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Berlin olimpiyatlarına bu se
ne Türkiyeden 15 idareci 

37 sporcu iştirak ediyor 
1 Yazısı 5 inci sayfada J 

1936 5 KURUŞ SiYASAL GÜNDELiK GAZETE -
Kat'i itilaf dün tamamen elde edildi 

itilafm mühim esasları 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rusya .. 15··bın· ton kaydı_na tabi 
olmadan filolar1nı geçırecek 

' 

İngiltere boğazlar komisyonunun ilgasını kabul 
etmiştir. Mukavele pazartesiye imzalanacaktır 

--------------------------:--:-~, 

iki zıt cereyan /(ı Almanlar Türkiyenin Rus-Fransız 1 

.......... ···········~···· aklına girebileceğini yazıyorlar 
Montrö konf er~nsımn hır uz- f P ./ 
latmaya varmasından mem- \.... . . 
nunuz fakat geçirilen safha- Montrö, 16 (Hususi muhabın • 
} ·b~etli bir gözle görmek- mizden) - Konferans Boğazl~r. n:u-
arı ı kavelesi propesinin müzakeresmı şım 

te de fayda vardır. di bitirdi. Ingilizler evvelce çok ısrar 
-•• • •• • • •• • • • • • • • •" • • • ettikleri halde Boğazlar komisyonu-

Montröde Boğazlar meselesi hak - nun kaldırılması hakkındaki teklifi-
kında bir prensip anlaşmasına varıl- mizi de bugün kabul ettiler. . . 
dı. Buna çok memnunuz. Her an· Prensi}) ihtiliiflarının halledılmış 
laşmanın ve uzlaşmanın nihayet ala- şekli şudur: 
kadarlar arasındaki hi.isnüniyetin bir Sovyet Rusya bütün harp ge
if adesi ve ölçüsü olduğunu da unu • milerini 15 bin ton kaydine tabi 
tamayız. Ilk günden beri Türk tezini olmadcın Bog" azlardan geçirebi
benimsiyerek bize tam müza.1_1:eret 
gösterin dostlarımıza candan mute • lecek ve büyük Sovyet harp ge
şekkiriz. Ilk iddialarından fedakar - milerine Boğazlar mıntakaların
lrklar ederek uzlaşmayı temin e:cI~n Ja iki torpido refakat edebile
diğer dostlarımızın "hüsnUniyetmı" 
takdir ederiz. . 

Bizim istediğimiz şey, harici tehl~-
ke dakikasında evimizin .kapısını kt· 
litliyebilmekti. Bu gayemız t~~akkuk 
etti. Bundan başka Avrupa ile _A_sya 
arasndaki geçit yerlerinin sahıbı ve 
hakimi sıfat'1e tarihin bize tevcih et
ti.fil_ cok ~ ve mes'uliyetli vazife · 
l~an • .uız; uını.ıtı.:ı::r-:eırr- ,.u:ıuyanm 

sulbü ve emniyeti bakımından başar
mak isteriz. Varılan prensip anlaşma 
sı bu gayemizin de tahakkukuna im
kan veriyor. 

Bu cihetle Montrö konferansının 
vardığı uzlaşma karşısında ~izi.m k~n 
di hesa'bınııza ifade edecegımız hıs, 
memnuniyetten başka bir şey olıı. • 

nıaz. . t 
En meşru bir hakkımıza rıaye 

gösterilmesine memnunuz. Hususi 
nıenfaat ve iddialardan fedakarlıklar 
Yapılarak dürüst ve temiz prensip • 
ler üzerinde uzlaşılmış olmasına da 
dünya hesabına memnuniyet duyu • 
~oruz. 

Bununla beraber bu memnuniyet, 
konf eransm geçirdiği muhtelif s~ -
halan tenkitli bir gözle görıne.rn~:~ 
Ve sulh cephesindeki görüş bırlıgı 
bakımından endişeler duymamıza 
mani addedilemez. 

Bu endişeler doğrudan d~ğru!a 
kendhnize ait değildir. Türk milletın· 
d_eki Yaşamak azmi mücadel~ ~ud~e
tı taıihin h" b" devrinde ınısli go • 
~:1 ıç ır .. b 1 r 
.. '4.Lineıniş derecede ağır tecru e e • 
d~n geçmiştir. Mütarekeden s?nra 
bıziın ornuzlarmuzda bulunan cıhan 
h.arbi mirası, harici tazyik, dahili ~a
zı.yet, vesait ve teçhizat yoksuzlu~, 
0~duğu gibi kalmak şartile başka hıç 
b~r. rnilletin böyle 'bir baka m~cadele
sını muvaffakıyetle başaracagını ta
s~:rvur bile etmeye imkan yokt~r. 
'!'ürk milleti mevcudiyet meselelerın
de en son derecelerde hassastır. En 
küçük bir fedakarlığa ve ihmale ta-
hamrnın· .. kt u yo ur. 

Mevcudiyet mücadelesi için yalnız 
kendi kudretini kendi mücadele az, 
tbini ve tarihi.~ kendine verdiği en 
bi.iYü.k nimet olan Büyük önderlik 
dehasını istinat noktası bilir, baŞka 
hiçbir şeyi hesaba katmaz . 

Bununla beraber bütün alakalan 
~~tisadi ve içtimai kalkınma hareketi 
Uzel'inde toplanan, kimsenin mal~ • 
da ~özü olmıyan, kendisine ilişınıy_e
ne ilişrnesine ihtimal tasavvur edil
~Yen bir millet sıfatile Türk mme
tı dünyaınn emniyetli bir yer olma· · 
~Inda ve yarının her suretle hesap 
abuı etmesinde çok alakadardır. 
Bizim Boğazlar bak~~da~ _mü~~

c.aatımrzm saiki şu düşunce ıdı: Dun 
~ a emniyetli bir yer olmaktan çıkmış 
tır. Burada her türlü maceralar alrp 

[Arkası 7 incide 1 

TAN 

cektir. 
Boğazlardan geçmek için Tür-

kiyeye yapılacak ihbar müddeti, 
[Arkası 3 üncüde 1 

Montrödeki delegelerimizden Paria 

büyük elçimis Suat Davas 

Komnln davası görüldü 
Ağırceza temyizin nakız 
sebeplerini varit görmedi 

Ankara, 16 (Hususi muhabirimiz
den) - Cümhurreisi Atatürke sui
kastte buJunmak için aralarında giz 
lice ittifak ederek cemiyet teşkil et
tikleri iddiasile suçlu olan Yahya ve 
arkadaşlarile Urfa mebusu Ali Sa-

ibin beraetlerine dair olan Ankara 
ağır ceza mahkemesinin verdiği 17 
şubat tarihli kararı, Cümhuriyet 
müddeiumumisi temyiz etmişti. 

Bunun üzerine Cümhuriyet baş 
[Arkası 7 incide 1 

İngiltere kralına suikasd mı? 
Krala bir cidam tabanca 
ile tecavüz etmek istedi 

Mütecaviz derhal yakalandı ve muhakeme edildi, 

şahitler tabanca atılmadığmı söylüyorlar 

. K alı Sekizinci EdvarJ at üstünde bir merasimden dönerken 
/ngıltere r 

l6 (Hususi) - Bu sabah bire kala'balıktan ayrılarak Kralın 
Londra, kta muhafız alayına atı üzerine yürümüştür. Bu srrada 

Krıı:l Haytkar takdim merasiminden adamın elinden yere bir tabanca 
yenı bayr~af larmm başında atla düşmüştür. Bu tabanca patlamamış
son~a mu sa~ayına avdet ederken tır. Polisler hemen bu meçhul adamı 
Bukıngam .. . de bir adam birden r Arkası 7 incıde ı 
Haytpark kosesın 

ltalyanları AJiıa babada çok müşkül bir vaziyette bı rakan Habeş muharipleri 

Adisababa geri mi ahndı? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Graziani'nin 
çıken şayiayı 

öldürüldüğüne dair 
Roma, tekzip ediyor 

Londradan cıelen haberlerde Adisababa civarında 
mühim kar9aşahklar olduğu teyit ediliyor 

[Avrupa radyo iıtaıyonlarından 
ba;ıııları, Jün, Habeılilerin Adişaba
baya girdikleri ve Habeıiıtan vali 
vekili Mareşal Grasianiyi öldürdük 
leri yolunda bası haberler neıret • 
mişlerdir. Bu arada, Mareşaliıı sa
dece yaralandığını bildiren mer
kezler de olmuştur. Adisababa • Ci
buti demiryolunun muhtelif yerler
den kesilmesi ve müteferrik kuvvet 
lerin ltalyan mevzilerine devamlı ta 
arruslar yapma1t gibi hadiselerden 
sonra, böyle cini bir i§gal haberi bir 
dereceye kadar imkan dahilinde 
görülmiiıtiir. Fakat, Roma mahreci 
ile dün geç vakit gele n telgraflar, 
gerek Adisababa işgalinin, gerek 
Grazianinin öldürüldüğü yolundalu 
ltaberlerin doğru olmadığını bilJir
miıtir. Maamalih bu tekzipleri de 
haydi ihtiyatla telakki etmek la· 
;ı:ımdır. 

Netekim, Londra mahafili, /tal -
yanlann Fena vaziyette olduklannı 
yeniden teyit etmiştir. Buna naza-

ran, Adisababa civarında mühim 
karıırldıklar olmuıtur. Bu husuııta 
telgrafları •ırasile neırediyoruz.:] 

Mare,al Graziani sağdır! 

Roma, 16 (A.A.) - Mtistcmlekat 
nazırı Mare~al Graziani'nin öldiiğü 
hakkındaki haberleri tekzip etmekte· 
dir. Nazır, Habeşistan hidivinin da
ha bu sabah Romaya bir telgraf çek 
miş olduğunu, tasrih eylemektedir. 
Diğer taraftan Mareşal, dün Fransız. 
Habeş demiryolu idare meclisi erkıi· 
nından Gervol ile görüş{n.üştür. Na
zır, yağmacıların taarruzu üzerine 
birkaç gün durmuş olan miinakalfı.· 
tın normal bir surette yapılmakta 
olduğunu ve vaziyette sükun hüküm 
sürmekte bulunduğunu ilave etmek· 
tedir. 

Demiryolu tamir edildi mi? 

Cibuti, 16 (A.A.) - "Reuter Ajan 
pün öldürüldüğü hakkında bir sr muhabirinden" Adisaba badaki !tat 
şayia çıkan Mareıal Graziani [Arkası S incide] 

Lokqrno konferansının akıbeti 

İngiltere, içtimadan önce 
İtalyanın kararını soracak 

Lokarno konferansının toplana c:ağr Brükselden bir man;ıara 
Londra, 16 (Tan) - İngiliz hüku mulü hakkında İtalyan hükumetinin 

mcti, İtalyanın istikbalde Avrupada nokta.i nazarını öğrcnmeğc kar,ır 
~ki?, ed~ceği siyasct~e akdinde pek vermiştir. Bunun için, Berlindeki 
büyuk hır rol oynadıgı Avusturya • İngiliz sefiri Sir Phipps, yakında Ro• 
Almanya itilafının ehemmiyet ve şÜ f Arkası 3 üncüde) 
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Muvaffakıyet temenni ederiz 
Nihayet Berlin olimpiyatlarına iş

tirak ediyoruz. Olimpiyat kafilesi, bu 
ayın 20 sinde hareket edecektir. Bu 
kafilede 37 sporcu bulunmakta ve 
kendilerine 15 idareci refakat et -
rnektedir. Bu hesapça iki buçuk spor 
cuya da bir idareci de İıisbeten kafi
dir. Bu suretle seyahatte gayet iyi 
bir disiplin temin edilmiş olur. 

Sporcularımıza muvaffakıyet te
menni ederiz. 

Karacaahmet ve PerlCJfez 
Mezarlıklar komis,ronu, mezarlık

lar komitesi mi, veU{asıl bir mezar -
lık idaresi, Karacaahmedin a.srileşti
rilmesine karar vermiş. Bu suretle 
ebediyet ve uzun bir mazi de asrile
şiyor demektir. Fakat eski me:ı;arlık 
larm asrileşmesinden ve hele Kara.
caahmedin asrileşmesinden pek de -
rin bir mana anlıyamadık. Hele son 
zamanlarda bu asri veya frenkçe ta
birile modem kelimesi çok fazla is -
arf edildiği için Karacaahmedin as -
rileştirilmesini biraz tuhaf bulduk. 

O Karacaahmet asrileşecek tabiri
Ie ne kastediliyor? 

Yani serviler yıkılacak yerine pal 
miye mi dikilecek, ısırgan otları kal
drnlac;'lk yerlerinde gül fidanları mı 
kurulacak? 

Eski çarpık çurpuk, mefluç me -
zar taşlarının bu servi gölgelerinin 
karanlık ve çetrefil sakalı içinde kir
li dişleri hatırlatan mam:arası orta
dan kaldırılacak ta her birisinin ye
rine yeni ve kübik bir mermer sütun 

· mu rekzedilecek ? .. 
Ve nihayet koca Karacaahmet me

zarlığının asrileştirilmesi ic;in bütçe
ye nekadar para ayrılacak? 

Diyorlar ki, burada bir park vü -
cuda getirilecektir. Malumu cihan -
dtr ki, parklar şehirliye hava temin 
etmek için tesis edilen bahçelerdir. 

. Mezarlıkla park nedereceye kadar 
telif edilebilir bilemeyiz. Eğer Kara
caahmet park yapılacaksa mezarlık
lar kalkıyor dernektir. Eğer mezar -
lar kalıyorsa, park yapılmıyor fakat 
asrileştirilerek, bu mezarların etra -
fma güzel tarhlar, yapılıyor ve çi -
çekler dikiliyor demektir. 

Gazetede okuduk ki, Kararcaah -
met mezarl.ınt Paristeki Perlaşez me
zarlığı. şekline spkulacnkmış. Perla
şez'i gördüğümüz için kanaatimizce, 
bunun böyle olması, yeni bir şehir, 
kurmak kadar masraflı ve zordur. 
Kaldı ki. Karacaa.hmet Perlaşezden 
birçok defa büyüktür. Fikrimizce, 
Karacaahmedin perlaşeze benzetile -
ccğini söyliyenler. ya Perlaşezi gör
memişler ya Karacaahmede gitme -
mişlerdir. 
Şu mezarlığın etrafına evvelft. bir 

duvar çeksek ne olur? ÇünkU perla
şez'in etrafında da kalın ve geniş bir 
duvar vardır. 

'Akrabalar 
Bir arkadaş diğerine sordu: 
- Senin soyadm ne?. . 
O cevap vermek istemedi. 

kırın etti ve sonra dedi ki: 
mırın 

T A N 

r . u 

~ [;:] l ~ ~ lHJ o [Rı -~ ~ H~ ~ & iM [l, LA lR1 
__ Profesör Malş --=- • =--= ~ istanbul şenlikleri 

Bilginizi .yoklayınız Üniversitede gördüğü Ne dersınız · Kırk gün kırk gece 
Sorular f k" ··ıd Pencereler... h I ki 
::,;fmd"!..ıuıh:::-::n:~ ~:~:: e amu en memn~n ı ."!:~;:,'-:..!:.:;;::;;!;t;::~«:..~·: için azır ı ar 

S _ Bizde müzeyi kuran adam İstanbul Üniversitesı te.!kıla.~ını lerden bir kaplan kadar korkma • İstanbulda kırk gün, kırk gece 
yapmış olan İsviçre profes.or_Ierın - mak ,·htı'yatsızlık olur. namile yapılacak eg-lencelere Ag-usto 

kimdir! Müze ne vakit tesis edilmiş- • h ı 

t
•-·. den Albert Malche ın şe nmıze ge G.. ·· k ti ind ~ h · sun ikisinde modadaki deniz yarış -ırT ••. • P f .. d" d unun sıca saa er e ~up e.srz; 
s _ Çint. sonuncu kadm hüküm- dıgını yazmıştık. ro es~r un e terli olarak bu pencerelerden biri- larile başlanacaktır. İstanbul sezo -

yazdığımız veçhile gezintı maksadi- · ·· ·· J" · h ı·ı ~kıh 1• nuna ait hazırlıkları yapan komı·te-dan kimdir \'e kaç ıııene saltanatta . . .. . . nın onune uşenın en a ı a e ı 
kalmış ve ne vakit ölmüştür! le .. ~.ta~bula.gelmı1t1~.Dun kendısile üç 11ünlük bir aoğuk algınlığı veya nin bu işle uğraşan kolu dün son de-

S _ "D,. gnıpu hangi tarihte ku- go~uştuk. Bıze de · . . _. . . iahal olduğunu ve bunun da ufak fa toplanmış, hazırlanan programı 
nılmuştur! Grupa "D,, isminin veril- ' - İstanbulda zannedildıgı gıbı bir ihtiyatıız.lıkla ıuhhatimiz üurin gözden geçirmiş ve kat'i kararlarını 
mesindeld sebep nedir~ benim resmi bir vazüem yoktur. Re de birtakım karışıklıklara sebep o- vermiştir. Bu kararlara göre 2 A -

fikam ve oğlum ile sırf tenezzüh l ~ ·· h . _ _,. g-ustosta hakiki bir deniz bayramı ya . acagı fUP esı.uıır. 

Dünkü soruların cevapları maksadile lstanbula geldık. Bİur~da Bunun böyle olduğu ıehirde di • pılacak ve bu bayramın herkes tara-

s T 
.. k' d ·ık . k'll . orı gün kadar kaldıktan sonra svıçre t · · h 1 'b' h t 1 kl - fmdan görülebilmesi için Moda ve - ur t.yc e ı ıcra ve l en .. -· %an erı, ıs a gı ı as a ı ann go-

heyeti hang1 tarihte tees8WI ettit ye donecegız. ürlmesile de anlCl§ılır Eskiden ar- Kalamış koyunda tedbirler alınmış -
C - Türkiyede ilk lcra Vekilleri İstanbula gelince, buroı~ dos~ları mudu kırk paraya ;erken bunları tır. Deniz bayramının en heyecanlı 

H.-~·eti 2 Mayıs 1920 de teessüs et- ":11 görmeden, bilh:"8sa ~ıversıteyi hep çiy meyve yemeye atfedenlerin~ yeri can kurtaranların yapacağı ya-
....,; .. tir. . zıyaret etmeden gıdemezdım. Bu se · . .. t k d .. _,.~. b rış ve m an ev r a 1ar1 a a-...... , . . . , yemışın ruşııe a ar guç yeno.ıgı u 

B - Tiirkiyede icra vekilleri rei- be~le dostum Cemıl Bılselı zıyaret günlerde artık bu hadalıkları yen- q u a P 1 a n e d e n i 1 en de· 
sinin adı ne zaman baş vekilliğe ett0ım: . . b' k k 

1 
miyen yemi§lere yükleyemiyecekle- n i z kızağı yarışlarıdır.Bu yarışta 

çevrildi '! . nıversıtenın ır~o ~ ısım arını ri meydandadır. esas ayaklarına kızak takan ve elle-
C _ Türklyede icra Vekilliği Re- gezdim. Bakteriyolo)ı laboratunrım Gerçi (dizanteri) n· ko k nç 1• rile motöre bağli ipi tutan sporcula-

isllğinln adı 30 Mayıs 1923 te aıı.,ve- Anatomi patoloji~,. hıf~~s~ıhha, tıp madıiını •ıhhat Jirek;:rün:nu ağ;n rın 1600 metrelik mesafeyi hiç düş-
killı·g~e r.e,'l'ildi. tarihi enstitülennı, kutuphaneleri d · •t • 1 k b'l . 1. meden suda ayaküstü katetmesidir. ,, . d h b an ışı mış o aa ı e onu seııım ' s _ Dilimizin elde btılunan yazt1ı gördüm. Üniv:rsite,?.ın a a azı kı- bir taze gibi kucaklamak aklımıza Bundan başka Izmirden meşhur yel-
vesihalarımn en eskisi sayılan ki- sımlarmı da gorecegım. . . gelmemeli. Hele, bu $ıcak günlerde ken kullanan Kim ve Kiga ka.r
tabeler han.gisidir , İstanbuldan ayrılalı ıkı seneden sogvuk almaktan .. ak n al H l deşler gelerek yelken y a r ı ş 1 • ·· rf d Ü · " ı m ıyız;. a - . 

c _ r>illmizin elde bulunan ya.zıh fazladır. Bu muddet za ın a nıveı buki $oğuğun en kol al d w na g ı r e c e k 1 e r d i r . Profes-
. d b" ··k b' t k" u··1 s · ·· ay ın ıgı yer 11 · d · k vesikaJannm en eskisi sayılan Orhon sıte e uyu ır e a~ e en gor- tramvaylarla ııapurlard r Ş h . yone er arasm akı anca ve Alman 

ve Yeni~ey kitab.eleridir. Anupa.Jı ~üı_n: ~ü~umet~n yaptıg~ ısla~at.pr?- sıhTiatile birinci dereced: ~lcik:lrr~~ yarışları da ehemmiyetli olacaktır. 
mütdekkirler, Türk dlli mevzubah- Jesı ı.:yı bır ~ekı~de tatbık edılmıştır. lan belediyenin bu nakil ııaaıtaları.n Gece biri Ege vapurunda, diğeri Mo
solduğu zaman bu kitabelerle söze Rektor .cemıl ~ılsearfl but ~uım~t~ . çok daki pencereleri' kapalı tutturmasl- da kulübünde olmak üzere iki büyük 
başlarlar. kıymetlı mesaı s e mış, ıyı ışler nı bir kere daha ehemmiyeti • balo verilecek ve vali ve belediye re-

S - Dil inktl<ibmın ilk ortaya a- görmüştür. A hirlinin •ıhahti namına iatiy:,.:: fe isi Muhiddin Üstündağ irat edeceği 
ltlt.p kaç senesinde, hangi devrimle Laboratuvarlarda, vrupanm en · bir nutukla İstanbul sezonunu aça-
başlar 1 modern Üniversitelerinde kullanılan Siz ne dersiniz ? cak:tır. Yarış gecesi sahillerde ateş 

C - Türk diJi inkılabı Uk defa malzemeyi gördüm. Candan bağlı bu ..,...._~....._.,~._........,. oyunları da oynanacaktır. 
1"28 de ortaya atıhmş ve harf in.kı- lunduğum Istanbul Universitesinin __ _ 
Ji.blle beraber başlamıştır. bu tekamülünü görmekle büyük bir KUÇUK HABERLER Sıhhiyede 
~~.....,.......,. sevinç duydum.,, 

- Münasebetsiz ... 
Arkadaş bu sefer öbürküne sor -

du: 
- Seninki? 
O da cevap vermek istemedi: 
- Benimki de münasebetsiz ... 
O zaman suali soran arkadaş iki

sine de hitap ederek dedi ki: 
- Ay siz akraba mısınız? 

