( 3 5 7 7) 
4958 

lstonbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilanla rı 

Bir ufak tamirle itinizi görebilecek aletleri niçin evini
zin bir köşesine altyonunuz? 

Bilmiyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SA
TJE sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 

K ütahyadaki 4 9 7 bin 5 14 en kıaa bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vazi-
lira 1 S kuruş bedeli keşifli yette size iade eder. 
ınşaatın ihale gününde ta- Siz de bu aletleri SATIE'ye getirebilirsiniz. 
~ıpler Bayındırlık Bakanlı- K OÇOK TAMİRLER BEDAVA YAPILIR 
ğından alınacak vesikayı Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeli alınır. 
getirmediklerinden yeniden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. ·İhalesi 20 Tem
muz 936 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İlk teminat 
23 bin liradır. Şartname ve 
projelerle fenni şartnamele
ri M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan 25 lira karşı
lığında alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı ka
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle Bayın
dırlık Bakanlığından alına
cak fenni ehliyetnameler 
ve behemehal verilmesi mec
buri olan şartnamede yazılı 
vesikalar ve ilk teminat 
mektup ve makbuzları ile 
birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar Anaka-
rada M. M. V. Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(~t) (3686) ;>()28 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyeti Umumiye~inin 

görülen lüzum üzerine fevknl~de iç
timaı 20-7-1936 pazartes i gUnü saat 
onbirde Şi rketin Merkezi idaresi o
la n Ista nbul 'da Anknrn caddesinde 
100-102 numar ada kain Şirket bina 
sında aktedileceğinde.n atrket hisse
darlan i"bu içtimaa davet olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERAT : 
Şirketin sermayesinin tenkisi : • 
Gerek esalcten gerek \'ekiileten en 

az (100) aded hisseye ma lik olup ta 
işbu fevkalade heyet i umumiye içti
maında hazır bulunmak isteyen his· 
scdnrlar ticaret ka nununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima gUntin
den bir hafta evvel sahip oldukları 
hisse senetlerini Şirket idare mcrke· 
zinc ma kbuz mukabilinde tevdie mec 
burdur la r. 4892 

5052 

Hava Okulları Komutanllğından 
Hava Okulları Talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı 

şartlan haiz istekliler : 
Dilek Kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlanğıcından 

Ağustos sonuna kadar Okula baş vuranlar okulun bu
~unduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıtları ile ve
sikalarını posta ile okula gönderirler ve alacakları kar
şıhğa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme 
~artları şunlardır : 

A - Türk Olacak. 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf'' tahsilini bitir

miş en az 17 en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

lanılmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam 
olan bir ha'stanede sıhhat hey'eti raporu almak. 

Dışarıda bulunanalar : 
Bulundukları · yerin askerlik şubelerine müracaat 

muayeneye gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhhi 
hey'et bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına 
müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet 
müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göre
ceklerini mektebi bitirdiklerinde 1 2 yıl müddetle hava 
gedikli erbaş olarak vazife göreceklerini teahhüt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme in1tihanında kazan
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı· 
nac;ık mıktardan faz oiursa bunların içinden riyaziye 
bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava 
mektepleri okuyucuları askeri liseler okuyucuları gibi 
yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım o
lanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 
n:mvaffakiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre 
uçucu Makinist telsiz Fotoğrafçı atış ve Bombardıma,,-
cılığa ayrılırlar. ( 3 5 7 6) 4!1:>9 
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RADYOLiN veGRiPiN 

Bu görülmemiş tehacüme ve 
rağbete şunun için hak kazandı 

RADYOLlN : Yalnız Tü rkiyede binlerce kişi tarafından kullanılır. Rad
yolinle fırçalanan dişle r çürümez; sağlamlaşır, be mbeyaz ve pınl pırıl olur. 
GRIPIN : Baş ve diş ağr ılarmı bıçak gibi kesen yeg ane Hacdır. Gripin kulla
nan baş ve diş ağrısı çekmez. 

8 inci Yerli Mallar Sergisindeki Pa-
viyonunu siz de mutlaka ziyaret ediniz 

ASRI KADIN GOZELL1Gl ' 
Cildin besleyici deri uzvinin tamircisi 

KREM VENÜS 
Asri kadın güzelliğinin tılsımı oldu. 

Bütün şık ve kibar familyalar şimdi 

onu kullanıyorlar. 
Satış yerleri: Beyoğlunda Karıman, 

N. Tarika, Şark Merkez ıtr1yat ve tu
hafiye mağazalarile Galatasaray ve 
Taksim eczaneleri. 

Deposu : Nureddin Evliya Zade Ecza 
alat ltrıyat ticarethanesi, lstanbul, 
Bahçekapı. 

- Üç günlük istirahatinden sonrc ... 

Bayan SAFiYE 
Bugun ve bundan sonra her ~kşam 

PANORAMA 
BAHÇESiNDE 

- seanslarmı tekrarı yor -

BERLiN Olimpiy~t arında 
NA TT A~nın Fedakar' ıklan 
Fazla müracaat üzerine Berline· kadar gönderdiği bir memur ile 

Berlinden on otel odası ve muhtelif ' spor biletleri daha tedarik etti. 

Hemen yerlerinizi ayırip biletlerinizi alınız. ................................ , .......... . 
---·- - -

man•fatu ra 
mağazasında 

Peyoglu f stik' al caddesi 
ts bankası karsısında , 

bunun için vOcudu. 
nuzun gOne~e mııruz 
k alan a k samın a 
BARO NIA 

gOzelllk yağı silrO nOz. 
Bu suretle dQz ve 
esmer bl" cilde 

sınız. 