Ata aö%leri 
- Hastalık çalışanlara hariçten, 

çahşmıyanla.ra. dahilden gelir. 
- Arkasında yumurta küfesi o

lan kendini sakınmalı. 
- Yaptığın yüksek eve güvenme. 

l~ilik değil ki kahmı • 
- Ak koyunu gören içi dolu yağ 

sanır. 

- Aman diyene kılıç çekilmez. 
- Ata binmeden ayaklarını salla-

ma. 
- Adama. daya.nına. ölür. Du\•ara 

dayanma. yıkılır. 
- Ağır kazan ge9 kayna.r. 
- Bir i§e koşaağma erken dav-

ran. 
- Kalemln yaptığını kıh~ yapa-

ma.z. 
- Akıllı düşman akılsız dosttan 

i}~dir. 

Vniver•ite rektörünün izahatı 
Diğer taraftan Üniversite rektörü 

Cemil Bilsel, Profesör Malşin seya
hati münasebetile çıkan şayialar do 
layısile gazetemize şu izahatı ver-
miştir: 

"Bazı gazetelerde (Üniversitede 
ıslahat) namı altında neşriyat görül
mekte ve rektöre de beyanat isnat 
edilmekte olduğundan aşağıdaki iza
hatın gazetenize dercedilmesini dile· 
rim: 

1 - Üniversitenin üçüncü ders yı
lını bitirmesi münasebetile 2 Tem -
muzda gazetelerde çıkan izahatım -
dan ve Vekalete temas için Ankara
da bulunduğum sırada Anadolu A -
jansın·a verdiğim beyanattan gayri 
hiç bir gazeteye beyanatta bulunma 
dım. 

2 - Üniversite tatil devresine gir
miş olduğundan bu beyanata ilave 
edecek bir şey de yoktur. 

• Liman tarife komisyonunda -
Liman tarife komisyonu, Istanbul li
manı işletme idaresi tarafından ya -
pdan teklifleri kabul ederek gilmrük 
hammaliye ve antrepo ücretleriıti 

ucuzlatmayı kararlaştırmıştır. 

• Ev numaralarmm kayıtlan -
Son nüfus tahririnden evvel yeni nu
marataj yapılmış; bazı binaların nu
maraları tebdil edilmiş, fakat dcği -
şiklik yalnız kapı ~erlerinde olmuş. 
maliye ve tapu kayıtlan olduğu gibi 
kalmıştır. 

Belediye yeni numarataja göre ıa.
zrmgelen tashihatm yapılmasını ala
kadar dairelere bildirmiştir. 

* Terziler cemiyetinde - Terziler 
Cemiyeti idare heyeti seçimi etrafın
da yeniden çıkan pürüzlü vaziyet sa
lı günü toplanacak olan idare heye
tinde görüşülecektir. Son seçimin i
kinci defa feshi de muhtemel bu
lunmaktadır. 

• Gayrimübadiller cemiyeti kon • 
gresi - Gayri mübadiller cemiyeti 
senelik kongresi bu ayın yirmi do -
kuzunda yapacaktır. Bu kongrede 
yeni idare heyeti de seçilecektir. Bir 
senelik idare heyeti raporu okuna -
caktır. Kongrenin hararetli olacağı 
sanılmaktadır. 

Şehrimizde çok 

dizanteri var 
Son günlerde şehrimizde birçok 

dizanteri vakaları olmaktadır. Dün 
İstanbul Sıhhiye müdürü Ali Rıza 
bu hussuta kendisile görüşen bir 
m uharririmize şunları söylemiştir: 

"- Şehrin her tarafında dizante
ri vakalarına tesadüf edilmektedir. 
Vaziyet sal~n halde değildir. Lazım 
g9lou yerlere emirler verdik. Han, 
kahve ve saire gibi yerlerde yatan 
fakir kimselerde bu gibi vakalara te 
sadüf edilirse bunlar hemen hastaha 
nelere kaldırılacaktır. Diğer taraf
tan bütün hastahanelere verdiğimiz 
emirde, bu gibilerine herhalde ya
tak teminine çalışılmasrnı bildirdik. 
Ayni zamanda hastahanelerde ken -
dilerine gelen hastalar vaıntasile 
hastalığın çıktığı yerleri araştınna

ğa başlamışlardır. Şehrin umumi sih 
hati iyidir. ------
İstanbul cihetinde yaptırılan 

binalar 

Mısırlı Üniversiteliler geldi 
Mısırlılar Galatasar,ay 

lisesinde misafir edildiler 

3 - Profesör Malche, herhangi 
bir davet üzerine değil, sırf fııeyahat 
maksadile ve karısı ve çocuklarile 
beraber on gün kalmak üzere şehri 
mize gelmiştir. Vaktile çalıştığı Üni
versiteyi ve Üniversite rektörünü zi 
yaret etmesi pek tabii olan muhte -
rem profesörün herhangi bir rapor 
vermesi mevzuu bahis değildir. 

Karacaahmetmezarlığı yeni 
ba,tan tanzim edilecek 

Belediyenin yeni yıla ait bütçesi 
gelir gelmez Mezarlıklar Müdürlüğü 
evvelce hazırladığı program muci
bince şehir içindeki eski ve fakat mu 
hafazalan lazım olan mezarlıklan as 
rileştirmeğe başlayacaktır. Bu me -
zarlıklarm başında seyyah vapurları 
şehre girerken derhal göze çarpan 
Karacaahmet mezarlığı' vardır. Bu 
mezarlık Paristeki Perlaşeı me-ıarlı
ğı sisteminde yeni baştan tarh ve 

• Inönü kampına gidenler - lnö
nü yüksek uçuş kampında muhtelif 
uçuşlar yapacak olan altı sivil tay
yarecimiz, dün Haydarpaşadan kal
kan on dördü elli trenile kampa ha
reket etmişlerdir. Bunlarla beraber 
kamp talebelerinden son kafile de 
gitmiştir. 

Sultanahmette yeni 

Şehir mütehassısı M. Prust lsta.n
buldaki bazı caddelerin ehemmiyetli 
surette tevsi edilmesini lüzumlu gör 
müş, keyfiyeti imar bürosuna bildir
mişti. Bu mütalea belediyenin sala· 
hiyettar şubelerince de muvafık gö
rülmüş olduğundan bu gibi madde
lerde yeniden bina yapmak için ha
riçten vaki olan müracaatlar eski 
şekilde kabul edilmemektedir. Yani 
mesela Şehzadebaşı caddesinin otuz 
metre genişliğinde tanzimi muva
fık görülmüştür. Halbuki bu cadde
de şimdi bina yaptırmak isteyenler 
bittabi yapı ve yollar kanunu muci· 
hince caddenin bugünkil genişliği 
nisbetinde binaya irtüa tesbit ede
rek plan yaptırmakta.dırlar. Fakat 
bu karar üzeri.ne belediye bu gibi 
projeleri tasdik etmemekte ve inşa
at için ruhsatiye vermemektedir. 
Bu yüzden ortaya yeni bir mesele 
çıkmıştır. Bina sahiplerinin mevcut 
kanuna riayet edilmediği iddiasile 
Devlet Şurasına müracaat edecekle
ri söylenmektedir, 

Muırlı talebeler Galata rıfttımında 

Mısır üniversitesi profesör ve ta- li tarafından karşılanmışlar ve Ga
lebesinden mürekkep bir grup dün latasaray lisesinde misafir edilmiş
akşam Daçya vapurile Iskenderiye- lerdir. 
den şehrimize gelmişlerdir. Mısırlı Misafirler profesör Zeki Omerin re 
misafirler Galata rıhtımında şehir isliği altında 98 talebeden mürekkep
namma belediye türizm şubesinden tir. Talebe arasında fen ve tıp fakül 
Tevfik Halis, üniversite namına do- telerinden üç kız vardır. 
çent Muhlis Efe, Sadi Irmak, Rem- Rıhtımda istikbal ve mütekabil ta 
ziye, Halil Vehbi ve talebeden bir nışmalar pek samimi olmuştur. Misa 
ırup, TUri.ng Klüp nA.mma Şükrü A- firler, vapurdan cıkar cıkmaz fesle-

1 tanzim edilecek ve içinde bir park 
, yapılacaktır. !----__,,._. __ ,,,_ ________ _ 
! ri atmışlar ve hemen şapka giymiş • 
i lerdir. lstanbulda bulundukları gün. 
1 ler için bir program yapılmıştır. 

1 

Mısırlılar bugün üniversiteyi ziya
ret edecekler ve şereflerine bir çay 

1 

verilecektir. Yarın müzeleri gezecek 
lerdir. 

ı Pazar günü şehirde serbest suret-
' te gezintiler yapacaklardır. Pazar -

tesi günü Şirketi Hayriye vapurile 
Trabyaya kadar bir gezinti yapıla -
ca.k, belediye tarafından Takatli • 
yan otelinde bir ziyafet verilecek -
tir. Ayni gün on beşte BUyükadaya 
gidecekler, akşam 20 ye kadar ora -
da kalacaklardır. 
Diğer günlere ait .program kendi

lerile görüşüldükten sonra yapıla
caktır. 

Misafirlerin tramvaylarda mecca -
nen seyahat edebilmeleri için kendi
lerine pasolar dağıtılmıştır. 

Içlerinden birer grup Ankara, Ya
lova., Bursayı ziya.ret edecektir . 

. . 
mozayikler bulundu 

Sultanahmette yapılan hafriyatın 
Sultanahmet camiinin arkasına rast 
tayan A kısmında yeniden bazı mo
zayikler çıkarılmıştır. Bunlar şunlar
dır: 

1-Kaya üzerinde oturan adam. 
2 - Üç keçi ve bir kuşa sarılmış 

yılan. 

3 - Kalkan tutan genç. 
4 - Arslan ayağı. Bu arslanm vü

eudünün diğer kısımlan, tahrip edil
miş olduğu için bulunamamıştır. 

5 - Ağaç resimleri. 
Bu mozayikler temizletilmektedir. 

Hafriyat devam ederken, toprak ara 
sında tarihi kıymeti haiz birçok ça -
nak ve çömlek parçalan çıkarrlmak 
tadır. 

Ankara ziraat fakültesi talebesi 
Trakya.da tetkikat yapacak 
Trakyada bir tetkik seyahati yap

mak üzere Doçent Esat Ahmedin ri-
yaseti altında Ankara Ziraat Fakül
tesi talebesinden mürekkep bir ka
file dün şehrimize gelmiştir. Kafi
le bugün Tekiı:dağ yoliyle Edirneye 
gidecek ve sonra Kırklareli üzerin -
den şehrimize dönecektir. 

ltf aiye mektebinde Eylülde 
denlere bqlanıyor 

Fatihte yeni bir itfaiye mektebi bi 
nası yaptırılmakta olduğu malumdur 
Bu binanın inşaatı ağustos sonunda 
bitecek ve mektepte beş eylülde ders 
lere başlanacaktır . 

Mektep iki kısmı ihtiva edecek bi
rinci kısımda yangın söndürme ikin
ci kısımda ise zehirli gazler hakkın
da dersler verilecektir. Şimdilik mek
tebe yalnız itfaiye efradı devam ede· 
cek, ancak gelecek sene hariçten de 
talebe kabul olunacaktır. 
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Dı§ siyasa 
' ., 

Yunanistanda hakim 

olan düşünceler 
Yunanistan, dUnyanm bu ka~.

vaziyetinde etrafa büyük bir allka 11' 
bakmakta ve olan bitenlere çok fal' 
la kulak vermekt.edir. 

Yunanistamn dertleri, düşüncele ' 
ri nedir acaba'! 

Buna cevap vermeden YunaııJı 
komşu ve dostlanmızm vaziyetleri • 
ne bir göz atalım. O zaman görece · 
ğiz ki, Yunanist.a.nın işleri hiç te fe
na gitmiyor. 
Bwıun sebeplerini kısaca tahliJ e

delim: 
Dahili siyasette hemen bir sene • 

denberi devanı eden bir istikrar vat' 
d1r. Frrkalar kavgalarını unutmuş • 
far, kralın etrafında toplanmı,ıarı 
onun hakemliğini. nazımlık rolÜJla 
kabul etmişlerdir. Kral Liberal -re 
Ahali partilerini, itimat ettikleri bit 
adama, iJi bir askere. dahili ve h., 
rici siyasette soğukkanlılığı ve bl • 
tarafirğile tanınmış olan General }fi' 
taksa.sa işlerin idaresini tevdi etrni1' 
ler ve ona birde büyük vazife verınJŞ 
lerdir: · 

SeAelerdenberi mühmel kalan, pO' 
Ut.ika kurdunun kemirdiği ordu -re 
donanmayı kuvvetlendirmek ••• 

Hiç şüphe etmemek lazımdır kL 
General 1\-fetaksas bu rolünde tamlY 
men muvaffak olmuş veya olmak tl· 
zeredir. 

Bunun içindir ki, bugünkü YnnsJI 
hükiimetinin. dU:n:yada.ld karışık VlY 
ziyet devam etti~ müddetçe, yeriD' 
de kalaca.ğma eminiz • 

• •• 
Yunanistanm iktisadi vazlvett de 

gittikçe iyileşmektedir. 1928 de buğ· 
day ihtiyacmm ancak yüzde 56,6 sı· 
ru dahilden temin eden Yunanistallt 
birçok t.edbirlerle bu nisbeti yüzde 
71.5-81 e çıkarmıştır. Diğer taraft&ll 
sanayiine de ehemmiyet verilmiş p&
muk istihsali fazlalaşmış, 1928 de 
dahildeki ihtiyacın ancak yü:ıde :Sl 1 
temin Mlildiğİ halde, bu m'ilrtar 1985 
te yüzde 69 a çıkmıştır. Tütün, özü111 
ve incir istihsalinde de kemlyyd ~ 
fiat itibarile de büyük tcrakkiler gl>
rü.lmüştür. 

Fakat bu .salah, di~er bir mesele 
ihdas etmiştir. Şimdiye kadar a1acs1' 
Janna senelik borç taksitlE"rinin ~-jjı· 
de 35 ini &liyfln \"unani;tan, hiurıfl-
1-=-• w ·' .., .. ; •-ı<--r ı .... :J .... •.- - 7 .. 1 ......... • ı '-''' 
HamilJE"r hu nishctin lüzde 50 ye 
çıiqınlma...'lmı isteyince l'unanlstaıt • 
da bü~·ük bir fırtrNl koµmuştıır. GIY 
zet.eJer a(ıktan a~ı~a hükumete rrıu· 
kavemet tavsi"ve etmi'<leT, beyneıml· 
lel mali kont.r~I komii-inin · ıağl-'lııl 
i'item.işlcrdir • 

• • • 
Yunanistanm harici siyasetine ge

lince Atina hükumetinin AlmanyaY' 
aleyhtar görülebilecek bir siya~& 
gütmesi de güçtür. Almanya ile ttal• 
ya a.rasmda bir mukarenet test.ti 
Yuna.nistanm gözünden k~mamış • 
tır. Geçen 28 haziranda Berlinde lııt' 
za edilen Almanya.ya on iki adalar' 
bir havai hat tesi~lni mümkün kıJ,ıt 
mukavele Atina.da büyük bir tesit 
yapmıştır. 

1\-lühim iktisadi münıı..c;ebetler deı 
Ynnanistonm Almanya.ya ha.ııınts.JJ1 
bir siyaset takibine müsait dcğiJdlt• 
çünkÜ Yunanistan tütün ve ü:ıüntil' 
nün mühim bir kısmını Alnıanye.)1 
ihraç etmektedir. ııl 

Diğer taraftan, lngilterenin talt 
üezrine yapılan Akdeniz an1ıı..5nıa.8'' 
nı Fransad.an sonra Yunanistan 4' 
derhal bozmuştur. Bu suretle ~~ 
hükô.meti ltalyaya ka.rşı bir ceflP'· 
3•apmak istemiştir. Vakıa zecri t~ 
birlerin ilgasından sonra bu anJs.Ş jjı 
manm hikmeti vücudü kalmR.nııŞ 
Bununla bera.bt'r Yunanistan ttJJf' 
tarafında hasmane telakki edile~~ 
cek herhangi bir hareketten kaçllJP"'"" 

tadır. -' 
Ne olursa olsun Balkr..n anlaşt11 

ve bilhassa. Türk dostluğu Yunan ~ 
yasetinde bugün mühim bir yet t1' 
maktadır. 

Boğazlar konferansırda Yun&ııı:; 
tan Türk tezini kuvvetle müdaf al' bi1 
miştir. Bu hadiseyi bura.da büyii1' 
memnuniyetle kaydetmek vazifeıııı: 
dir. Bu ara.da şimdi Yunan heye~ 
reisliğini deruhte eden Yunanist il' 
Paris sefiri ve meşhW' hukukçu f~ 
tisin bü~k gayretlerine kuvvetle ~. 
ret etmek isteriz. ~ 

Bununla. beraber Yunanlııtanfll• t# 
gün veya ya.nn, büyük de\'letJe1" • 
herhangi birine karı,ı telô.kki edl ~ 
bilecek bir siyaset güdebileceğiı:d 
netmiyonız. etfl 

Mazi bu husmıta bl~ok ınJı:ıalf. (f 
doludur. Coğrafi vaziyetle, stya..~',.ıtl 
iktisadi menfaatlerinin Yunanl"' ıı' 
ha.şka bir yol takip ettirmesine 
ihtimal ne de imkan \-S.ı«lrr. · 

Raif N. ~~'f'(l 
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Lokarno. konferansının akıbeti 
. ~.SC>~ I-IA.J3E~ · İngiltere, içtimadan önce 

Antalyada şüpheli bir italyanm kararını soracak 
• • 
Rusya büyük bir ilim Danıig meselesi 

adamını kaybetti Almanya, Leh notasına 
Moskova, 16 (A.A.) - Molotof 

'VP. Stalin, Sovyetler birliği h&lk ko
miserleri meclisi ve parti merk~z k~ 
miteıi adma akademisyen Karpınski 
ni n ailesine derin taziyetlerini ifade 
etmişler ve bu ölUmUn, bütün ~ov
yet bilgi dllny8J!t ile Sovyetler Bırli
ği işçileri için a.cı bir ziya olduğunu 
bildirm~lerdir. Karpinskinin beyni: 
inceden inceye ilm! bir tahlile tA.bı 
tutulmak için beyin enstitU!!üne gön 
derilmiştir. 

Karpimlıinin hayatı 

Moskova., 16 (A.A.) - Bir made~ 
mühendisinin oğlu olan Karpin~~.ı, 
1855 de Petersburg maden enstıtu-
sünde tahıftlini bitirdikten sonra, 
1877 de jeoloji profesörü ve 1885 de 
jeoloji komitesinin direktörü olmu,
tur. Son ,elli sene içinde, Karpinski 
bilgi akademisinin f~al az~ı ve 2? ~e 
nedenberi de yaşadıgı muddet ıçın 
başkanıdır. Kendisi yabancı birçok 
bilgi akademi ve cemiyetlerinin mu
habir ve fahıi azası bulunuyordu. 

Karpinski, Sovyetler Birliği A vnı 
pa. kısmına ve bilhassa Ural bölgesi
ne jeoloji me86leleri ile nuari jeolo· 
ji, mineraloji ve paleontoloji metre· 
leleri hakkında 300 kad&r eser yaz • 
:tn1'f;Ir. 

Karpinsld, ilmi faaliyeti pra~ 
mesaiye bağlı bulunan sosyal haya
ta faal bir surette iştirak eden müm 
taz bir bilgin olmak itibarile, tıosya· 
llznıin kurulmuı hizmetine de iştirak 
etmiştir. Sovyetler birliği işçileri ara 
Btnda büyük bir şöhreti vardır. 

1935 de, Yedinci Sovyetler Kongre 
einde, ~vyetler birliği merkez icra 
komitesi azası seçilmişti. 

Maliye tetkik heyeti reİ•İ geliyor 
Ankara, 16 (Tan) - Finans Ba

kanlığı malt tetkik heyeti reisi Cez -
mi Rusyadan başlamak tbıere Orta. 
'A ~pada yapa.cağı seyahat için bu 
akşam lstanbula. hareke~ etmişler .. • 
di.r. Cezminin bu seyahati 1,5 ay su-
recektir. 

maıı,yoıc TeKaıetr\Uuatef&T 

muavinliği 

Ankara, 16 (Tan) - Finans Ba • 
kanlığı müsteşar muavinliğine ta • 
yini kararlaşan eski varidat umum 
direktör vekili Esat, buglln mfuıte -
§ar muavinliği işlerile meşgul olma.
ya başlamıştır. 

9ueen Mary tamir 

isin kalafata çekildi 
Southamton, 16 (A.A.) - Q~e~n 

Ma.ry kala.fa.ta. çekilmiştir. ~m.uun 
Pervanesi muayene edilecek ve ma· 
kinede ilk seyahat mrasmd& görülen 
bozukluklar tamir edilecektir. Vapu· 
l"U:n süratini arttırmak için pervane-
1etiıı değiştirilmesi muhtemeldir. 

cevap hazırhyor 
Varşova., 16 (A.A.) - Gazeteler, 

Lapzik adındaki Alman kruvazörU
nlln Dantziğ limanında bulunduğu 
sırada wkua. gelen hAdiııeye müteal
lik Leh notaısna Hitlerin cevap ha
zırla.makta olduğunu yazmaktadır • 
lar. 

Gueteler, bu nota.nm mueUhane 
bir ifade ile kaleme alınacağını yaz
maktadırlar . 

Kurjer Varsavski, diyor ki: 
Bu hal, Almanyanm Dantzig ha • 

disesini mümkün olduğu kadar ya· 
kin bir zamanda tasfiye etmek arzu
sunda bulunduğunu göstermektedir. 
Almanyanm Dantzig'i ilha~ için b~ 
taknn tedbirler almış olduguna daır 
olan haberler, uılsızdrr. Esasen Le
histan, müdafaa vasıtalarına m3.lik 
olup serbest şehrin iktisat bakımm
dan harap olmasma sebebiyet vere-

bilir. 

PilmJıki'nin halefine genİf 
ıalalıiyet verildi 

Vrşova, 16 (A.A.) - Başvekil ta
rafından imza edilıni§ ola.n resmi bir 
tebliğde "Reisicümhurdan sonra dev 
letin en büyük şahsiyeti,, nin Leh or 
dusunun başında Mareşal Pilsudski' -
nin halefi olan müselliı.h kuvvetler 
umunıt müfettişi General Rydz-Smig
ly olduğu beyan olunmaktadır. 

Genİ.f mileycuta reform 
Varşova, 16 (A.A.) - Siyasi ma

hafil, ~neral Rydz-Sınigly'yi "Le • 
bistanm ikinci şahsiyeti,, olduğu • 
na dair olan kararnamenin mühim 
siya.si, iktisadi ve içtimai islibat vü
cuda getirileceğine ve bilhassa zira· 
at sahasmda geniş mikyasta ref onn 
yapılacağına delalet etmekte olduğu
nu beyan eylemektedir. 

Bu mahafil, Generalin ha.ti hazır
da iktidar mevkünde bulunan "Al· 
baylar,, grupu ile muhalif köylü par 
tiler anuımda biı' mukarenet VU1.-udsı. 
getirmek suretiyle köylülerin hükt'.i
mete mü.zaheretlerini temin etmek 
tasavvurunda bulunduğunu ili.ve ey-
lemektedir. ----------
ispanyada örfi idare 

bir ay daha uzatdıyor 
Madrid, 16 (A.A.) - Parlame~

to binasının etrafı polis kuvvetlen· 
nin muhafazası altındadır. Bina.ya. 
girmeye yegine salahiyettar ol~ 
daimi encümen meclisi reisi Ba.rrıo
n un izahatını dinlemiştir. Reis, encü 
menin bugün öğleden sonra toplan· 
tıya davet edildiğini bildirmiştir. 

Zannedildiğine göre, örfi idare bir 
ay daha. uzatılacaktır. 

Almanyaya tetkikata gidecek olan 
muallimler bugün hareket ediyorlar -., 

sahıs yakalandı 
Antalya, 16 (Tan) - Hüviyeti 

meçhul bir adam dağlarda serseri 
vaziyette dolatırken şüphe üzerine 
tevkif edilmiştir. Kendisine dilsiz sü
sü veren bu §ahsa hiçbir şey söyleti
lememi§tir. Çok perişan bir halde 
ve saçı sakalına karışmış vaziyette -
dir. Henüz milliyeti de anlaşılama -
mı,tir. Halen mevkuftur. 

Bakanlar Heyeti dün 

bir toplantı yaptı 
Ankara, 16 (Tan) - Bakanlar 

Heyeti, bugün saat 17 de Çankaya -
da.ki hariciye kögkünde toplan.mJ~ -
!ardır. 

Fransa da 

Grevden dolayı işçiye 
yol verilmiyecektir 

Salengronun ittirakile yapılan 
toplantıdan aonra 

bir beyanname netredildi 
Paris, 16 (A.A.) - Youhaux ile 

umumi mesai konfederasyonuna men 
sup diğer mes'ul erk~ Salengro 
ile yapbkları görUşmenın sonunda 
bir tebliğ neşredilmiştir. 

Bu tebliğde konfederasyO'llun Sa
lengronun iş müessesele~n~ tahli • 
yesi için vaki ol~ ~a vetmı kabule 
amade olduğu, çünku, 

1 - Mevcut ihtili.flarm halli için 
hemen müzakereye girişilmesi ve ica
bmda hakem usulüne müracaat olun 
ması, 

2 - Grevden dolayı hiçbir ame • 
leye yol verilmemesi mukarrer oldu-
ğu, • 

3 - Amelenin yapılmış olan iti -
laflara riayet etmeği taahhüt ede • 
cekleri, zira hükumetin patronların 
da taahhütlerine tamamile riayette 
bulunmaları igin bunlar nezdinde mü 
darutlodo bulunmasının müsammem 
olduğu beyan edilmektedir. 

FraJYaıla İfgal etlilen 
münıueler ve grevciler 

Paris, 16 (A.A.) - 14 temmuz 
tarihinde bütün Fransada amele iş
gali altında. bulunan müesseselerin 
miktarı 613 e ve grevcilerin adedi 
73,703 olarak tesbit edilmiştir. 

Yugoslav devlet tiyatrosu 
b&f muganniye.i geliyor 

Berlindeki lngiliz sefiri Romaya, kabine 
azalarından biri de Berline gönderiliyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

maya gönderilecektir. Lokarnocular 1 diyor: 
konferansının tehir edilmesi, Sir Bir konferans fazla, bır konferans 
Phipps'e düşen vazifeleri kolayla~tı - eksik olmuş hiç ehemmiyeti yoktur. 
racaktır. İyi malumat alan mahafil, Esas mesele, İngiltere, Fransa ve 
İngiliz sualnamesine şifahi bir cevap Belçikanm tekrar bir araya gelmele
alabilmek üzere, İngiliz nazırların - ridir. 
dan birinin Berline gönderilmesi ihti
malinden bahsetmektedir. Mevcut 
kanaate göre, bu iskandiller, Iokar
nocular toplantısından önce ttalya 
ile Almanyanm tasavvurlarını öğr~n 
meğe yardım edecektir. 

Franıa ve Belçika konferanıın: .~ 
toplanmaıında ıırar ediyorlar 

Londra, 16 (Tan) - Kabine, dün
kü toplantısında Brüksel konferansı 
hakkında hiç bir karar vermemiş • 
tir. Bugünkü toplantıda varılan ne
tice ise henüz malum değildir. Kabi
nenin harici işler komitesi de Avam 
kamarasmda ayn bir toplantı yap • 
mıştır. Anlaşıldığına göre, kabine er
kanından hemen hepsi Brtiksel top
lantısının tehirine taraftardır. .An • 
cak, bu noktai nazarda ısrar edilip 
edilmiyeceği meçhuldür. Corbin, dhn 
Van Sittart ile tekrar görüşmüştür. 
Bu görüşmede, Eden 'le Cenevrede 
mutabık kalındığı veçhile konferan
sın muayyen tarihte toplanmasını ıs
rarla istemiştir. Fransızlar, bilahara 
alınacak kararlarda serbest bırakıl -
mak şartile, mukarrer noktai nazar 
teatilerinini yapılması lüzumuna ka
nidirler. 

Franıız gazeteleri, toplanhnın 
tehir edilmemesini İstiyorlar 

Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, nıüt 
tcfikan Lokarno devletlerinin, yani 
Fransa, İngiltere ve Belçikanın ınüş 
terek icraatta bulunmalarını istemek 
te ve birçoklan da Bruxelles konfe
ransının evvelce tesbit edilmiş olan 
tarihte toplanmıısr lazım oldudğu 
noktai nazarını müdafaa etmektedir
ler. 

"Matin" gazetesi diyor ki: 
Herhalde Fransa, İngiltere ve Bel 

~ikanın Berlin ve Roma ile görüşme
ge başlamadan evvel kendi araların
da mutabık kalmaları muvafık olur 

Saint Brice, Le Journal'de ~öyj~ 

Montröde kat'i 

Almanya muai birliği 
yapılmasını arzu ediyor 

Echo de Paris, Oeuvre ve Repub
lik gazeteleri, İngilterenin lokamo
cular konferansının tehiri lehinde bir 
hattı hareket kabul etmiş olmasını 
Almanyanın mesai birliğinde bulun
masını arzu etmekte olduğu şeklin
de iıah etmektedirler. 

Echo de Paris diyor ki: 
"Filhakika İngiliz diplomasisinin 

hütiln gayretleri birkaç aydan beri, 
Almanyayı Cenevreye ve Avrupa 
manzumesine celbetmeği istihdaf 
cyJemiı;ıtir .. , 

Ayni gazete şunları ilfıve ediyor: 
"İngiltere, İngiliz - Alman birli

ğini kolaylaştıracak olan Avusturya
Almanya itilılfrnı ve Von Papenin 
Londraya tayinini miisait bir surette 
knrşılnmıştrr .. , 

lngilterenin menfaatleri ve 
ltalya 

Londra, 16 (A.A.) - Jtdenin A -
vam Kamarasına gelir gelmez cevap 
vermek mecburiyetinde kaldrğr ilk 
suallerden birisi Tana gölü mesele
si olmuştur. Mebuslardan Mander'in 
bir "sualine cevap veren Eden şöyle 
demiştir : 

"- Bu mesele hakkında son za -
manlarda İtalyanlar, bize. Habeşis
tanda ve dtinyanm sair noktaların 
da İngiliz menfaatine riayet cde('ek
Icri hakkrnda birçok defalar temi -
ıtat vermişlerdir.,, 

Hiçbir anlaşma yapılmamıt 
Londra, 16 (A.A.) - Amele me • 

buslardan Mander 'in sorduğu bir su
ale cevap veren mildaiaa nazırı Tho 
mas İmıkip, İngiliz • Fransız - Belçi
ka askeri manevraları hakkında er 
kanı harbiyeler arasında hiç bir an
ls~m.a yapılmamış olduğunu söyle • 
mıştır. 

itilaf elde edildi 
--- Başı birincide ---

Karadeniz devletleri için sekiz Konferans, bugün yeni Boğazlar 
gün olarak teabit edilmif ve Ji- mukavelesinin bütün noktası üzerin. 
ier devletler için on be, günün de kat'i olarak mutabık kalmıştır. 

.. • ol Tahrir komitesi yarın projenin 
nıunaaıp acağı muahedeye kati metnini tespit edecektir. Kon-
kayJolunmu1tur. ferans gelecek umumi toplantısını 

T iirkiyenin daveti üzerine /1• cumartesi günü saat 15 de aktede
tanbulu ziyaret edecek ecnebili- ce~ ve mukavelenin imzası da pazar 
lol tesı saat 15 de vukubulacaktır. 

an on be, bin ton tahdidinden 
müıtunadır. Almanlar memnun değil 

• Tiirkiyenin bitaraf kalacağı Montrö, 16 (Hususi muhabirimiz
bır harpte Boğazlar bütün muha. den) - Alman gazeteleri, Montröde 
. l elde edilen itilaftan gayri memnun _ 

np ere kapanacakhr. Karade- durlar .• 
nizde tecavüze uğrayan bir dev- Doyce Algemayne Zeytung btıgün 

l 
l~te yard~m için .. Akvam Cemiye. yazdığı bir makalede diyor ki: 
ti karanle gonderilecek harp Montröde elde edilen itilaflar yal

nız Fransa, Rusya ve Romanya tat-

' 

gemilerine Boğazlar açık bulun- min edilmiştir. 
durulacaktır. Bu anlaşma bir taraflı ola • 

Züğürt tesellisi ! 
Kızmıya.yım diyorum, aldınnıya -

yım diyorum ama. doğnı4'U ellmden 
gelmiyor. Belki bu yazıyı okuyunca 
onlar da kızacaklar. Mevshn zaten 
sıcak. Pek tesirl olmaz. 

Efendim! Bizim edlplerde, milnev
verlenle bir menfi tesellidir gidiyor. 

- Aman çok şllkör olimpiyatlara 
gitmJyonız, diye. Bu tesellinin esası 
nedir! 01'88ı beni değil. Yalnız her
kesin yüzünde büyük bir felaketten 
kurtulmuş olanlara mahsus garip bir 
lnşirah var. 
Eğer imkin olsa idi de anlamadığı 

her işe burnunu sokanlann bumun
da anlamadığı ve burnunu ıııoktuğu 
her işin bir rerıJ:d kalsa idi, köprii • 
den gec;erken bir renkli bttnın gören
ler, bir garibe gibi bunu birihirlerine 
gösterirlerdi. Onun i!:ln bir kısım 
münen·erlerimizin de bir kür!'lii şe:r
hi tavn takınarak vfl büyiik bir ha
miyet hassasiyeti kaftanına bUri.inP.
rek böyle yazılar yazmalarrna ve söz 
ler ~ö~·lemelerine gt>rçi ha~·ret etmi
~·onım. Fakat şuna hayret ediyonnn 
ki; sporculanrruzın her ne şart altm 
da olul"'Sa olsun bir rifı görilldüğü 
7.a.nuuı onlara bir sürii ö~üt vermi~·e 
ve sÖ'.\'lene sö\'f Pne eskimiş &\ urt do
hısu halinde lafiar etnıi~·e kalkan
lardan bir tanesi olsun, bu memleket 
te spor ne şart a.ltmda yapıhyor! 
Spor('ular ne ı;;a.rtlar altında ya;,Q·or 
ve çahı-;a.hiliyorlar! Kanunlarm spo
ra ,·e sporcu~ a nrdifti imtlrazlnr 
bizde veya. başka memlcketlMde nr
dir'! Ve hunlar sponın memlekt>tte 
inkişafına kiifi midir? .. l\lektf'p pro~ 
ramlan, ba~·at şartlan, içtimai amil
ler ve mf'm1eketteki umumi hatta hn 
ım!tf efkar 8ponı ne dere<'e)'e kadar 
kolaylaştımıada, himaye etın€'kte ,.e 
onu i;\-i tutabilmek için ondan ne de
receye kadar anbı.makt.adır? işte hu 
"uallerle bu bin ö~ütlU 7.~\'attnn hiç
biri meşgul olmaz. Fakat sırası ge
lir de: 

- Futholcüler mffannı anladılar. 
Gitınediler .. Dendi mi bü1·iik bir lnsi-
rah hJsı.edf'rck: · ~ 

- Oh. 1)1 oldu .. Gitmesinler df" öit 
remdnler. Bir daha sefere daha f~i 
çah"smlar ... Tarı:mda \'e trpkı tale -
be14lni imtihanda döndürmeden ztwk 
alan sadik bir muallim haızile acı sa
tırlar yazarlar. Gerçi !\por ve beledi
ye işleri sahi{>8İll anı;a gibi ü"tündfl 
en pervasız ~ık atılan yerler oldo 
ama sporculara tekemmül etmeyi 
tavsiye f'J()erken ken~mizde ancak 
kendi branşlanmız üstünde yazı yaz 
maya doğru yürümeye başlasak sö
ziimüzti L,imıze uydurmuş oluruz 

Ve o uman şimdiki gibi her kafa
dan bir ses ~ıkacak ~·erde her sesin 
altında bir kafa bulundu~unu göre -
rek onu d&ha iyi dinlerdik. 

8. FELEK 

Romanya Bakanlar 

Kurulunda 

konuıulan meseleler 
Bükre;ş, 16 (.A.A.) - Bakanlar 

meclisi, evvelce bildirilen dünkü top
lantısında aşağıdaki meseleleri tet
.kik etmiştir : 

Lokarno meselesi, zecri tedbirler 
meselesi, Avusturya - Almanya pak 
tı meselesi, Sovyetler Birliği ile o· 
lan münaseba.t meselesi, Montrö Bo
ğazlar konferansı meselesi, Milletler 
Cemiyeti paktının tadili meselesi ile 
Romanyanm Fransa, Lehistan, Kü
çük Anlaşma ve Balkan Antantı ile 
ittifakından doğan muhtelif mese
leler. 

1 

K acl rak bazı askeri itilaflara müzaheret 
ar enizdeki müttefikleri- etmekte diğerlerini ihmal eylemek • 

1 
ne Yardım için Karaılenize geçe. tedir. ---------==-=--
cek harp ~emilerine Tiirkiye bu Berliner Tageblat gazetesi ise Tilr- dı~omanya hükilmeti muvafakatmı 
ittifaka dahil iae Boğazlan aça- kiyenin bu anlaşmadan sonra Fran- bildirmiştir. Bu ilk muvaffakiyete 
caktır. sız • Sovyet Rusya paktına iltihak bakılırsa nihai anlaşma hemen he

• l ruul yaptıkları toplaritı 
Seyahate çıkacak muallimlenn ara " " 

. . cak eefirimiz Hamdullah Suphiye 

k 
Almanya.ya tetkik seyahatine ÇI - . ' . 1 caklar oradan Polonya 

acak muallimler kafilesi bugün sa- nusa.fır 0 a ' Denıon ehri-
at on d.. ba ..ı-1· D tarikiyle Ainıanya.nm f ortte Romanya nuın~u aç- daha sonra l!Jll'&l!lile 
Ya vapurile limanımızdan hareket e· ne gidecekler, hri Frankf rt 
d k1 · · Rurhavzası, ııen ne • 0 

• ec~ erdir. Heyet muallim Zeki Ce· Münib Darşnad şehirle 
nıaıın ba.şkanhğJnda yetmiş kişiden Haydelberg, . ' 
ınUrekkeptir. !çlerinde biri Adana, rini gezeceklerdir. 
diğeri İzmir Villyet maarif müdür • Heyet Almany~da .A:Iman muallim 
lerı olnıak üzere iki Maarif müdürü, ler birliğinin mısafın olarak kala: 
ınuııtelif vilA tıerde liselerden ge • cak oradan Viyanaya geçecekler, Vı 
len on lise ~:dürü, Uç ilk mektep yan~ muallimler birliğinin da.~eti il· 
1l1Uallirni ve M orta mektep ve lise zerine üç gün Viya.nada ve Uç giin 

ualliıni vardır. :aunıarm 34 n kadın de peştede kalacaklar ve. müteakı-
i\7e 36 BI erkektir. ben ,ehrimi%e dönecek!erdır. Bu se· 

Heyet ilti gün Romanyar& b1a • yah-.t 48 gün sürecektir. 

! Bapnaganniye Bahriye Haçiç 

I
! Yuğoslav Devlet Tiyatrosu Baş· 
Muğa.nniyesi Bahriye Haçiç yakın

: da. Iatanbula gelecektir. Kendisi 
1 (Karmen (Salome) Donjuan) gibi 
1 bilyük operalarda göaterdiği büyük 
1 san'at ile Avnıpanın en yüksek 
sana'tkirlan arasına girmiıtir. Ken· 
disine Belgrad Bülbülü ismi verilen 
Bahriye Haçiç 110n derece iyi Türk· 
Çe konuşmaktadır. Istanbula. gelin
ce Kızılaym Kermes eğlencelerinde 
türkçe p.rkılar söyliyecektir. 

tkramiyeli Spor Müsabakaları: 
9 Ağustos Pazar glinti sabah nat 

10 dan 12 ye kadar Taksim bahçe
sinde Kermes §enlikleri vealleslle 
apor müsabaka.er resmi geçidi tertip 
edilmiştir. 

Proğram Uç Çift Güre&, Uç Çift 
Boks, Uç Çift iskınm maçlarile muh 
telif spor oyun ve hareketleridir. 

Jüri hey'eti: Iamail Hakkı, Sil· 
beyil Rm.dan mürekkeptir. 

Mua.hMJenln Cumartesi günü yapı· 
laca.k umumi \•e ~ık toı>lantıdan 
som-a Montröpalasta imzala.omur 
nıuhtemflldir. Yeti!}mez.-.e pazartesiye 
kalacaJdlJ'. 

Pazar ak.,amr Necmettin Sadık kon 
fera.ns ve MUIE-tler Cemiyeti nt'lulJnde 
ki delegeler Vaud Kantonu Montrö 
sivil, Nıkeri erkanı, gazeteciler ~ere
ftne bir kabuJ resmi yapacaktır. 

Neşet Atay 

Bütün noktalar ii:zerincle kat'i 
olarak mutabık kalındı 

Montrö, 16 (Hususi muhabirimiz -
den) - Mukavelenin tayyareciliğe 
ait ahkamı tesbit olunmu§tur. Tayya 
relerin Boğazlarda müstahkem mev
ki ve Marmara. denizi üzerinden uç
malan yasak edilmiştir. 