'IAYRE1T'IN 
f:.i ZER 

SOMED BAN 

RAHATL IGIN 1 
BEYKOZ ' . 

KlJNDU~AlAfılNDh 
ADAY'N iZ 

YERU nALLAD PAZADLAD 1 

·Llf 1 1 1 § § h 1 1 1 1(dl A C: 

· · · · Amerikan Kız Koleji 
~ n 7l ~ H ~ iMi n : Arnavutkl!y. Tel. 36.160 

Mektep, lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya. fransı z.c~ iht!yari olarak mütehassıs. muallimle~ H 
tarafından öğretilir. Millf terbıye ve kültüre son derece ehemmıyet verıhr. Aı le ~ayatı yaşatı lı r. Kü tüphanele r ı 

mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin. bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 
derslerine munzam olarak ticaret d.ersleri göste ri lı r. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mfitiendisi yetiştirir. 

KA VIT GÜN LERI : 1 A~usıos'a kadar Çarıjamba gDnleri saaı 9:00 dan t2:00 ye kad;ır · . 
1 Ağustos'tan son r a Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 9:00 dan 12:00 kadar. 7 EylOlden sonra her gOıı . 

Fazla malô.mat: için mel<ı:up l a. veya. lnzznt müracaat edilebilir. 

Hali tasfiyede 

CENUBi ANADOLU 
Maden Türk Anonim 

Şirketi . 
Tasfiye Memurluğundan : 
Ticaret kanununun . 362 nci ve 

şirket nizamnamesinin 39 neti mad
delerine tevfikan Cenubi Anadolu 
Maden T. A. Ş. hissedarları 28 Tem- 1 
muz 1936 tarihine müsadif sah gü
nü saat 10 da Şirketin Maçka'da 
kain ve Rali hanı ittisalinde bulu
nan Şirket merkezinde fevkalade o
larak toplanmağa davet olunurlar. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - Tasfiye memurlarının ve Mu

rakıbın raporlarının okunması, 

2 - Tasfiye memurlarından Bay 
Jorj Ralli'nin istifasının · okunması, 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sarışm, kumral her tene tev&
fük eden güzellik kremleridir. Sıh-

hi usullerle hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, 

Sivilce ve Buruşuklukları k8.milen giderir. · 

4 Şekrde takdim edilir 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli. 

TAKLİTLERDEN 

AGIZLIKLAR 
Dr APOSTELiN 

S A K 1 N 1 N 1 Z ve 

ÜZERiNDE 
· ve icabında memuriyetinde ipka e

dilmesi veya yerine başka tasfiye 
memurunun tayini veyahut bir tas
fiye memurile iktifa olunması, 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 

3 - Krem Ba.lsamin acıbadem gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 

Kibar r ·- '·fillerin takdirle kullandıkları yegane 'sıhhi kremleridir. 

lma.zuma Dikkat Ediniz 

S atış ye r i 
Sultanhamam, Kebabcı 

karşısında 

PiPO PAZARI · 
Dikkat: Ağızlıklar kutu içinde ve 10 taşla beraber satılır. 
Taşradan isteyenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Ankara - Taş Han tütüncü Ali Tü- lzmir - Balcılarda ~ecip Sadık 
men Malatya - Ibrahim ~ık Lion çiko-

Samsun - Saatçi Avni Peker latası 
Bursa _ Saatçi Nureddin Neş'et Konya - Sarraf saatçi Necati. 

Adana - Hacı Halil, Yağcami civarı 
Mersin - (Konya pazarı) Hüseyin 

Uzun çarşı 
Eskişehir - Şifa eczanesi 
Sıvas - Saatçi Şükrü 
:Kayseri - Saatçi Zeki Saatman. 

Hüsnü. 
Aydın - Gramofoncu Ispartalı Meh

med. 

Ba nyola r · n 

sporlar lç (n 

elzemdir 

GOneş yanıklıklarının panzel\lrl 

Çalışkan genç bir makinistim her 
türlü iş elimden gelir buglln fahri -
kalarda çalışabilecek kabiliyetteyim. 
Işe hakikaten mühtacım fabrikatör -
!erden iş isterim. - Ortaköy posta 
mü\·ezzilerinden Kemalden Necmi. 

3 - Tasfiye memurunun selahi
yetinin tayini ; 

4 - !stifa eden tasfiye memuru
nun ibra edilmesi ; 

Hissedarlardan işbu içtimada ha
zır oulunmağı arzu edenler dühuli
ye kartı alabilmek için toplantı gü
nünden laakal bir hafta evvel hamil 
oldukları hisse senedatmı veyahud 
senedatın tevdi edilmiş olduğunu mü 
beyyin Banka şehadetnamesini Şir

ketin merkezine tevdi eylemeleri ik
tiza eder. 

Tasfiye memurları 

Kadıköy Askerlik Şubesince mu
sa.ddak, piyade ve makinalı tüfek 
müfettişliğinden aldığım 23-11-936 
tarihli terhis vesikamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü kalmadığını ilan ederim. Kadı

köy Askerlik Şubesinden Aziz Oğlu 
Nihat, Istanbul 1322. 

MECCANEN NUMUNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş

luk posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresiı;ize dört ~ekil 

Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

tNG1Ltz KANZUK ECZ~Sl, Beyoğlu - İstanbul 

il
, TACETTİN GURTAN 
BüYüK HOBiLYA MAGAZASI 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 
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