Konferans yeni mukavelenin 
İtalyanın imza.ama açık bırakıl. 
maamr kararlattmnıttır. 

edeceğini yazmakta ve bu hususta men kati gibidir. 
endişelerini izhar eylemektedirler. 

Anla,manın hulciıcuı 

Montrö, 16 (A.A.) - Elde edilen 
anlaşma şöyle hülfısa edilebilir: 

Harp zamanında ve Türkiye bita
raf olduğu takdirde harp ve muavin 
gemiledn Boğazlara girmesi mem
nundur. Tecavüze uğrayana Millet
ler Cemiyeti paktı mucibince yar
dım etmek hususu bundan müstes
nadır. Bundan mada Fransız donan
ması her zaman Romen ve Sovyet 
petrollanru tedarik edebilecektir. 
Ticaret gemileri her zaman Boğaz
lardan geçmekte serbesttir. Bu me. 
sut netice lngilizlerin gösterdiği uz 
laşma fikri sayesinde elde edilmiş
tir. Çünkü lngilizler, akim kalan 
bunc:ı. konferanslardan bu konferan 
Sin da akim kalması veya sadece 
~hhUre uğramasının beynelmilel 
nızama bağlr olan devletler için bir 
felaket te§kil edeceğini anlamışlar-

Romanyanın vaziyeti 
Montrö, 16 (A.A.) - Havas A. 

jansı bildiriyor: 
Romanya bugün, dün kabul edilen 

snıa,maya iştirak ettiğinden konfc· 
nmsı haberdar etmiştir. 

Halen bilinmiyen yalnız Yugoslav 
hükümetinin kararıdır. Fakat siyasi 
mU,a.hitlerin dediklerine göre Yugos
lavya da muvafık bir hattı hareket 
ittihaz edecektir. Çünkü dün varılan 
anlaşma hiç bir suretle Balkan dev
letlerinin emniyeti için tehlikeli bir 
mahiyet arzetmemektedir. 

Nihayet Bulgaristan bazı ihtiraz 
kayıtları serdctmişse de Yugoslavlar 
tarafından verilen teminat üzerin~ 
mutmain olduklarını bildirmislerdir. 

Titülesko Montröye dönmiyecek
tir. TitUlesko, konferansta vaziye • 
tin iyileşmesi iizerlne Montröde b.ı.ı
lunmasına lüzum kalmadığı kanaa • 
ttndedtr • 
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sonra silahların 
zuhur etmişti 

Kısa bir zaman 
yakdması faciası 

Salih Efendi, esasen misafirper -
ver bir zat olduğu ıçın bu misa
fireti, memnuniyetle kabul etti. Re
fikası da, bu meseleyi tasvipte bir 
beis görmedi. [Çünkü, Salih Efendi 
o tarihte henüz (her müslümanın 
dört zevce almasına taraftar) değil
di. J 

lstanbula mektup gönderildi. Ev
rak istenildi. Fakat aradan iki gün 
geçtikten sonra; bu kadın, işi bir ça
lımına getirerek usullacık sinsi bir 
yılıLn gibi Salih Efendinin odasına 
girdi: 

- Efendi!.. Açık konuşalım ... Be
nim, hiç kimse ile davam, nizaım 
yok. Ben buraya bilhassa senin için 
geldim. 

Dedi.. Ve başörtüsünü bir tarafa 
atarak sırma gibi saçlarını Salih 
Efendinin önüne döküverdi. 

Salih Efendi, bir adım geriledi. 
Karşısındaki mahlukun, vicdanını 
zehirlemeğe memur edilen bir yılan 
olduğunu hissetti. Fakat onu kor -
kutmadan söyletmek istedi. 

- Çabuk söyle.. Benden ne isti
yorsun .. Ne bekli)torsun ? .. 

- Anzavur Paşa ile birleş, o ka
dar... Ondan sonra.. ~en benden ne 
istersen iste ... Her şey .. her ikbal.. 
her devlet senin .. 

Bu kısa muhavere, daha faz! de
vam etmedi. Kadın, o dakikada 
tevkif edildi. Ve, - aklımda kaldı
ğına nazaran, galiba - ertesi gün 
kuvvetli bir muhafaza altında Mu
danyaya gönderildi. Oradan da va pu
ra bindirilerek lstanbula defedildi. 

Misal : 3 - Gene o sırada, Hürriyet 
Itilaf fırkası erkanından - sabık 
müftü ve mebus - Omer Fevzi efen
di, (Ertuğrul) gazetesi müdiri Ah
met Refik bey ile gazetenin muharri
ri (Z. Ş.)i (sureti mahremanede bir 
mülakat için) evine davet etti, (1). 
Ve, davete icabet eden bu iki zatı, bü
yük bi,r,jzzet ve ikT.arrıla kabul eyledi. 
Gayet derlitoplu ve lirnnma hakim 
olan Omer Fevzi efendi, bir saatten 
fazla süren bu mülakatta birçok mi
saller ve deliller göstererek bu iki 
zatı mesleklerinden çevirmek istedi. 
Bunun mümkün olamıyacağmı görün
ce, hiç olmazsa Istanbul hükumetine 
ve bilhassa Anzavura karşı kullanı
lan şiddetli lisanın tadilini rica etti. 
Ve buna mükafat olmak üzere de: 

- Şu dünyaya gelişten maksat, 
refahı hal ile imrarı ev kat değil mi? 
Böyle meçhul bir gaye ve akıbet için 
bunca mahrumiyetler içinde feda vı 
nefsedeceğinize, müspet ve nafi blr 
tarik ihtiyar ediniz. Dünya ve mafi
hanızın ziyadesiyle mamur edileceği
ne bizzat ben tekeffül ederim. 

Diye, parlak ve hudutsuz bir vait
te bulunmaktan çekinmedi. 

Bu iki zat; Omer Fevzi efendiye 
lazımgelen cevaplan verdiler ve 'bu 
tekliften bahsederek icap eden ma -
kamları ikaz eylediler. 

Istanbul matbuat müdiriyetinin, 
yalan ve dolandan mürekkep olan yu
kardaki beyannamesinde, (Gelibolu 
civannda Akbaş ile sair mahallerde
ki harekati ahitşikenane) den neda
met ederek bunun (netayici vahime
si) ni düşünenlerin itaatinden bahse
dilmektedir .. Beyannameye bu cümle 
lerin dercedilmesine sebep, (Dramalı 
RızaJ meselesidir. 

Muhterem okuyucularımız çok '. yi 
hatırlarlar ki" merhum (Köprülülü 
Hamdi bey) , emsalsiz bir cüret ve 
kahr8.!l1anlıkla (Akbaş hadisesi)ni ya 
rattığı zaman, yanındaki cesur arka· 
daşlanndan biri de, (Dramalı Rıza 

bey)di. 
Dramah Rıza, bu büyük hizmette 

çok mühim rol oynamakla beraber, 
(Bigada) dürüst ve akılane 'bir şe -
kilde hareket edememiş; o sırada o 
havalide büyük bir kuvvet ve nüfuza 
malik olan (Kara Hasan) ile hoş ge
çinmek liı.zımgelirken, bilakis onunla 
lüzumsuz bir rekabete girişmişti. Bu 
sebeple de, Kuvayı milliyenin mevki
ini müşkülleştirmişti. 

Bu hadiseler, Dramalı Rıza aleyhi
ne kaydedilmişti. Kısa bir zaman son
ra da, Anzavurun baskrnı ve silahla
rın yakılma faciası zuhur etmişti ... 
Filhakika bu silahların yanmasında, 
doğrudan doğruya Dramalı Rıza ka
bahatli değildi. Böyle olmakla bera-

( 1) Ertuğrul gazetesi muharriri (Z. Ş.) 
o. tarihte .<~üdafaai !"lukuk Cemiyeti) nin 
(ırşat ve ıstıhbarat) ışlerile yabancı lisan
larla yazrlmış mektuplarm sansörlüğü va
r.ifesini deruhde etmişti. Onun için. Omer 
Fevzi Efendi ile bu mülakat, faydalı bir
takım n.,tj,..,1 ... ~·~'Tlişti. 

ber, kabahat ve mes'uliyet doğrudan 
doğruya Rızanın sütüne yükletilmiş; 
bundan dolayı da Çerkez Etem bey 
tarafından idama mahkum edilmişti. 
Eğer Rıza o sırada Etemin eline geç
miş olsaydı, hiç şüphesiz ki o daki
kada idam edilirdi. Fakat Rızanın 

Akbaş hadisesindeki fedakarlığını bi
len ve takdir edenler onu kaçırmış
lar, Bursaya göndermişlerdi. 

Çerkez Etem, derhal Bursaya ha
ber göndermiş: Dramalı Rızanın ya, 
orada derhal idam edilmesini; veya
hut da kendisine gönderilmesini iste
mişti.. Fakat Bursa müdafai hukuku 
Çerkez Etemin bu tekliflerini reddet 
mişti. Bursa müdafaai hukukunun 
bu mertçe hareketine rağmen hayatı
nı muhakkak bir tehlike içinde gören 
Dramalı Rıza şöylE1 bir teklif derme
yan eylemişti: 

Çerkez Etem; nasıl olsa benim 
başımı yiyecek. Bari siz, benim yü
zümden bu adamla derde girmeyin ... 
Bana biraz para verin. Ben tstanbula 
gideyim. Birkaç arkadaş tedarik ede
yim. Damat Feridi geberteyim. Hiç 
olmazsa memlekete, son bir vazife i
fa edeyim. 

Demişti... Bursa müdafaai hukuku 
milletin hakkını ancak elindeki prog
ram dairesinde müdafaayı deruhte 
etmiş olduğu için, Dramalı Rızaya 
cevap verilmiş: 

- Hizmet ve fedakarlığına muka
bil biz sana bir miktar para veririz. 
Hayatmr kurtarmr.k iGin, tstanbula 
da göndeririz .. . Oraya gittikten son
ra . yapacağın işlere aRla karışmayız. 

Denilmişti.. Ve, Rt7.aya bir miktar 
para verilmiş; lstan bula gönderil
mişti. 

Silahların yanma meselesinden do-
layr omuzlarına yükletilen mes'u1iye
tin ağrrhğma bir türlü tahammül e
demiyen Dramalı Rıza; hem bu leke-
yi silmek; hem de cüret ve pervasız
hğım göstermek için, fatanbula gider 
gitmez1 der.hal Damat .F.&~in -katli 
teşe'obüsüne girişmişti. Fakat bunu 
muvaffakıyetle başarabilmek içinken 
disine, (milli harekata ve Akbaş va
kasma iştirak ettiğinden dolayı neda
met hissederek. Istanbul hükumetine 
iltica etmiş) gibi bir poz vermişti ... 
I::>te, Rızanın bu hareketi, lstanb\U 
hükumetinin eline bir senet vermiş; 
ve ( kuvayı milliyenin en mühim un
surları, Istanbula iltica ediyor), gibl 
ne~riyata e~as teşkil eylemişti. (2) 

Halbuki.. Anadolu Kuvayı Milliye 
mensuplarının Istanbula iltica etme
leri şu tarafa dursun, bilakis, Istan
bul ve civarında bulunan hamiyet er
babı, gizli gizli Anadoluya akın edi
yor; (Ankara) da (Büyük Türk in
kılabının yaratanı) olan (Mustafa 
Kemal Paşa) nm etrafında toplanı

yordu. 
Gün geçtikçe kalplerir{deki yurt ve 

milliyet hisleri 'biraz daha coşan ha
miyet erbabının bu Anadolu akınları, 
tstanbul hükumetini kudurtuyordu. 

Damat Ferit paşa, dahiliye nazırı 
Reşit beye bundan dolayı şikayetler 
ediyor; Usküdar mutasarrıfı Ziver 
beyi huzuruna <:elbederek, haşır ha
şır haşlıyordu. 

Usküdar jandarma alay kumanda
nı Remzi, tabur kumandanı Nail, 
Kartal müfrezesi kumandanı Münir, 
gene müfreze kumandanlarından Ali 
Beyler; en güzide jandarmalarını seç
mişler; Istanbul hükumetine hizmet 
etmeyi reddetmişler (Bursa) ya geçe
rek milli hilkıimetin şerefli bayrağı 
altına girmişlerdi. 

(Kuleli idadisi) nin müdiri Salih 
bey, mektebin dahiliye zabiti ve mu
allimlerinden bir yüzbaşı, iki milliı.
zim, otuz nefer, yetmiş talebe, sekiz 
süvari ve bir mitralyozla Anadoluya 
geçmek için bir gece ansızın mektep
ten hareket etmişlerdi. Çamlıca - A
lemdağı yoluyla, ileri doğru geçip gi
deceklerdi. Fakat orada, İstanbul hü
kumetine sadık olan jandarma takım 
kumandanı Salih efendinin müfreıe
sine tesadüf etmişlerdi. Salih efendi: 
firarileri abluka ederek geri çevir
mek istemişti. Fakat, bu mukaddes 
yolun yolcularını, geri çevirememişti. 

[Arkası var] 

(2) Dramalı Rızanın · Ferit Paşaya sui
kast tertibi ile bunun neticesini sırası 
ıteldiği zaman ;ırzedeceiiz - z. s'. 

TAN 17. 7. 936 .= 

Poliste 

Taşçllar caddesinde 

bir yan91n oldu 
Taşçılar caddesinde Havuzbaşı so

kağındaki zeytin tüccarı Nikolaki -
nin üç katlı mağazasından yangın 
çıkmıştır. Bu yangında üst katın o -
dalarından biri ve tavan yandıktan 
sonra gelen itfaiye tarafından ateş 
söndürülmüştiir. Yapılan tahkikatta 
ateşin mangaldan çrktığı ve binada
ki eşyaların üç bin liraya sigortalı 
olduğu anlaştlmrştır. 

Yaralanma vak' al arı 

Son 24 saat içinde şehrimizde ya
ralama ve yaralanma vak'aları ol -
muştur. En mühimlerini aşağıda ya
zıyoruz: 

1 - Kabataşta mezarlık sokağın -
da oturan on iki yaşlarındaki Tev -
fik, evlerinin bahçesindeki ağaca çık 
tığı sırada dal kırılmış Tevfik aşağı
ya düşmüş ve yaralanmıştır. Yara
lı hastaneye kaldırılmıştır. 

2 - Paşa'bahçede Incir köyünde 
oturan Abdullah ile Mehmet, bir ço
cuk meselesinden kavgaya tutuşmuş 
!ardır. Bu kavgada Abdullahın kan
sı Hatice ayırmak için aralarına gir
diği sırada Mehmet tarafından biçak 
la kolundan yaralanmıştır. Suçlu ya
kalanmış, kadın hastaneye kaldırıl
mıştır. 

3 - Beyoğlunda Arap Cami ma -
hallesinde oturan Inebolulu Eminin 
üç yaşındaki kızı Nebahat. kiracıla
rının çocuğu dokuz yaşındaki Petro 
ile evlerinin taraçasında oynarlar -
ken Petro Nebahati itmiş ve kızı 
merdivenlerden yuvarlamıştır. Ne -
bahat baygın bir halde hastaneye 
kaldırılmış, suçlu çocuk yakalanmış
tır. 

4 - Beyoğlunda Arap Camii ma
hallesinde oturan Börekçi Hasan ile 
aşçı Mustafa bir alacak yüzünden 
kavgaya başlamışlardır. Bu kavga
da Mustafa Hasanı yaraladığından 

yakalanmış, yralr da hastaneye kaldı 
rrlmrştır . 

İki otomobil çarpıştı 
Dün saat 14 te Tophanede iki o . 

tomobil çarpışmıştır. Bu çarpışma 
şiddetli olduğu halde insanca hiçbir 
zayiat olmamıştır. Hadise şöyle ol -
muştur: 

2505 numaralı şoför Fahrinin ida
resindeki otomobil Beşiktaş istika . 
metin~en T~haneye geldiği sırada 
tam dıkimhane önünde oralarda ma 
nevra yapan 1934 numaralı şoför 
Kazımın idaresindeki otomobil ile 
çarpışmıştır. Bu çarpışmada Fahri
nin otomobilinin tamponu ve radya 
törü kırılmış, çamurluğu ezilmiştir.' 

Kazımın otomobilinin ise sağ man 
yeteri ve takse saati kırılmış, ön Hi.s
tikleri yerinden fırlamış ve arka ça
murluğu ezilmiştir. insanca hiç'bir za 
yiat olmamıştır. Yalnız vak'a tam 
tramvay yolu üzerinde olduğundan 
tramvay seferleri bir müddet dur _ 
muştur. Polis, vak'a yerinde tahki -
katını ikmal ettikten sonra seferle -
re tekrar başlanmıştır. 

ölçü sahtekarlığı 
Olçü sahtekarlığından suçlu Sami 

Benbesal hakkında polis uzun za • 
mandanberi tahkikat yapmakta idi. 
Zarphane müdürfüğünce tetkik edi -
len mühür ve damgaların sahte ol -
matlığı kanaatine varılmış ve polis
çe de hadisede bir sahtekarlık olma
dığı a~laşılmıştrr. Evrak. dün polis
ten adlıyeye gönderil~iştir. 

MEVLOT 
Adliye nazırı esbakı merhum Na

zım Paşan m hafidi ve doktor Ömer 

Nazımın oğlu merhum Edip Nazımın 

istirahati ruhu için ... 

Bu ayın 20 inci pazartesi günü öğ

le namazını müteakip Teşvikiye ca

miinde mevlfıt okunacaktır. 

TAN 
l).80NE VE: iLAN ŞARTLARI 

Türkiye Dı,an 
için için 

Bir aylık • • • • ı 35 
3 " • • • • 4 -
6 .. • • • • 7 50 
1 yıllık • • • • 14 -

8-
14 -
28 -

İlan için İliııcıhk Şirketlerine mü 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilinlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

Küçük ilinlarm 5 satırlxğı bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan faz 
la~ı için satır başına 5 kuruş almrr. 
Bır defadan fazla için yekılndan 
% 10 kuruş indirilir. 
Günü geçmiş nüshalar 5 kuruştur. 

İzmit kağıt fabrikasından bir görünüş 

,ı-. _M_E __ M_L_E_K_E_T,_T ı:·-··· ... ·-,,-~ 

Yeni 
çok 

yılın 

bol 

•• •• uzum 
• • ve ıyı 

mahsulü 
olacak 

Manisa, (Tan) - Son dolunun bir hayli zarar verdiği anlaşılmaktadır. 
~~rarm 30 - 40 bin lira arasında bulunduğu yolundaki tahminler müba
lagalı addedilme.~t~_ir. Doludan bilhassa dağ eteklerine yakın bağlar 
fazlaca zarar gormuşlerdir. Bu yıl üzüm, çok bol ve kalite itibariyle de 
çok iyidir. Fiatlar da çok tutumludur. 

~ıcaklar~ şidde~ini. arttırması üzerine, şehir boşalmış, birçok aileler 
bag, ımlelerıne çekilmışlerdir. Sıcaklar şimdiden gölgede 35 dereceyi bul
muştur. 

Üç çocuk ezilerek öldü 
Çanakkale, (Tan) - Eceabad kasabasmd~ki göçmen kereste deposu

n~n de~iz tarafındaki duvarı ansızm çökmüş ve bu sırada duvarın gölge
sıne sıgrnarak oyruyan halaç Ahmedin 7 yaşındaki oğlu Yaşarla, boyacı 
Rızanın ~ y.aşmdaki kızı Sıdıka ve 8 yaşındaki Mustafa enkaz altında ka
larak t:zilmışlerdir. Taşların altından ölü olarak çıkarılan cesetleri hüktl
~et d~k~or~ muayene etmiş ve ölümün ezilmeden mütevellit olduğu tes
bıt ediJmıştır. Sulh hakimi tahkikata el koymuştur. 

Karadeniz idman qurdu, Bafra 
Halksporu 6 - 1 mağlup elti 

.. 

.:Sam•un idman Yurdu oyuncuları bir arada 

Samsun, (Tan) - Samsun lik birini gösteriyordu. !kinci devre 
maçları devam ediyor. Birinci fi - başladığı zaman bu hal daha bariz 
k~st~r, ~~~e~. ~~fta sona ermiştir. bir şekilde görülmeğe başladı. Id 
!kıncı fıkusturun merak ve sabırsız manyurtlular tehlikeli akınlarla 
lıkla bekle~ilen ilk maçı da bu haf- Bafra • Halkspor kalesini mütema -
ta Karadenız şampiyonu Idman Yur- diyen sıkıştırıyorlardı. 11 inci daki
du ile Bafra - Halkspor Birliği ara- kada sağ iç Murat sıkı bir şutla ta
sında yapıldı. , kımına beşinci ve dokuzuncu dakika-

Dört bine yakın bir seyirci kütle- da da altıncı golü kazandırdı. B u 
si önünde yapılan bu maç, çok heye- golden sonra sinirlenen Halksporlu
canlı ve güzel oldu. idman Yurtlu- lar favullü oynamağa başladılar. Ha 
lar sahaya tam kadro ile çıktılar, kemin bu sebepten bir iki oyuncula
Bafra - Halksporlular da liseden al- rını sahadan dışarı çıkarması üzeri
dıklan üç oyuncu ile takımlarını ne oyunun bitmesine yirmi dakika 
takviye ederek en kuvvetli bir şekle kala sahayı terkettiler. Oyun yirmi 
sokmuşlardı. dakika eksik olarak Idmanyurdunun 

Oyuna Idman Yurdunun bir hücu- 6 - 1 galibiyetile bitti. 
mu ile başlandı. Dk dakikalar, Bundan sonra Bafra Gençler Bir
Yurtluların Halkspor kalesine yap • liği ile Samsun Karadeniz Gücü ara 
tıkları mütemadi hücumlarla geçti. sında fiküstürün ikinci maçı yapıl
Onuncu dakikada Yurt kalesine uza- dı. Bu maçta Karadeniz Gücü güzel 
nan tehlikeli bir akını durdurmağa bir oyundan sonra ikiye karşı altı 
çalışan Idman Yurdu müdafilerinden sayı ile Bafra Gençler Birliğini yen
birinin yaptığı favul üzerine hakem di. - Z. L. M. 
penaltı cezası verdi. Bafra - Halk • 
spor, Çakırın güzel bir plasesile ilk 

----
Nazilli civarında. şirin 

bir köy: Mescitli 
Naz.illi, (Tan) - Mesçitli köyü 

Yazılar köyünün iki kilometre do • 
ğusundadır. Burası 74 haneli ve 232 
nülU8lu bir köydür. Halkı, Mende• 
res ovasındaki diğer köylere ait tar• 
laları otlaklama ve ekmek ve ekae
ri;yetle amelelik etmek suretiyle 
geçinmektedir. Köyün akar suyu ol· 
madığı gibi, içme sulan da bir iki 
kuyudan alınmaktadır. 

Mescitlerin yıllık köy bütçesi 100 
liradır. Köy çocuklarından bir kuı· 
mı Y az.ırlı mektebine gitmektedir -
ler. Mesçitli, ikj yıldanberi lıarakol 
merkez.idir. 3427 nüfuslu karakol 
mıntakasında dört aydanberi hiç • 
bir z.abıta vahası kaydedilmemiştir. 

Meacitlinin düz.lüğünde yüzbaşı 

Haaan Akkoyunun te~ebbsü ile in• 
ıası.na btJ§lanılan yeni karakol bi • 
nası tamamlanmıştır. Yeni bina, :.'ıi 
katlı ve beş odalıdır. Yeni jandar .. 
ma kumandanı, Tahsin, binanın no/l 
~unla re..,• :,.,rM,..l _.ıı:. ~:r - _ ı. - · -A.,ı 

yeni binaya ttJ§ınmıştır. Karakol 

mıntakaaında ve karıncaıı dağ ete· 
ğinde sıralanan 9 köy telefonla bi
ribirine ve ilçeye bağlıdır. Doku~ 

köyden yalnız. üçünde mektep var• 

dır. 

Herekede kamp 
1 lzmit, (Tan) - Bakımsız ve gı· 
dasız çocuklar için Herekede bir 
kamp açılmıştır. Kamp, bir buçuk 
ay devam edecektir. Kampın ihti .. 
yaçlarmı idarei hususiye ile talebe 
himaye heyetleri ve Hereke fabrika· 
sı temin etmektedir. c_ .. Küçük Haberle;= J 

• Manisa, (Tan) - Halkevi tem· 
sil şubesi, Mavi yıldırım piyesini bil· 
yük bir muvaffakıyetle temsil et• 
miştir. 

• Balıkesir, (Tan) - Halkevi 
köycülük kurulu faaliyetini çok art' 
tırmıştır. Bu arada, seyyar sinen:ı3 
ile köylerde kültürel filmler göste .. 
rilmekte ve ayrıca sağlık hakkınd& 
da konferanslar verilmektedir. :sa· 
yındırlık, tarım, ekonomi, iktısııt. 
baytar işlerile meşgul olacak heyet· 
ler bir gün evvel yapılan toplantrd3 
köycülük kurulunda çalışmak üzere 
ihtisas gruplarına tefrik edilmiş ~ 
hemen köycülük programını hazırle.· 
mağa koyulmuşlardır. 

• Sıvas, (Tan) - Mmtaka mücS' 
dele baytarlarmdan Rıza Tunçeli 
baytar direktörlüğüne tayin edil· 
miştir. · 

ve son gollerini yaptılar. Buna Id
manyurtlular, henüz iki dakika geç
meden sol içleri Celalin topu göğüs 
ile kaleye kadar sokmasile mukabe
le ettiler. Bundan sonra, oyun ta • 
mamile Yurtluların hakimiyeti altın 
da geçti. On altıncı dakikada orta 
haftan güzel bir pas alan santrfor 
Salahaddin beki de geçerek Yurt 
hesabına ikinci golü kaydetti. 26 m
cı dakikada güzel bir akınla Bafra -
Halkspor kalesine inen Hüseyinin 
ayağile üçüncü gollerini yapan Id -
manyurdu 38 inci dakikada bir gol 
daha yaparak devreyi 1 - 4 lehleri
ne bitirdiler. 

Tepebaşı Bahçesi 

Idmanyurtlular bugün çok güzel 
oynuyor, buna mukabil Bafra - Halk 
spor Birliği en !Pna oyunlarından 

Yarın akşam .. = ~ü~ün V ~YETE programı ile ve sureti hususiy~ 
de yalnız 3 gun ıçın angaJe edilen sinema yıldızı ve WENN DV 
JUNG B!ST GEHÖRT DIR DIE WELT filminin mümessi
lesi 

LiLYAN DiElZ'in 
ıştirakile · FOLiES ... 1936 Revüsü 
Şerefine BUYUK GALA müsameres• 

Fiyatlarda hiçbir zammiyat yoktur 
P A Z A R günü saat 17 de MA T t N E 



ULımpiyaaıara kımLer gidıyor 

Berlin Olimpiyatlarına bu sene 
15 idareci ve 37 sporcu iştirak 

bizden 
ediyor 

Türk Olimpiyat kafilesi, 20 Te~- 1 
muzda artık Romanya. yoliyle Berlm ı 
seyahatine çıkmış bulunacaktrr. _Es~ 
sen bundan bir hafta evvel esknmcı 
!erimiz idmanlarını yapmak için P_e~
teye hareket etmişler ve ~~lke.ncı~e
rimiz de evvelki akşam Kil e gıtmış-
lerdir. 

Geri kalan güreş ve basketb~l ta-
kımı ile idarecilerden büyücek bır kı
ıum 20 Temmuzda tenis federasyonu 
başkanı Tokat Sa.ylavı Süreyyanın 
reisliği altında hareket edecektir. 

Türk spor kurumu ba.şka.nı Gene
ral Ali Hikmet Ayardem Hamburg
ta toplanacak bir parlamento kong~e 
l!linde bulunmak üzere ayın on sekı
zinci cumartesi günü hareket eder.ek 
\'e kendisine Atletizm fE..-derasyonu 
reisi Vildan Aşir refakat edecektir. 

General Ali Hikmet kongreden 
IOnra Berline dönecek ve Olimpi -
yatlar esna.sın.da Berlinde buluna -
caktır. 

Olimpiyatlara, güreş ve basketbol 
fUbelerinden kimlerin gideceğini an
lamak için dün Federasyoplar maha
filinde muhtelif temaslar yaptık. Fa
kat m.üsbet bir cevap alamadık. Esa 
ııen eskrimcilerin ve yelkencilerin de 
isimleri ancak seyahate çıktıktan 
gün belli olmuştu. 

Alakadarlar, kıylti kal olur düşUn
eesile, gidecek idmancılarm isimleri
ni bildirmek istemiyorlar. Ancak hu 
eusi surette aldığımız haberlere gö
re, güreş ekipine, Küçlik Hti.se~n, 
Yaşar, Sadık, Yusuf Arslan, Saım. 
Nuri, Mersinli Ahmet. Büyük Mus
tafa, Samsunlu Ahmet, Ankaralı 
Hüseyin, Ankaralı Ahmet ve Çoban 
Mehmedin tefrik edildiği rivayet e -
dilmektedir. 

Yine haber aldığımıza göre serbest 
güreşte beş kategoriye iştirak edece
ğiz ve Çoban Mehmet hem Greko Ro 
men ve hem de serbest güreş mü
•abakası vapacaktır. 

ı eKnlK'" gureşçınuz o::>aımın oırl{aç 

tamand1r devam eden hastalığı geç
miş ve idmanlarına yeniden başlamış 
tır. Berlindeki müsabakalara kadar 
kendidsini toplayacağı Federasyon 
mahafilinde ümit edilmektedir. 
Şu halde Türk Olimpiyat kafil~si 

10 basketbolcü, 12 gürefçi, 11 esknm 
ci ve 4 yelkenci olmak üzere ceman 
37 sporcu ile 15 idareciden terekküp 
edecektir. İdarecilerin isimleri ve ka 
filedeki vazifeleri şunlardır: 

1 - General Ali Hikmet Ayar -
dem-Türk Olimpiyat komitesi re
isi 

2 - Nizameddin K.ırşan - TUrk 
Olimpiyat komitesi umumi katibi. 

3 - Tokat Sııylavı Süreyya - Ka 
file reisi. . . 

4 - Ahmet Fetgeri - Güreş ekıpı 
re~ ' . 

5 - Fuat Balkan - .Eakrim ekipı 

reisi -1-:1eı 
6 - Vıldan Aşir - Beyneuu.u 

~Uet.izm kongresi murahhası. . . 
7 - Rıza Sueri - Yelken ekıbı 

l'eisi, 
8 - Rıdvan Safa - Eskrim idare 

eiai. 
9 _ Semereiyan _ Basketbol tda 

reci si. 
10 - Seyfi Cenap - Güreş idare

eisi. 
11 - Sadullah - Güreş hakemi. 
12 - İsmail Hakkı (Vefa) - Gü

t-eş hakemi. 
13 - Abdullah - Kamp müdürü 
14 - Saylav Naşit Hakkı - Mat

buat kontrolörü. 
15 - Pellinen - Güreş antrenörü 
Bundan baska. bir doktorun ve 

Bpor kurumu tarafından yeni neşre 
dilmeğe başlanan mecmuanın muhar 
tirlerlnden bir zatın da kafileye ilti
hakı söylenmektedir. Yukarıda ssy
dığunız idarecilerden bilfiil spor eki
pi başında bu1unan Olimpiyat kövi\n 
~e kalacaklardır. Diğerleri için Ber· 
hnde Savoy otelde odalar temin e
dilmiştir. İdarecilerimizin bir kısmı 
:tesnıi geçide iştirak edecek, bir kıs· 
ını etmiyecektir. 

Bu ınaliimattan sonra, bundan ön 
ceki senelerde Olimnivatlara ·işth-ak 
eden sporcu kafilelerimize 11azarar 
~Öyle bir mükayese yapılabilir : 
Şimdiye kadar 924 ve 928 Olimpi

Yatlanna iştirak ettik. 932 Olimpiya
dının Amerikada yapılması uzaklık 
dolayıeile iştirakimize mA.ni olddu. 
124 Faris Olimpiyadına iki kafile ha-

Kafile Reisi Tokat Saylavı Süreyya, 
Türk Olimpiyat Komitesi Umu 

linde giderek futbol, güreş, atle
tizm, halter, eskrim ve bisiklete işti~ 
ra.k ettik. Bu kafilelerde ceman yedı 
idareci vardı. 

1928 de yine iki kaiıle halinde fut 
bol, atletizm, güreş, eskrim, halter 
ve bisiklete iştirak ettik. Bu kafile
lerde de sekiz idareci bulunmakta 
idi. Bu seferki 11 inci Bertin Olim
piyatlarında. 37 sporcu ile yalnız 4 
şubeye iştirak etmem~~ rağmen ~5 
idarecinin gitmesi zaptu rapt ve dı
siplini ~ mi.na.sile temi~ . edeceği 
şüphesiz olduğundan mucıbı memnu 
niyettir. 

Büyük deniz yarışları' 
2 ağustos pazar günü Moda koyun 

da. yapılacak büyük deniz yarışları 
ve eğlenceleri için yııptlmakta olan 
hazırlıklar bitmek üzeredir. 

O gün Moda ve Fenerbahçe ara -
smdaki koyda muhtelü yelken, kü -
rek, motör ve yüzme yanşları yapı -
Iaca.ktır. Müsabakalar klüpler, donan 
ma efradı , tahlisiye vesaitleri, deniz 
müesseseleri flikaları, amat örler , pro 
f esyoneller ve bayanlar arasında ay-
.. ..... , ~J ı. ı \.fUtCtU'\ Ut • 

Davetliler ve seyirciler yarışları 

yanş sahası kenarında dizilecek mo
törier. sandallar. Akay ve Şirketi 
Hayriye vapurlarından ta.kip edecek 
!erdir. Yarışlar sabah saat ondan ak 
şam yediye kadar devam edecek ka
zananlara mükafatları !ktisat Veki
li Celil Baya.r tarafından verilecek
tir. 

Ayni akşam Moda deniz klübile 
Moda koyundıı. demirlivecek E~e va
purunda. büyllk bir balo verilecektir. 

Terli müuıbaka.. bu Pazat 
yapılıyor 

Birinci ktltne sonuncusu ile ikinci 
küme şftmpiyonu arasında nizamna
me mucibince yaptlmast icap eden 
terfi müsabakası bu pazar Kadıköy 
stadında yapılacaktır. 

Bu sene birinci kilme lik maçlarm 
da çok muvaffakıyetli müsabakalar 
payılmasma rağmen şansızhk yü -
zünden sonunculuktan kurtulamı -
yan Hi18..l klilbü bu hafta yapacağı 
son müsabaka ile birinci kümede ka
lıp kalamıyacağr belli olacaktır. 

Diğer taraftan yaptığı bütün kar
şılaş.mala.rda hasrmlarını biJyilk sa
yı farklarile mağlup ederek ikinci 
küme şampiyonu olan emektar 
ktilplerimiıden Altmordu kendisi için 
dönUm noktası olan bu maçı galibi -
yetle nihayetlendirip birinci küme-
ye terfi etmek için bütün varlığını 
sarfedeceği tabii görülmektedir. 

Galip ve mağlllp için hayati bir 
mesele olan bu mi.l.sn'bakanm c:ok tn
teresan olacağı şüphesizdir. Her iki 
takıma da. muvı:ıffp ldvetler rtileriz. 
Bu ma<: dolayrsile lstanbul bölgesi -
nin tebliği şudur : 

T. s. K. 1stanbul bölgesi başkan -
Iığrndan : 

19-7-!l36 pazar günü yapılacak ter-
fi müsabakası. 

Fener stadı . 
Hilal - Altmordu A takımları. Sa

at 17 hakem. Şazi Tezcan. Yan ha -
kemleri. Samim Talt\. Feridun Kılıç. 

Not: Maç muayyen saatte bera -
berlikle bittiiYi takıiirdP. yarım saat 
daha temdit cciilecektir. 

Eskrimcilerimiz geri mi 
dönüyor? 

Son dakikada haber aldrğımız& gö 
re. 12 iskrimci ile Peşteve gitmiş o • 

Gürcf Ekibi Reiıi Ahmn Fetgeri, 
mi Katibi Niz.arneddin Krrşan 

lan iskrim federasyonu reısı Fuat, 
Peştede iskrimcilerden Enver ve di
ğer birkaç sporcuyu orada bıraka
rak diğer iskrimcilerimize memleke
te dönmek üzere Peşteden hareket et 
tiğini spor teşkilat merkezıne tel -
grafla bildirmiştir. 
Alınan mütemmim malumata gö -

re Peştede kalan iskrimciler, orada. 
y~ptıklarr temasla:da . iy; neti~eler 
alrlarsa Berline gıdecekler, &ks1 ha.l 
de onlar da diğer arkadaşhm gibi 
memlekete avdet edeceklerdir. 

Bir kilometre dünya ıürat' 
rekoru MUanoJa kınldı 

Milino, 16 (A.A.) - İtalyan bi -
sikletçisi Bott~ini Deparlı bir kilo
metre dünya sürat rekorunu kırmış 
tır. Bu mesafeyi 70 !aniyede kat~t -
miştir. Evvelki rekor Fransız Mıcb
a.rd'a aittir. 

Halkevi maçları 
Eminönü Halkevinden: 
Eminönü Halkevi spor komitesi 

tarafından Kara.gümrük stadında 
yapılmakta olan gayri .~edereler fnt
bol turııu vası ünUmuzdeki pazar 
guuu sa.at 14 de devam e:decektir. 

:Müsabakalar p1"Qgramı : 

Saha komiseri M. Sami Knrayel. 
Saat 14,30 Ja. Kuşdili. Bozkurt ha.· 

kemi Ali Muhsin. 
16,30 do Altır hilil - FaU:-ı. !l • keıııi 

Şazi Tezcan. 
Bu haftaki oyunlar tunıuvenm dö

mifinal olduğundıttı çok heyecanlı o
lacaktır. 

Kilç\ikpazar - Altınhilal kupa ma
çı ~elecek hafta.ki final maçından 
sonra yapılacak~ :r. 

EminönU Halkevi spor komitesi 
gayrif edere kulUpleri bir araya top
layarak bir birlik vUcude getirmiş
tir. Bu birlik Halkevinde ic;tima1arı
na. başlamıştır. Turnuva mıu;lıınn -
dan sonra lik maçlarına baı;;la.n.ıcak
trr. Gayrifedereler birliğinin salA.hi -
yettar murahhaslannm ötılim,tız~e~i 
perşembe günü saa.t 18 de evıı.mz 
merkezine gelmeleri. 

Pazar ruhsatiyesi 

Harçlar yüzünden 
bir ihtilaf çıktl 

Yeni bina tahriri yapılan kazalar
da pazar günleri açık kalacak mağa
za ve dükkanların alacakları ruhsa
tiye harçlarının mikdanndan dolayı 
belediye ile alakadarlar arasında bir 
ihtilaf çıkmış, bunun üzerine daimi 
encUmen Teşrinieaniye kadar bu 
harçların tutarının dörtte birinin a
lınmasını ve meselenin Şehir Meclisı 
açılınca halledilmesini kararlaştırmış 
tı. 

Belediyenin al~kadar şubeleri Te~
rinisanide Meclise teklif etmek üze
re ruhsatiye harçları için yeni bir 
formül tevdi etmek maksadile tetki 
kata başlamışlardır. Bu formülde 
dükkan ve mliesseselerin bulunduğu 
yerlerle kazançlarının esas ittihaz 
edilmesi ve bu suretle esnaf arastn
daki ihtili..fın önüne geçilmesi muva 
fık görülmüştür. Yeni listede ruhsa
tiye harçlarının binaların gayri ~afi 
iratlarının yüzde tiçüyle onu arasın 
da teh::ıliif edecPği 1ıannedllmektec1ir 

--
Adisababa geri mi ahndı? 
·····~·································································· 

Graziani'nin 
çıkan şayiayı 

öldürüldüğüne dair 
Roma, tekzip ediyor 

[ Ba~ı 1 incide J 
yanların münferit bir. vaziyette kal
mış olduklarına dair olan havadisle
rin asıl ve esası yoktur. Mareşal 

Grazianinin öldlirillmüş veya yaralan 
mış olduğuna dair olan ha herler de 
asılsızdır. Mareşalin sıhhati tamami 
le yerindedir. Cibuti - Adisababa de
miryolu Madjo ve Adisababa arasın
da kesilmişse de birkaç gün içinde 
İtalyanlar tarafından tamir edilmiş . 
tir. Ha.sar pek ehemmiyetsizdir. Bu 
gibi hadiselerin tekerrür etmemesi 
için icap eden tedbirler alınmıştır. 

Habeşis+anda İtalyanlar 

Lonclradan endiıeli haberler 

Londra, 16 A.A.) - iyi malumat 

almakta olan mahalil, Adiaababa

nın memlekdin diğer akaamile gün

lerce irtibatın keailmif olduğunu be 

yan etmektedirler. Sel gibi yaian 
yağmurlar tayyare meydanlarını, 

yollan geçilmeJı bir hale •ohmuf ve 

tayyarelerle kamyonları Eylüle ka
dar atalete mahkum etmiştir. Fazla 
olarak Habeş çeteleri Cibuti demir
yolunu 6 T emmaz tarihinden beri 

kesmİf bulunuyorlar. Servu ancak, 

A 'l$ababadan bir trenin tahrikin -
den aonra temin edilebilmiştir. De· 
mir"'blu üzerinde ; infaatın ba.şlıca
ları~a dokunulmamıftır. Adiıababa
nın ykınında birtakım karflaşalık
lar olmuf ve oradaki ltalyan mevzi
leri müteaddit tecauüzlere uğramıı
tır. ltalyan yükşek kumandanlıiı, 
tathir ameliyelerine girirrttiftir. 

Acliıababada üç yerli idam 

edildi 

Habeşistandan gelen habe.-ler, 
çete harbi karıcaında ltalyanlıı
rın uğradığı müıkülatın milli bir 
felaket ıekline geldiiini ve Ha
be§istan ifinin bi:ı;im ealıi Yemen 
meseleaine benzer bir vol aldığı
nı gö.t•riyor. Bunu da bekremek 
la~ımdır. Habeıliler uzun aııırlar 
istiklallerine &ahip olmup insan
lardır. Aralarında hiç §Üph••İ:z 
çok iptidai içtimai ve .ktuadi 
fOrtlar hüküm sürüyor. KQbile ele 

harp tesanüdü ve §U Ve)a bu ser· 
gerdenin adıımı olmalt hiui, hiç 
.şüpheaiz milli teaanüdü gölgede 
bırakıyor ve ciddi bir milli hare

kete engel oluyor. Bununla bera
ber Habeılilerin gerek hariçte ve 
gerek dahilde tahsil 11örcn ve ia
tiklal ihtiyacını duyan olgun fert 
leri "annedildiğinden çoktur. 

Habe1lilıır İptidadan kuvuetle
rini takdir etHlerdi, her türlü va 
sıtalarclan, teçhi:zattan, bilhasaa 
tayyare ve tanktan mahrum, ta· 
lim ue terbiyede çok geri bir or· 
dunun yalnız fertlerin ce•aretine 
güuenerek asri bir ordu ile kar
fıla1maiı kabul edemiyacefini 
anlasalardı, ltalyan emperyali;ı; -
mi Habefistanda çok facialı $aat
ler geçirebilirdi. ltalyanlar bunu 
çok İyi bildikleri için Habeflilerin 
munta:ı:am harbi kabul etmeleri 
için elden gelen herfeyİ yapmıf
lardır. Habeı orduları eJıi
Unce mÜe•.sİr bir çefe har
bine yarayacalt birçok un• 
aurlar ve silahlar da Habeılile· 
rin elinden gitmirtir. Dıi§manrn 
propagandası ue telkinleri Habeı \.. __ _ 

liler için llaHan ve tayyareden 
daha imhakôr bir ailcih teairini 
flÖstermiştir. 

Milletler Cemiyeti, tecavüz:e 
uirayan bir millet •ıf ati le H abef
lilere yardım edeyim derken 
fOk fıınalık etmiştir. Zecri tedbir. 
ler ltalyanları harbi bir an euvel 
bitirmek mecburiyeti ile karşı
laıtcrmııhr. ltalyanın bütün he • 
•apları bu dar ve aıkı ua~iyete 
göre yapılmıı ve öldürücü gaJı 
gibi silahlarla az bir zaman zar· 
lında kati neticelere uarmak İh· 
tiytıcı bilhaua Milletler Cemiye
tinin zecri tedbir denilen yanm 
tedbirlerinden doğmuştur. 

Habeıiıtandalti son uahalar 
bu ıeviyede bir millet için çete 
harbinin yegcine müe.ssir müda • 
laa vasıtaaı olduğunu göatermek· 
le beraber Habefistan l{İbi bir 
lokmayı yutmanın epeyce çetin ol 
duğunu ve emperyaliJımin nimet· 
ten çok ziyade külfetlere yüklen
diğini de ltalyanlara anlatacak • 
tır. Bununla bcrabeı Habeşiatan
dahi •on uakalar ltalya için bir 
müatemleke harbi mahiyetini ge
çemez. Olsa oba Habeşiatanı bil. 
fiil ele fleçirmenin bir aralık tah 
min edildiiinden daha çetin ile 
külletli bir if olduğu anlatılacak
tır. 

Yukarrda söylediğimiz gibi Ha· 
beıistan İfİ ltalya için bizim eski 
Yemen mesele•i gibi bir mahiyet 
almalt istidadını Jteabediyor. (Ye 
men) kelime.si bir evvelki nesle 
mensup her Türk için pek kor
kunç manaları alQR bir kelimedir. 

--·-·-·· ---·--' 

Adisababa, 1 6 (A.A.) - Dün ilk 
defa olarak me. fanda toplanan İtal 
yan harp divanı üç yerliyi idama 
mahkum etmiştir. Bunlar İtalyanla
ra karşı mücadeleye devam için Adi
sababaya geldiklerini itiraf etmişler 

dir. !dam hükmU derhal infaz edil -
miştir. Dördüncil bir maznun bera- ı bulunan halk Uzerinde büyUk bir le· 
et etmiştir. Bu aleni hüküm oradR sir hasıl etmiştir. 

Askeri mütaiaaiar 
Habeş çetelerinin İtalyan askerini 
ylllarca işgal etmeleri mümkündür 

·. ! 
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Askeri muharririmi~den: ltalyanlann elinde olduğu kin hura
Ras Nuibn Cenevrı'!hı hemfüille dan ltah·anlar ahwhine bir haber sız 

görü en gaıetecilf're Habe') mağlubi- masma lnıiian ,yoktur. Fakat öteden 
:retinin sebeplerini q,nJatırkcn demi!)- beriden gelen haherlt'r Adisababa ci
ti ki: va.nncla. ve şehrin içinde bile fa • 

"- Bizim en yanlı, luıreketlm17., şistlerin pek rahat f'denıe.diklerini 
çete harbini bıraknrak, munta7am göstennektedir. Zaten bundan bir 
harbe girişmemiz olmuştur. Ve b11 hafta ev\el Daily Hernld gt7.etni l 
\'al:iyet karşısmcla bize teçhiıat \'e taJyanların bu gidişle Adisababayı 
malzeme itibarile kat kat faik bıılu· tahliyeye bile merbur kalacaklanm 
nan dü~"'lllan elbette muvaffak olur- hildinni~1i. Bu haber ~iinden giine 
du. llalhuki biz ç·ete harbini terf'ih tahakkuk eder bir §f'Jdl almakta -
et!l\e idik, ttnı~·anla.rı Habe~ toprak- dır . 
la~la ~ok feci bir hale sokardık.,, Şura ·ı muhakkaktır ki, Trabhısta 

Adiı:.ahabadan \'e CihutidNı Klzt\ • ArapJımı karsı ~ayet ~hlıletli ve f!l\
rak gizlice gelen son tel~raflara ha- yet crzri surt>tte en had ceulan tnt
kılırsa, Ras Nasibu'nun hakkını tf'!~- hik e<fon nareşal Ora7.İJ'ant ~imdi A- · 
lim etmemek miinıkiin tlr~ildir. Nite- disahnbada ayni ı,;fcMf'tl ı:östermiı..; o'
kim istikliillerine smm.mış Hah~ cen mnsma raJl;mı>n Hnbeı:;lcrin lst!J\111 
ız-averlert, imparatorlan, şrfleri, kaç- askmı ı;ıöndUremt'ımis ' 'e kentl;sı t.ir 
hğı halde çete mu11arf'helerile Jtal • ilah~ kttnjunlle ölmemi ol!IA hllı>, 
yanlan çok ciddi şekilde iz'aç etine - Hah~leri hu \"aP.i~·ette rim f!demt' -
ye ba,ıanuşlardır. mt>ktf!n mUtenlllt mııtlııık bir aM: i-

Daha geçen gün ltal)·anlann en çinde kalmıştır. DIJ!er hir telR"nt.fR 
tanmnuı; tayyare zabitlerinden Lo • göre de Habeş çetelPrl 600 kllomet
eatem ve General Ma.p;llacco ile be- roluk Adlsahaba - Clbutl slmendUfe
ra.ber diğer dört rüksek rütbede za. rinl Mod.Jo clvannda kesmişler. 
bite Lekemti civarında Habeşlerin Adls&babayı mlinakaleslı bir n -
pmm~una dfü;mü!i \'e öldiirUlmUştUr. d~·ette bırakmrşlanlır. Modto Hahf's 

DUn de Hat.eslerin Adisahabaya pa)·itahtmdan ancak 50 kllometro 
girdikleri ve hatta Mare'<al Grazlya- uzaktadır. Blnaenale)·h A<lisahaba -
ni)·I öldiinfükleri ŞB)'i olmu"ıtur. Fil- nın bir kasa.bası ~ft:l,lahlllr. &mek 
haldka ttaıl;ran ka:rnaklan bn hava- Habeşler çett>lerlnl Stal)·111n lsgalfn • 
dislerJ ımrf'tl ka.t'i:uede tt'k'lip et - denheri buralarda )'asatahllmisler ve 
mi~lerdlr. Fakat hu tekzipleri ka~·dJ 1htl)·an ilMJf!m~ini dunlurmuşlar -
ihtiJ·atla telakki etmek ~·f'rlncledfr. ılrr. 

Her ne olursa olsun Aıii!4ahabpda Diiter taraftan ttat:ran ~P,<nenı.llnin 
bir takını kar~aşahklar olduğu mu- \'fi zahitlerbdn öldUtiildttıfü 1..ekemtl 
hakknktır. 7.ntı>n Ailisnh~hıı t~f,.171 A<HMhnhnrım '>00 l<ilonıı>tro ~ınkm-

dadır. Bu suretle llabe!o.lerin Lt>knm
ti • Modjo hatti iizerinde eiddi bir 
muka.H•met göstenlilderi ~rnb -: ı i · .ıli 
tadır. ltalyan tnyyart>1eri yeni Ha -
beş hükumf'tlnln merkt>zi oıan Gore
ye hP.ııüz vô.-;rl olamanu~lardır. 

lt.atvan askerlerinin 7.aten bu mev 
simde· hurıı.ra kolaylıkla ilerlemelı>ri
ne de imkan ~·oktur.Çünkü Gore yolu, 
1000 metroluk An1<1si ''e 4200 mı>t • 
rohık GuraA'O d~larilP. ırnrt bir "ekil 
de kesilmiştir. 

Son gelen ti"lJn'Sfla rıfan anıa ... ılı -
~·or ki, Habe~istam "illmJ,ı ıamimci 
memalik,, eden ltnlynnlar, henfü A
dlsnbabanm cemıbunu w ~nrhlnl nü
fuzları altına alamam1<1tıuıhr. Zaten 
slmeldcn Desstt.•dr hl1r. Jlahf'S c:efole
ri bundan bir haftA f\Y\'t'I "'"hre ha!!• 
Jun yapmıslardır. llnhesishın bu , ·e
kilde için i~in ka~ ni:\ an \ 'P. muhtelif 
~·erlerinden volkan Sl'(':ln bir ~ ·anar 

d!'\;;. man7.ara'lt almnkbcln•. 
Ili~«'r taraftım Kahirooe bııltınnn 

Ra.'I 1\lakonnen'in llnhr~ orrlmumu 
·' ·eni<len t~Psik etmf'k İİ7Crl' Gorcye 
harPke1 etti~i hil<l irihni..,11. RJ\s J\fa
konnPn'ln Pİtf'l' llnhe istilnm J,onr1ra 
elçisi doktor 1'fat1en \'llsıtn<ıitP. tnı:I -
Uz milletlnılen, lstenllrn nakdi :rar· 
dnna muhar olursa, n~ tet~ harhlne 
t1e\'&m e<lt>rse t>snsen (fağhk, \ 'e çok 
sarp olan hu harnlicle Ilııbe~lı>rin ttal 
yanlan senelerce rahatsız etmeleri 
mllmkllmlUr. - A. C. 

Mısır Prenslerinden Prens Halim. 
dün Daçya vapurila ~ehrimiıe ı:t"e l • 
miştir. Yukımda Prens HRlimi \'R· 
purdan çıkarken görUyorımnıı :ı-
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Deniz banyosunun uç saat SU ren muş kul, UZUntUIU 
Buyıl~~:~r~cabahiçmi bır otobüs yol~~luğu hikayesi 

17 - 7 - 936 
..-...-... .... ..,... zue 

HAFTALIK PROGRAM 
-.....-.- ut 
Pazar, 19.7.936 

PRAG 
20,05: Halk musikisi (orkestra) ; 20,50 : 

Karışık koro ve orkestra; 21 ,20 : Skeç; 22 : 
Amerikan musikisi ; 23,35: Plak; 24: Dans 
musikisi. 

VARŞOVA 
20 : Piyes; 20,40 : Piyano konseri ; 21,10: 

Eski şark ıla r ; 22,30: Kentet Re - Majör 
piyano · konseri; 23,15 : Dans musikisi. 

BlJKREŞ 
1.8: Milli musiki ; 19: Borsa ; 19,15 : Kon· 

sen n devamı; 20: Konferans ; 20,20: Viyo· 
gelmiyecek, derken karpuz kapuğıı 
denize düşüverdi. Bizim o sevgili ye
mişimizin kabuğu denize düşünce de 
deniz banyolarına başlamak adeta 
farz olur. Okuyucuların deniz ban
yosunun şartlarını kendilerine hatır
latmazsam gücenirler diye, gec:en yıl 
söylediklerimin bazılarını tekrar et -
mek için tehlikesini de gözüme alarak 

Sular üzerinde çalışari dere tahlisiyesi, bellerine kaöar 
donl~rı bile ıslanarak fın dık çuvallarını karaya taşıy orlardı. 

keşif kolu da elleri nde değneklerle suyun derinliklerini 

sıvanmış beyaz 
Bir başka keşif 

ölç\iyorlar l 
VARŞOVA lonsel konseri ; 21,10: Radyo &alon orkes· 

16,55: Bayroyt'tan nakil : Vagner'in trası; 22,30: H_'.'-b~_rler; 22,45 : Bayan Aid~ 
"LOHENGRIN" operasri 22: Muhtelif söz 1 Helta. şarkı . soyluyor; 23.1,0: Orkestra, 
ler; 22,20: Eğlenceli neşriyat; 23,10: Dans 23,45. Ecnebılere haber servııı. 
musikisi; 24: Dans plakları. BUDAPEŞTE 

vazifemi ifa edeceğim. 
llkin banyonun vakti: Saat on ile 

on yedi arasında, ancak yemekten son 
ra üç saat içinde denize girmemeğe 
dikkat etmek şartiyle. Bir de, çocuk
ları öğleden evvel denize sokmak 
doğru olmaz, öğle yemeğinden üç sa
at sonra götürmek lazımdır. Çünkü 
çocuk acı karnına olunca banyodan 
sonra lazım olan "aksülamel,, gelmi
yebilir. 

Banyodan önce güneşte biraz ısın
mak, fakat terlemeden ısınmak iyi o
lur. Terli iken denize girmek pek fe
nadır. 

Denize girerken, birdenbire girmek 
üzere,plajda koşarak girmek.derince 
kenarlarda atlamak adettir. Deuizde 
iken boş durmamak, hareket etmek, 
en iyisi yüzmek tavsiye edilir. Ka· 
nın başa toplanmaması için başı mü
temadiyen ıslatmayı unutmamalıdır. 

Hava nekadar serin olursa denizde 
o kadar az durmak lazımdır. Bundan 
başka denizde kalmak müddeti deni -
zin dalgalı olup olmamasına, çocukla
rın yaşına göre değişir. Dalgalı gün
lerde az durulur. Cocuklar yaşlarına 
göre bir, nihayet üç dakika kalırlar. 
sonra günden güne arttırılarak sekiz 
yaşından aşağı çocuklar beş dakika, 

daha yukan yaştakiler on dakika ka

lırlar. 

iyi yüzme bilenler on beş yirmi da-

kika denizde kalabilirler.Fakat bazan 
denizin pek sakin olduğu günlerde, 
hava da iyice sıcak olunca, saatlerce 

denizde kaldıkları halde zarar görıni
yenler vardır. Her halde titreme gel
meden denizden çıkmak şarttır. Hele 
ikinci defa titreme gelirse onun teh
likeli olacağını hiç hatırdan çıkarma
malıdır. Günde bir defadan ziyadesi 
de, sağlık bakmımdan tehlikeli olur. 

Bir mevsimde yirmi, nihayet otuz 
banyodan ziyadeye çıkmak fazla ve 
zararlı olur. Aradasırada, fasıla ver
mek iyi olur, yorgunluğun önünü alır. 
Küçük çocukları yaşlarına gi5re iki, 
üç günde bir kere denize sokmak ih
tiyatlıdır. 

Denizden çıkarken de, birdeniJire, 

koşarak çıkmak lazımdır. Vücut ça
bucak kurulanll" ve gene çabu"ak bir 
friksiyon yapılır. Kurulanırken de 
vücudun biraz nemli kalması fena ol

maz. Çamaşırlar iyice kurumuş, "a -

kat ısınmamış olmalıdır. 

Giyindikten sonra titreme gelirse. 
ayaklan sıcak suyla yıkamak ve ha
reket etmek lazım olur. Banyodan 
sonra titreme gelmese bile hareket 
etmek iyi bir eşydir. Sıcak bir şey, 
mesela çay veya daha iyisi ıhlamur 

içmek de iyidir. Fakat bir saat geç
meden katı bir şey yememek lazım

dır. 

Dk günlerde deniz banyosu fazla 
yorgunluk, baş ağrısı, yüze kırmızı
lık verir. Bunlar deniz banyosundan 
vazgeçmeyi icap ettirmez, yalnız iyi

ce alışıncaya kadar fasıl ayla girmek 
lüzumunu gösterirler. Fakat banyoda 
yahut banyodan sonra baygınlık ge
lirse, o vakit mutlaka bir hekime mu
ayene edilip, bilinmiyen bir hastalık 
bulunup bulunmadığını anlamak la
zı:m.dır. 

YENi NEŞRiYAT 

PERŞEMBE GAZETESİ 
Perşembenin 68 nci sayısı çıktı. 

Rizeden ayrılırkan otobüsümüze ı 
h_ayırlı yolculuklar temenni edilme- ı 
sı, benden başka Trabzona gidecek 
bir dişçiyi de alakadar ediyor. Ara
bamız, her köşede kadrosuna bir 
iki kişi ilave ediyor. Artık yükümüz 
tam.. Göz alabildiğine kadar uzanıp 
giden yeşilliklerin zevkine daha do
yamadan Iği deresinin kıyısına gel
dik. Su, coşkun gürültüleri ile köp
rünün mühim bir kısmını alıp gö
türmüş. Geri kalan kısmın üzerinde 
çalışanlar var. Fakat henüz üçüncü 
direği kakmağa çalışıyorlar. · 
"- Ha yissa .. haydi yissa .. " ses

leri arasında kalın bir iple yüksekle
re kadar çıkan yumruk kadar bir yu 
varlak,kocaman bir kazığın üzerine 
mütemadiyen inip çıkıyor. Herkes, 
bagajını yüklendi. Aralık tahtalar
dan altımızda akan suya hiç bak
madan yarı yola geldik. 

Bu yolculuğu yapanların en ağın 
ben ve bir de benden fazla bir ka
dındı. Ben kurtuldum, fakat kadı

nı taşıyan, fazla çekemediğinden 
ikisi de beraber dereye yuvarlandı
lar ve biraz sonra sırsıklam, güçlük
le karaya ayak basabildiler. Bereket 
bu düşen ben değildim, yoksa giydi
gim tek elbiseyi kurutmak için hay
lice zahmet çekecek ve belki de bir 
hastalık yakahyacaktım. 

Tesadüf, bu civarda karşıya geçe
mediği için eli şakağında bekliyen 
bir otobüsçü ile bizi karşılaştırdı. 

Fakat bu evvelkinden da ha küçük, 
bir yeni kamyon, bu ise kaptıkaçtı. 
On altı kişi ve bir de ufaktefek. her
kesin yükünü bu arabanın nasıl al
dığına el'an akıl erdiremiyorum. 
Yalnız arabamızın bütün kapıları 
fora olmuştu. Bu şekilde Ofa kadar· 
gelebildik. 

Of kazasında ortaya dikilen bir 
heykelden başka bir şey yok. Kar
makarışık birkaç ev yolun üst ta
rafına tırmanmış. ünümüzdeki çar
şıda da ac;ık dükkan pek kalmamış. 
Postasını veren bu ikinci arabamtz 
fazla kalmıyarak ileriki macerasına 
atılmak üzere makinesini hemen iş
letti ve Of'un dar sokaklarından bir, 
iki gaz basmasile meydanlığa bizi 
çıkardı. Şimdi Sürmeneye doğru 
yollanıyorduk. Arkamızdaki Rizeli 
müşteri: 

"- Gazeteci arkadaş, Allah aşkı
na bu çektiklerimizi yaz. Yağmurlu 
havalarda bu köprülerden çektiği -
miz dertler pek çok. Bütün dereleri 
sırtta geçmekten harap olduk." 

Arkadaşımızın dediği gibi bu su
lardan sırtta geçmek hakikaten 
müşkül. Vaziyet bu şekilde devam 
ederse, civarlarda sırtta adam taşı
mak üzere köyler tesis edilecek ve 
yeni bir meslek türemiş olacaktır. 

Otomobilimiz Of'u uzaklarda bı
raktı, birkaç evi ile beraber mina
resi görünen sahildeki cami de ar
kada ki sisler arasında kayboldu. 
Şimdi Sürmeneye yaklaşıyorduk. 
Sürmenenin hududu on kilometro 
içine dağılmıştır. Çok güzel evler 
küme kiline biribirlerinden haylice 
uzak bu yolun etrafına sıralanmış
lar ve bütün bunların nüfusu da üç 
bini aşamamış bulunuyordu. Asri 
göbekte kalan şehrin çarşısı büyü
cek ve buranın en güzel bir mağa
zası da Kulac Şevket oğullannın 
elinde buiunuy~rdu. Burada biraz 
dinlendik, ilerisi için ümitler besle -
dik, fakat mağaza sahibi: 

- Sürmenede kalınız, ileriki de
relerden bugün hiç geçen olmadı. 
Coşkun akıyor. Siz de oralara takı
lıp kalacak ve belki de üzerinize bir 

--~----------~~~~·-------..) BOKREŞ 20,30: P iyano - şarkı; 21: Skeç; 22,40: 
17: Bayroyt'tan nakil: R. Vagner'in Haberler ; 23: Kigan musikisi; 24: Caz· 

"LOHENGRlN" operast; 22,05: Haberler ; bant. 
22,30: Radyo salon orkestrası; 24: Haber VlYANA 
ler. 

BUDAPEŞTE 
19,30: Radyo salon orkestrast; 20,55: 

Bayroyt'tan nakil: Vagner'in "LOHEN
GRlN" operasmm ikinci kısmı; 22: Ha
berler; 22,30: Çigan musikisi; 23,35: Mu
siki bahsi; 24: Caz. 

''lYANA 
20: Eğlenceli musiki; 21 ,05: Piyes; 23: 

Haberler; 23.20: Subert'in eserlerinden 
konser: 24: Plak; 1: Çigan musikisi (Peş
teden). 

BELGRAT 
20.20: Milli neşriyat, reklam; 22: Halk 

şarktlan; 23: Haberler, spor; 23,20: Rad
yo orkestrası; 24: Konser nakli. 

20,30: Piyano - şarkt; 21 : "Pygmalion" 
adh Bernhard Shav'un piyesi; 23: Haber· 
ler; 23,10 : Eğlenceli musiki; 24,05: Kon• 
serın devamt; 24,45: Dans musikisi. 

BELGRAT 
21: Radyo orkestrası; 22: Konuşmalar; 

22,30: Halk şarkıları; 23: Haberler; 23,20: 
Halk şarktlan. 

Cuma, 24.7.936 

PRAG 
. ~0.20: _Halk şa rktlarr ; 21: Şiir ve musi· 
k_ılı neşrıyat; 22: Skeç; 23,20: Çembal ale
tıle konser ; 23,45: Rusça haberler; 241 
Konser nakli. 

VAR.ŞOVA 

Pazartesi, 20.1.936 

PRAG 

20: Leh musikisi (senfoni) ; 21,50: Ha• 
herler; 22,05: Küçük radyo orkestrası; 241 
Dans. 

r:JI deresınaen sırtta geçenler 
20,30: Karışık radyo popurisi; 21,30: 

piyes (orkestralı) ; 23,20 : Plak; 24: Konser 
nakli. 

VARŞOVA 

BtJkREŞ 
18,15: Radyo salon orkestrası; 19: Bor• 

sa ; 19,15: Konserin devamı; 20: Konfe • 
r~~s; 20,20: Plak (Romen ıarkılan) ; 21: 

; 20,30: Salon orkestrası (sopran, tenor 
1 seslerle) ; 21,30: Sözler; 22: Çift piyano 
ı il_e - ~eh dansları; 22,30: Iskoçya halk mu
sıkısı ; 23,25: Dans. 

Sozler; 21 ,15: Dinizetti'nin "DON PAS· 
KAL" operası; 23,45: Ecnebi dillerile ha· 
berler. 

BUDAPEŞTE 

1 18: Radyo sa~~!~rast; 19: Sözler; 

ı 19,15: Konse_rin .~ev~mı; 20: .~onferans; 

19,50: Piyano refakatile keman lı:onseri; 
20,30: Sözler ; 21: Budapeşte konser orkes· 
trast; 22,15: Konferans; 23,05: Plak; 23,45 
Italyanca konferans ; 24: Çigan musikiıi.. 

20,20: Plak ıle dunku ve bugunkü dans
' lar; 21,05: Çift piyano konseri; 21,40: 
'ı Sarktlar ; 22,05 : Harpa musikisi ; 22,45: 

• , Konser nakli; 23,45: Fransızca ve alman-

ViYANA 
20: Eğlenceli orkestra musikisi; 21 .30: 

Dollfuss'ün ölüm gününün ikinci yıl dö • 
nümü münasebetile Şuşnig tarafından kon
ferans; 22: Senfonik konser; 23: Haber -
ler~ 23,10: Verdi'nin "Ernani" operası 
(plak); 24,40: Viyana musikisi. 

ı 
ca haberler. 

BUDAPEŞTE 
20,20 : Mussolini hakkında konferans: 

Sürmene deresinden suya kapılan otobiia 
de yağmur düşecektir. re olmuş, dalga yaparak denize akı-

Bu tatlı nasihatleri keşki dinlemiş yordu. Obür yakada sıralanan ara
olsaydık. Muhakkak Trabzona eriş- balara bakılırsa, bugün bu dereyi 
mek için büyük bir kuvvetle girdi- atlıyan babayiğit hiç olmamış. Su
ğimiz otobüsümüz biraz ilerde Sür- yun üzerinde dekolteler ile dolaşan 
mene deresinin kenarında takılıp şoförlerden mürekkep bir keşif ko
kaldı. Hepimiz tekrar aşağı indik, lu, ellerinde değnekler ile suyUn de
kenarda fazla bir kalabalık derenin rinliklerini ölçüyorlar. Kendilerine 
üzerinde yuvarlanan bir kamyonun yol arıyorlardı. Bu grupa bizim şo
hali pürmelalini seyrediyor.Sular üs förümüz da iştirak etti. Göğüsleri
tünde çalışan dere tahlisiyesi belle- ne kadar çıkan derinliklerde karşı 
rine kadar sıvanmış beyaz donları- sahilin şoförlerile bizimkiler buluş
nı bile ıslatarak fındık çuvallarını tular ve şimdi hep birden çalışma
karaya taşıyorlardı. Bu elim vazi- ğa başladılar. Bu çalışma çok de
yeti görerek otobüsümüzle suyun vam etti ve netice yeis ile ortalığı 
içinden geçmek kuvvetini gösterebi- kapladı. Çünkü ne onlar bu tarafa 
lecek babayiğit bulunamadı ve tek- ve ne de biz o tarafa geçebilecektik. 
rar yaya şehire dönerek bir kayık Arkaya da dönmemiz imkan hari
bulduk ve bununla bir buçuk saatte cinde, çünkü haylice güçlükle atlat
kürekle derenin _ hariçte~i ağzınd~n tığımız bir iki dere de gerimizde bi-
karşı yakaya sag ve salım geçebıl- . . 
d
.k F k t b d b' · 1 k zı kork.ltuyordu. Sırtta geçmek ım-
ı . a a ura a ızı a aca ara-

ba yoktu. Şimdi kayık ta bizi hıra- kanı yok, çünkü su bazı yerlerde 
kıp gitmiş ve hepimiz bu yakada boğaza kadar çıkıyordu. Haydi so
kalmıştık. Bereket gözüpek 3oförü- yunup yüzelim diyoruz, fakat eşya· 
müz her ihtimali gözönüne alarak ları kinı getirecek? Işte tam bu 
dere tahlisiyesine para dağıttı. Ara· dert yanığı arasında arkamızdan 
basını suya boğazına kadar soktu. b' . b - d D" d''k b k k b" i 
Bir tarafta~ makinesini işletti ve di- ~~ı agır ı. . 

0~ u a tı • ız 
ğer taraftan etrafını alan ıslak don- Surmene deresını aşıran kayıkçı. 
lular ile su içinde yalnız başı görü- Vaziyeti bildiği için yavaş yavaş ar
nen mandalar gibi bir an yüzdükten kanuzdan ac~le etmeden buraya ka
s~nra b~ sahile yava~ !avaş çıkabil- dar gelmiş ve bizi ikinci defa olarak 
dı:. Sc~ınç~en k~ndısınden geçen kurtarmak istiyordu. Sevinçten bu 
muşterıler ıle beraber alkış ve heye-
anl k h f

.. ·· ·· .. k . adamın boynuna atılacaktık. Ada-
c a a raman şo orumuzu arşı - . 
ladık. Artık makinenin darlığlnı mın peşine düşerek yine derenın ha-
kimse düşünmeden herkes kendisi- ricinden volta vurmağa. başladık. 
ne bir mevki buldu ve hatta fazla Bereket deniz güzeldi ve bizi bir 
kalanlar da üstüne ve kenarlara da- saatlik bir kürek mücadelesinden 
ğılabildi. • 

Yolumuza tekrar devama başla

dık. Iki, üç kilometro daha gitme
miştik ki, yine bir dere karşımıza 
dikiliverdi. Bunun da ismi Küçük
dere imiş. Fakat bugün büyük de-

sonra bir sazlığın kenarına çıkara
bildi. Sazlıkta biraz yürüdük, fa
kat önümüz batak. Biraz ilerimizde 
şoseyi gördüğümüzden bir iki kah
raman ayaklarını sıvadı, ileri geçti. 
Geçemiyenler de güverte yolcuları

nın sırtına binerek bu ınüşkülü at
latabildi. Şimdi karşıki sahile geç
miş ve bizi Trabzona ulaştıracak 
başka arabalar bulabilmiştik. Eski 
araba o yakada kalsm, biz bu kısım
dan su basmış yollan aşarak bütün 
sür'atimizle ilerliyorduk. Uzaktan 
bir dere uğultusu duyduğumuz za
man yeniden korkuyor, fakat şofö

rümüz: 

- Korkmayın bu Kara deredir, 
fakat köprüsü sağlam. 

20.50: Pi.yana ile şarkı; 21,30: 
21 ,50: Çıgan musikisi ; 22,40: 
kestrası; 24: pana plikları. 

VlYANA 

Haberler; 
Opera or-

20,30: Olimpi.yat haberleri; 21: Halk 
havalan; 22: Rıchard Straus'un plakların
dan ; 23: Haberler; 23,10: Eğlenceli or
kestra konseri; 24,05 : Konserin devamr 
1,10: Silving kuarteti. ' 

BELGRAT 
20,30: ıdilli neşriyat ; 20,50~ H; lk şar

kıları; 21,20: Radyo orkestrası ; 21,50: O
peret musikisi; 22,30: Radyo orkestrası; 
23_: Haberler ;23,20: Plak; 23,50~ Dans 
plaklarL 

Salı, 21.?.936 

PRAG 
20,10: Nedbal'in "ANDERSON" adlı o

peretinin radyo montajı; 21 : Linz'den na
kil: Brukner festivali (senfoni); 22,40: 
Plak; 23: Haberler; 23,20: Plak; 24: Kon
ser nakli. 

VARŞOVA 
20: Şarkılar (Şubert, Şuman); 20,25: 

Hafif orkestra musikisi; 21,30: Edebiyat; 
22: Orkestralı "Köylü Düğünü" adlı neş
riyat; 22,30: Keman konseri (Bethoven); 
23,20: Dans. 

BUKREŞ 
18,15: Plak:; 19: Konuşmalar; 19,15: 

Plik (hafif musiki); 20: Konferans; 20,20: 
Keman konseri; 20,55: Romen halk ııarkı· 
ları; 21,30: Plik; 22,45: Senfonik plaklar; 
23,20: Konser nakli; 23,45: Yabancı diller
le haberler. 

BUDAPEŞTE 
20_: . '~Müsrif" adlı piyes; 22,20: Çigan 

mu~ikısı; 23: Haberler; 23,20: Piyano kon
serı; 24: lngilizce konferans; 24,20 : Caz. 

ViYANA 

BELGRAT 
21: Zagreb'ten nakil; 23: Haberler; 23, 

20: Radyo orkestrasL 

Cumartesi, 25.7.936 

PRAG 
20.15: Marş ve valsler; 21: Eğlenceli 

danslar; 22: Senfonik kon!er: 23,20: Sa• 
!on orkestrası ; 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 
20: Klasik valsler; 21.15: Uzaklardaki 

yurddaşlara mahsus n~riyat ; 22: Keman 
kon~e~i (piyano refakatie); 23,15: Hafif 
musıkı; 24: Dans plaklan 

BOKRES 
18: Dans musıKısı: 20: Konferans; 20.20 

Operet ve filmlerden plaklar; 21: Temsil 
22,45: Ceyms Kok cazı; 23.45: Yabanct 
dillerle haberler; 24: Plik (ispanyol musi· 
kisi). 

BUDAPE.5TE 
19.45: Piyano konseri; 20,20: Muhtelif 

konuşmalar; 21 ,25: Eğlenceli neşriyat: 
22,30: Haberler ; 22,50: Çingene musikisi; 
23,45: Radyo salon orkestrası. 

ViYANA 
20,10: Bethoven musikisi (pllk); 21: 

Dollfuss'un ikinci ytl dönümü münasebe • 
tile neşriyat; 21.45: Orkestra (oda musi
kisi); 23: Haberler; 23.10: Eğlenceli ı:nu~ 
siki; 24.05: Gece musikisi. 

BELGRAT 
20,50: Halk şarkdarı; 21,45: Mitan•dall 

nakil: Maskanyi'nin "CA VALLER1A 
RUSTICAN" operası; 23: Haberler; 23,20: 
Konser nakli; 24: Dans plakları. 

Karaköy köprüsünün dubaları 
değiıtiyor 

~l: Filarmonik konser (Brukner'in eser
lerınden); 22,40: Eğlenceli neşriyat ; 23: Kara.köy köprüsünün dubaları de 
Haberler; 23,10: Kanada caz bandosu g-iştirilmektedir. Bu suretle köprU 
(şarkılı); 1: Gece musikisi. 

BELGRAT yavaş yavaş baştan başa tamir gör· 
21: Viyanadan nakil (Brukner senfoni- mektedir.Onfunüzdeki hafta da köp-' 

si); 22,30: Halk şarkıları; 23: Haberler; rünün açılır kapanır tarafındaki dU• 
23,20: Konser nakli. 

Çarşamba, 22.7.936 
bası tebdil olunacaktır. Bu itibarlS 
pazartesi sabahı köprü son defa açı• 
lacak salı sabahından itibaren cunıe.· PRAG 

20,20: Milli dans havaları; 20,50: Skeç; ya kadar kapalı duracak, cuma S8,. 
22,10: Oda musikisi (Bethovcn); 23,20: bahı tekrar açılacaktır. 
Plak; 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 
18,30: Şark şarkıları; 18,50: Muhtelif; Almanya Türkiyeden sünger 

20: Pouüler orkestra konseri; 21: Salon 
plaklan; 21,45: Haberler; 22: $open'in 
eserlerinden konser; 22,30: Piyano - şar
kı; 23,15: Kuartet; 23,45: Dans. 

BUKREŞ 
18: Eğlenceli musiki; 19: Haberler ; 

19,15: Konserin devamt; 20: Konferans ; 
20,20: Plak (Tauber, Şmid, Marta Eggert) 
21,20: Piyano konseri; 22.05: Sar kılar; 
22,45: Salon orkestrası; 23,45: Fransızca 
ve almanca haberler; 24: Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 
20,30: Plak; 21,35: Haberler ; 22: Or

kestra konseri; 24,25: Fransızca konferans. 
ViYANA 

20,20: Piyano musikisi; 21: Operetler
den parçalar; 22,35: Haftanm haber ic
mali; 23: Haberler; 23,10: Org ve piyano 
musikisi: 23,40: Dans plakları; 24,30: Eğ
lenceli musiki. 

BELGRAT 

satın alıyor 

Süngercilik şirketi müdürü Haftl' 
di, yanında Berlin sünger tücca.rlll· 
dan Kuremetis bulunduğu hs.ld8 

Bodruma gitmiştir. Kuremetis TurI<i 
yeden 50 bin liralık sünger satın ıJ· 
mıştır. Ayni zamanda sünger işleriJJ 
de ve sünger avında mütehassıs o .. 
lan Kuremetis Bodrumda sünger av· 
cılığının ıslahı ve Bodrumun bir g.-1 

merkezi olması için tetkikatta buıu· 
nacaktır. 

Cankurtaran arabaları geçerketl 

bütün vesait duracak 
rtı:eD 

Can kurtaran arabaları geçe tlr 

işte her su sesinde bir heyecan 
geçirerek, fakat başka bir arızaya 
takılmadan sabah pek erken çıktığı
mız Rizeden akşam karanlığında 
Trabzona varabiliyorduk. Halbuki 
yol seksen kilometro ... 

20,50: Karışık şarlnlar: 21.20: Keman 
konseri; 21,50: Plak; 22: Mizah; 23: Ha
berler; 23,20: Karışık şarkılar. 

Perşembe, 23.7.936 

PRAG 
20,10: Eski şarktlar; 20,30: Dans hava

larından mürekkep radyo popurisi; 21,45: 

Dolgun mündericatı arasında Ibra
him Alaettinin makalesi, Kandemirin 
Asfalt yolun kerameti isimli röpor
tajı, Nizamettin Nazüin ben ve bana 
benziyen adam yazısı, Güzide Sa'bri
nin Hicran gecesi isimli edebi romanı. 
Sermet Muhtarın küçük hikayesi, Su 
adiye plajında, bizde heykeltraşlık, 
güzide bir heykeltraşımzm söyledik -
leri, meraklı seyahat romanı, uzun 
yaşamanın sırn, Akdenizde yeni bir 
11ayfiye moda oldu başlıklı yazılar. 
resimli fıkralar, karikatürler ve sine
ma sayfası vardır. Kınlıeğe deresinden aktarma için geçiliyor Sait ÇELEBi 

Leo Fall'in "Dolar Prensesi" opereti; 
23.20: Salon orkestrası; 24: Konser nakli. 

bütün nakil vasıtalarının derhal ~s.t 
malan Uizım iken yalnız tramvııY U!I 
tavakkuf etmektedir. Belediye d f'• 
alakadarlara verdiği bir emirde sf3 " 

ba, bisıklet, beygir de dahil olfllbÜ" 
üzere can kurtaranlar geçerken d ı<· 
tün nakil vasrtalarının derhal ~I ~r. 
lan yerde durmalarım bildirrrıı• 
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EKONOMi Fotoğraf 
Tahlilleri 

Borsada vaziyet 

Türk eshamı 
sağlamlaştı 

Son günlerde borsada 'fürk esha
ınında terakkiler müşahede edilmek·· 
tedir. Paris borsasından iki günden 
beri fiyatlar aşağı geldiği halde 
Türk eshamının sağlamlığı şayanı 
dikkattir. 

Dün Ünitürk Pariste 180 frankta 
kapanmıştı. Bugün Pariste açılış fi
yatı 179 frank, kapanış fiyatı 177,5 
franktı. ÜnitUrk fiyatı dün İstanbul 
borsasında 20,SO lira idi. Halbuki bu 
gün ünitürk 21 lira ile açılmış, 20,95 
kapanmıştır. Pariste kapanış fiy"atı -
nın aşağı gelmesi fazla tereffile ma 
ni olmuştur. Anadolu tahvilatında 
büyük sağlamlık vardır. Anadolu 
bonoları bugün 45,60 liradan 46,10 

liraya tereffü etmiştir. 

Anadolu obligasyonları da 43,75 
lil'adan 44,20 liraya yükselmiştir. 

Türk eshammda görülen sağlam
lık ve hatta tereffü bunların yüzde 
15 - 16 irat getirdiklerine atfedilmek 
tedir. Birçok sermayedarlar bu fiyat 
tarı çok ucuz bulmaktadırlar. Diğer 
taraftan Boğazlar meselesinin halle· 
dilmek üzere bulunması Türk kredi
sini A vrupada sağlamlaştıracak bir 

amil telakki edilmektedir. 

Yerli Mallar Sergiıi Pazar 
günü kapanıyor 

Taksim bahçesindeki yerli mallar 
sergisi, verilen karar mucibince 19 
temmuzda kapanacaktır. Pavyon sa
hipleri, müddetin uzatılmasını iste • 
mişlerse de İktisat Vekaleti sergi -
nin nihayet on altı gün açık bulun
durulmasına karar vermiş olduğiı.n -
dan, bu istek te sergi tertip heyeti ta 
rafından kabul edilmemiştir. Sergi, 
gelecek pazar günü akşamı saat 24 
te kapanacaktır. 

Hususi takas itleri 
lktısat Vekaletinden dün !stan -

bul Türkofis müdürlüğüne takas iş
leri hakkında yeni bir emir gelmiş
tir. Buna göre takas tetkik heyetle
rinin bulunmadığı yerlerde Ticaret 
odaları tarafından yapılan hususi ta
kaslara dair bilumum kıymet tak
diri beyannamelerinin, muamelenin 
ikmali için en yakın takas tetkik 
heyetlerine gönderilmesi bildirilmiş· 
tir. 

ihracat sanayiini korumak 

için bir kanun hazırlanıyor 
lktisat Vekileti bazı ihracat sana

yiini korumak için 'bir kanun proje
si ha.zırlamaya başlamıştır. Bu ka
nun projesi, memleket dahilinde is • 
tihsal olunan, fakat iptidai maddesi 
hariçten gelerek gümrük resmine ve
ya umumi vergilere tabi olan mamu· 
18.trn ihraçları halinde vergilerini ia
de ederek harici l!latışlannı teshil ve 
teşvik gayesini hedef ittihaz etınek
tedir. 

No. 84 

Ademle Havva 
Btlrba.n OAHll• 

Sinyor Doçelli oturur oturmaz pa
rasını imsak edip lakırdısını israf
tan çekinmiyen hasisler gibi lakır· 
dıya başladı. 

Meğer bizim şirket aksiyonerle • 
rindenmiş. Bu itibarla tanıştığına 
çok memnun olmuş. Belki on beş, 
yirmi dakika da mütemadiyen şirket 
işlerinden, madendeki istihsalattan 
bahsetti. Birçok şeyler sordu. Ken
dimi gardenpartide değil, borsadaki 
alım satım bürosunda zannettim. 

Bereket kalabalık adamakıllı top
lanmış.cazbant hoş bir parça. çalma
ğa başlamıştı. Biraz ilerde, havuzun 
yanındaki pistte birçok çiftler dans 
ediy»rlardı. 

Bir aralık Fehmi Raşidin de la -
kırdıya karışmasından istifade ede
rek Madam Doçelli'yi dansa kaldır
ınağı düşUndüm. 
Kocasına sordum: 
- Madam dans etmek isterler mi? 
O maden ve para bahsinin kesil-

mesi korkusile önce biraz şaşaladı. 
Sonra ağzındaki kaim tıigan par-

·Buğday mahsulü 
Türkiyede ve bütün 
buğday piya~asının 

dünyada 
vaziyeti 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte· 

riniz1 sıze söyliyelim ! 

Masum bir karakter. Fakat buna 
rağmen içinden bazı hadiseler karşı

ısmda derin tees
sür duyar ve bir 
takım kimseler -
den yok yere şü p
helenir. Sonra ken 
di kendisine va -
ziyeti · muhake -
me ettiği zaman 
kendisini haksrz 
çıkarır. Bir az faz 
la missidir. Eğer 
haya tın r 0 alitele -
rini kabul ederse 

Istaııbul mıntakası buğday fiyat
lan yeni rekoltenin yakınlığı dola
yısile düşmeğe mütemayildir. Son 
haftanın fiyatları şöyledir: 

Son hafta 
Yumuşaklar 6, 75 • 7 
Kızılcalar 6 - 6,50 
Sertler 5,50 - 6 
Ege mmtakası buğday piyasasına 

az mal gelmesi yüzünden fiyatlar 
sağlamlığını muhafaza etmektedir. 
Fiyatlar geçen haftanın ayni ola
rak: 

Son hafta 
Uşak sert 6,75 - 7 
Yerli yumuşak 6 
Yerli sert 6,375 

Samsun mıntakası buğday piyasa 
ve fiyatlarında geçen haftaya naza
ran hiçbir değişiklik olmadığı ya-
zılmal;rtadır. · 

Mersin mm takası: Çukurova buğ
daylarının piyasaya arzedilmesi ü
zerine fiyatlarda bir miktar düşük
lük görülmüştür. Mıntaka piyasala
rına istekli talepler gelmektedir. 
Son fiyat durumu: 

Son hafta 
Adanada yerli buğday 3,25 - 4,55 
Mersinde yerli buğday 4,185-4,l 73 
Kars mıntakasında buğday fiyat-

larında bir değişiklik olmadığı bil
dirilmekte, beyaz buğday fiyatları
nın kilosu 4,5 • 5, kırmızıların ise 
3,5 a.. 4 kuruş arasında olduğu kay
dedilmektedir. 
DIŞ PIYASALARDA - Arsmlu

sal buğday piyasası son hafta için
de sağlam geçmiştir. Birleşik Ame· 
rikada sıcaklar devam etmekte ve 

yağan yağmurlar kifayetsiz bulun -
maktadır. Ilkbahar mahsulünün 
1931 rekoltesinin ayni olduğu söy • 1 
!eniyor. Mezkur sene ilkbahar ürü- ı 
nü 114 milyon buşeli . geçr:nemişti. I 
ünümüzdeki yıl içinde Bırleşık Ame
rika Devletlerinin buğday ihracat 
ihtimalleri zayıf telakki olunmak
tadır. 

Kanadada mahsul vaziyeti iyidir. ~ 
Fakat ilkbahar ürünü için yağmur
ların ehemmiyeti kaydedilmekte ve 
bundan dolayı kat'i tahminler henüz 
yaP.ılamamaktadır. 

Rusyada kuraklığın zarar venne
ğe başladığı söylenmektedir. 

Bulgaristandan alman haberler 
vaziyette hafif fenalaşma kaydedi • 
yor. 

Balkanlardan ve diğer Avrupa 
memleketlerinden gelen malumata 
nazaran, rekoltelerin geçen senekin
den pek farklı olmıyacağı merkezin
dedir. 

Şimali Afrikada da beklenilen 
mahsul aşağı yukarı. geçen mevsim 
ürününe müsavidir. 

İtalyada birçok sahalarda har
man işleri bitmiş ve mahsul hazır· 
dır. Yalnız beklenilen yeni k.anunr 
mevzuatın henüz neşredilmemil$ ol -
ması çiftçileri tereddüt içinde bı • 
rakmaktadrr. 
Buğday muvakkat ithalatı üzeri

ne iş azdır. Italyan müstemlekeleri
nin un talebi artmı.ş olduğundan pi
yasa biraz canlanmıştır. 

B · O R SA 

S. B. Figin muvaffak olma -
masr için sebep yoktur. Çünkü o za
man ince zekası kendisinin yardımı
na koşacaktır. Mekanik zevki fazla
dır. 

* H. T. 112 
Hayatta emellerine muvaffak ol -

muş, çalışkan, girgin bir karakter. 
Biraz mağrur fakat o nispette iyi 
kalpli 'bir çehre arzediyor. lyi bir a· 
ile babasr olur. Arkadaşlarına karşı 
muhabbeti vardır. Fakat onlardan 
bazılarından şüphelenir. Bu şüphesi 
hiç de yerinde defjldir. Çünkü arka
daş seçmesini iyi bilir. 

* 
Bay Garbls Gazaroıl1una: 
Meldubunu:ru aldık. Ru sütunlarda 

yapdan tahlillerin Paristen yapılıp 

geldiğini müteaddit defalar söyledik. 
Yine tekrar edelim. 

Bize gönderilen fotoğraflar tasnif 
edilir sonra Parise gön.derili.r. Qrada 

profesör Carteret tarafından tahlil 
edilir, buraya gönclerilir. Burada da, 
tercüme edilerek sıra.sile neşredilir. 

Hergün, gazetemize ~irm.t beş otuz 
fotoğraf geldiğini ele Röylersek res
minizin tahliJ edilmesini \'e neşredil
mesini bir uıüclclet beklemeniz icap et 
tiğini anlarsınız zannediyoruz. 

Paralar 
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Eılram 

Saygılarımızı kabul ediniz. 

*" 
K . Kapu XOOl 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret nıilıab 
Plorin 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
f ..... c bronn 
Altm 
Banknot 

Pariı üzerine 
İnciliz il.zerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avuıturya 

Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Alıt -· 624,-
123,-
812,-
80,-
22,-
85.-
13,-
43,-

190.-
82.-

22.SO 
211.-
19,-
22.-
22,-
52.-
111.-

!)69,-
241,-

maklarına alarak: 
- Oh, dedi, tabii! 

1 atı ı 

630,-
126,-
820,-
84.-
23,50 
94,-
16.-
52.-

196,-
84.-
24,
so.-
22,-
24.-
25.
S4.-
11:\-

971,-
242,-

12,03 
630,25 

0,79,70 
10,10,80 
4,71,42 
3,43,SO 

63,-
1,16,94 

19,11,68 
4,18,32 
1,97,46 
3,07,85 
5,80,80 

Ayağa kalktım, hürmetle eğildim. 
Genç kadın bir taze kız neş'esile 

yerinden fırladı. Kadın vücutlarını 

ölçmekte ustalaşan gözlerim bu kıv
rak kadını bir çırpıda kavradı. 

Ince ipekler içinde bir taze pisi 
balığı gibi oynıyan bu dipdiri vücu
dun hatlarında insana bir bahar 
neş'esi veren vahşi bir yonca hali 
var. 

Pjste karlar yürürken onun vücut 
hareketlerini doya doya seyrettim. 
Şık, koket, minyon bir mahltık. 

Bir hafif fokstrot çalınıyor. 
Şimdi onun badem gibi çekik, iri 

bebekli siyah gözleri içindeyim. 
Konuşuyoruz. 
Masada bıraktığımız muhavere -

den bahsettim: 
- Kocanız banka işlerini çok se

viyor zannederim .. 
Bu onu söyletmeğe kafi geldi. 
Dans bitip yerimize dönmeden 

ikincisine başlaymcrya kadar öğ
rendiğim şeyler bu karı kocanın va
ziyetini o kadar aydınlattı ki derhal 
teklifsizce konuşmağa başladık. 
Mısırda ırkları ve milliyetleri ka· 

rışık pek çok insan var. Bıı aile de 
onlardan biri. Kocası aBlen Yunan 

ta Ba.u.ku, M!. 15.-
• • N 9~0 

., .. ftamitlne 9.90 
Anadolu 3 60 25,25 

.. 3100 41,50 
$iTketha:nl1• H'i.SO 
Tramvay 18,25 
Bomonti Nektar 9,30 
Terkoıı 12 'iO 
Aslan Çimento 9,35 
Merkez BankaSI 68,25 
Osmanlı Bankası 27,-
Sark Merke. Eczaneli Kuponıuz 3.70 

lsf11rroılor 

Türk Borcu r 
., " II 
H .. III 

fııtiln-uı c!ahiU 
ETgani A. B. C. 
Srvu - Erzurum 1 

" .. II 

Mısır folrv111erl 
1186 1 --19os n 97,50 
1911 III 92,-

To,,v11.Sf 
Rıhtnn 
Anadolu 1 ve il 

.. III 
Anadolu Mtimenil 

20.95 
19,10 
19,60 
9~.-
96,-
98,'75 
98,75 

--98.SO 
93,-

10.25 
44,25 
45,SO 
46,20 

adalılarından. Napolide servet yap
mış ve kendisile orada evlenmişler. 
Para. kazanmak hususunda talii açık 
olan adam Mısırda meydana ~Ikarı
lacak servetler olduğunu görmüş, iki 
yıl evvel Kahireye gelmişler .. Fakat 
bu gelişten genç kadın memnun de
ğil.. Bütün servete ve yüksek haya
ta rağmen Avrupayı özlüyor. 

Geçen yıl bir seyyah vapurile Is
tanbula gelmişler. Boğaziçinin hay
ranı. 

Ve bütün şikayetler arasında pa
ra budalası olan kocasının manasız
lığından ,zevksizliğinden sık sık 
bahsediyor. 

- Çocuğunuı olmadı mı? 
Dedim. 
Dudaklarile değil, gözlerile cevap 

verdi. 
Bu cevapta o kadar geniş bir ma

na vardı ki, katmer göbekli banke
rin, milyonları bu kadar ifadeli ola
mazdı. 

Kendi tatlı sohbetimizden etrafı
mızda dönen çiftlere bakamıyordum. 
Bir aralık yanımda İngilizce konu
şan tanıdık bir ses duydum. Mery 
tanımadığım şişman bir adamla dans 
ediyor. 

Göz göze geldik. 
Hafifçe başını eğdl. 

Iç ileminde, insanlarla, eşyalarla 

istihza eden, fakat içtimai cepheden 
daha genç ölmasma rağmen inKisar
larla karşılaşmış ve acılaşmış bir ka
rakter. Orta olan zekasını, mantrkı 

ile değil, duygulan ile tamamlamak 
istemesi, hazan hatalar yapmasına 

sebep olur. Lakin, yavaş yavaş bu 
kusuru kaybolacak ve büsbütün baş
ka bir adam olacaktır. Biraz mağrur 
ve biraı hodbindir. Aile çemberinden 
uzaklaşmak ister. 

* D. R. Şerel 
Hastalık veya bedeni bir eksiklik

ten muztarip bir k!l{akter. Bunun 
ruhi inkişafında bariz bir tesiri gö
rülmektedir. Hassasiyeti çok fazla -
dır. Sağlam esaslan olmamakla be -
raber, mantıki ve fikri faaliyeti çok
tur. Merdümgirizdir. Mahdut dostla
rı vardır. Fakat bu dostlar üzerinde 
tesir yapmıştır. İyi bir şef olabilir. 
Azimkardır. Inatçıdır. Birinci planda 
görünmeği sevmez. O, daha ziyade, 
kuklaların ipini çeken olmak ister . 

Ayni şekilde mukabele ettim. 
Bu Ingiliz kızı ile ayrılışımız o 

kadar dostane oldu ki, bu ilk tesa
düfümüzde biribirimize karşı hiçbir 
hınç duymadığımızı bir daha anla
dık. 

Hayat tesadüflerle dolu .. Kadınlar 
ve erkekler havada uçuşan, yerde 
gezinen böcekler gibi hep tesadüfle· 
rin yardımı ile birleşiyor, yine tesa
diifler neticesi ayrılıyorlar. Hayat 
yürüyor. Durmak yok .. Onun için 
aşk ebedi değil. Ebedi olduğuna ina
narak hayatlarını zehir edenler de 
var. Fakat aldandıklarmı bilseler 
nekadar gülUnç olduklarını da anh
yacaklar. 

Ne garip tesadüf. 
Ikinci turda Prenses Seylan'la 

karşılaştık. Dans ettiğim kadına 
bakmak için bana sel!m vermeği bi
le unuttu. Zarif Italyan kadınını o 
kadar keskin bakışla süzdü ki genç 
kadın heyecanla sordu: 

- Rica ederim. üzerimde bir şey 
mi var. Prenses çok fena baktı. 

Onu temin ettim: 
- Bir şey yok. Prenses güzel ka-

dınlara çok bakar. 
Güldü: 
- Neler de biliyorsunuz! 
Ben büsbütün başka maksatla 

Müstakbel eşimi nasd bulayım ? 
Kadıköyünden "K. S." imzasile: ı ü.,tii.ııe ihanet bile eder. Hele hisl~ 
"Oyle bir kadın1a evlenmek isti- taban tabana zıt. 18 senedir an~ t 

yorum ki, hayatta daima elele ve- nıamı§lar. Halbuki ben ona nıes'~ 
relim, bozıışmıyal1m ve biribiri.mizi bir yuva vadettim. O bendeıı 6 Y 
bırakrnıyalırn. Bütün mukadderatı- büyük, kocasmdan ayrılarak evle~ 
mı kendisine buğlıyacağım böyle ceği:;, ne dersinizt .. 11 

• "bl 
bir kızı araştırıyorum. Bulamıyo- Olamaz. Kağmın evlı olması gı ş 
rum. Bu rnıwaffakıyefaizlik belki, bir vaziyet bertaraf, sizden altı Y~. 1 benim rayıkı şekilde düşünemeyi - büyük bir kadınla evlenmeniz, degı. 
şimden, aramanın yolu11u bilemeyi- örfen, fennen de imkanı yoktu~" BtJ. 
şimdne doğuyor. Evleneceğim ka- gün 29 yaşındasınız. Sevdiğinız k~ 
dında veya kızda ne gibi hasletler dın 3~ tir. On beş sene sonra o 

0 ve meziyetler aramalıyım ki, yarın yaşında olacak, ve siz 44. O zaJllll 
hayat yoıımda el birliği ettiğim ne olacak? Mecburen, ona ihanet ~ 
eşimle anlaşmış olayım; yahut, is- deceksiniz. Halbuki, bu düşünce, ~~ 
tediğim en uygun bir hayat arkada- zin bugünkü hislerinizle, aşkınız • 
şrna kavuşayım. Bana bildirir mi- uygun değildir. Hayatta birçok nıa 
siniz1" ceralar geçirdiğinizden bahsediyor • 

Sorduğunuz mesele, o kadar mü- sunuz. Eğer, bundan sonra. usı~ııd; 
him ve çapraşık bir iştir ki, bugün mak maksadile evlenmek niyetuı. 
neticesiz kalan evlenmelerin çoğun- iseniz, intihabınız, daha doğrusu ~~~ 
da bunu bilmemenin tesirlerini gör- te.rinizi~. i~tihabı ~ç. yerind~ .de~ı i 
mek kabildir. dır. Bılakıs, bu ıntihap sızı• )~11• 

Bir erkek, kendisine en yakın bir maceralara sevkedecektir. Hem 0! 
arkadaş seçerken, onu mavi gözleri- le zannediyoruz ki, sizin hissiD1ı: 
le, kumral saçlarile dUşünmemeli, aşktan ziyade romantik bir merb3 
karşısındaki arkadaş namzedinin met ve alakadır. Halbuki realist ~~ 
duyuşuna, düşünüşüne dikkat etme- materyalist olmanız lazım. Kült~. 
li, onun ruhunu okuyabilmelidir. ve mesleğiniz bunu icap ettirir. pot 
Bütün hayat ve mukadderatmızı rusunu isterseniz, sizP yapacağJı:tl 
kendisine bağlıyacağımz bir arka - bir tavsiyeyi söylemeğe çekiniyorıl" 
daşta, yüz güzelliği, göz derinliği, Fakat mademki istediniz, söyliY8 'J: 
bukle saç, pembe ten hiçbir şey lim: Makul olunuz. SoğukkanI.ı!J s1 
ifade etmez. !stikbalde hayatınıza la düşününüz. Bugünün içtıı:tl 
müessir olacak olan kız, sizinle ni- şartlarile çarpışmağa kalkmak ola• 
çin evleniyor, bugünkü vaziyetinize bilecek hareketlerden çekininiz. SoJl' 
inanarak elini uzatan bu eş namze- ra, siz kırılırsınız. 
di yarın, herhangi bir hayat müca
delesinde mevkiinizi, paranızı, ka
zancınızı kaybettiğiniz zaman ne 
vaziyet takınacaktır? Hakikaten 
bu kadın, bu müşkül ve tehlikeli an
larınızda sizinle beraber mücadele
ye girebilecek kudrette midir? 

Bütün bunları düşünmeğe ve kar. 
şınızdakinde bu suallerin cevapları
nı araştırmağa mecbursunuz. Böyle 
bir tetkik yapmadıkc:a evlenmek, 
körkörüne tehlikeli bir karanlığa 
atılmak olur. 

• 
Benden büyük bir kaJınla 

evlenmek itıtiyorum 
Mevlanekapıdan D. S. A. imzasile: 
"29 ya§mdayım. Yüksek tahsil 

gördüm. Mesleğim çok iyi. Şimdi 

bir yuvayı mes'ıd edecek kadar ka
zanamıyorsam da bir iki seneye ka· 
dar vaziyetim çok başkalaşacak. Ha
yatta başımdan pek çok macera1ar 
geçti. Hemen 1ıemen kadınlar için
de büyüdüm. Çok sevildim, birkaç 
defa da 2 • 3 senelik Juı..kiki aşk ma
cerasile mazimi doldurdum. 4 sene
dir evli bir kadını seviyorum. Bıı bir 
aşktan ziyade çılgın bir his gi'biydi. 
önce ... Sonra çılgınlıkları siizüle &Ü

züle makul ve içli, derin bir aşk ha
lini aldt. Onu bütün kadmların ü.s
tünde b-u.lrnuyorum, belki o kadar 
güzel de değil. Fakat benim eşim, 
bir yarım olarak tanıyorum. O ka
dar anlaşıyoruz ki, omuıla ben iki 
yarım gibi bir bütünüz. Evli bir ka
dını sevmenin ne demek olduğunu 
ben de bilirim. Fakat bizi biribiri -
mize yaklaştıran öyle uzun sebepler 
var ki.. Onun kocası kendisinden 22 
yaş büyük, zengin bir adam. lstan
bullıı ve içli bir kadın olan karısının 

söylemiştim. Demek ki Mısıra ben· 
den çok evvel gelen Italyan kadını 
çok şeyler öğrenmiş! 

Prenses Seylan ikinci bir karı;ıı
laşmada beni selamladı . 

Uzun boylu bir Ingilizle dans edi
yor. 
Dudaklarıma kadar gelen bir te

bessüm Ü tutamadım. 

Eğer bu kupkuru ve bir bayrak 
direği kadar düz ve uzun Ingilizle 
yeni tanışıyorsa prenses için yeni 
bir Nil gecesi şenliği yapmak imka
nı var. Böyle bir Nil gecesinden 
sonra bu kamçı gibi !ngilizi görmek 
isterdim. 

Bilmem neden, önce Mery'nin 
Londra geceleri, sonra da Prenses 
Seylan'rn Nil geceleri bana bu çeşit 
adali aşkları düşman yaptı. Sinirle
ri kamçıliyan ve hayali genişlete
rek insana ruhi ve uzvi ihtilaçlar 
veren bu behimi aşkların reaksiyo
nu pek sert ve elim oluyor. 

Şimdi kollarımda bir tUy gibi 
dans eden ve tatlı bir kuş cıvıltısı 
ile konuşan bu minyon ltalyan ka
dını bana daha çok heyecan veriyor. 

Hem öyle bir heyecan ki insanı 
hırpalamıyor, harap etmiyor. 

Güzel fokstrot ikinci defa bitti. 
Prens Caferin itina ile ve. zevkle 

* Onun iıteJiğini yapmak 
mecburiyetincl eıiniz 

Istanbuldan H. H. G. imzasile: 
"iki senedenberi evli bir kadııı1' 

beraber ya§ıyorum, bir çocuğu, 
oldu •.. 

Beni çılgın bir aşkla Bevm~~,~~ 
karşı mecburi o1arak, her isted$9j11 
yaptyor, senden başkası kalbitrıJl'. 
yok diyorwm ... Fakat o: "Sen b~: 
sevmiyor, aldattyor, avutuyorsı''' 
diyor .. ikna edemiyorum... kJI 

"Aldığım maa§ ev idare edecşk , 
dar değil. Askerliğimi henüz yaP ıJ 
madım,seninle şimdi evlenememı:°1" 
na mukabil:"Kocamdmı ayrııacaU~ 
seninle beraber olalım, çocuğıuıı • 
seni baba bil.sin, eğer kabul et:.ıı~ 
sen kendimi öldüreceğim. Çıırı r 
sensiz bir dakika ya.şamak isteP~ 
yor, seni kendi gözümden kıskarıı!/ 
rıum" diyor. 

işlediğim cürüm çok büyük, f16 
yapayım111 

Dürüst bir erkeğe düşen tek ,.,. 
zifeyi yaparsınız. Hatanızı tamir 

1
; 

dersiniz. Bu yolu o, size göete~ , 
Bize söyliyecek başka bir söz dııf 
müyor. 
= 
M11ır tahvilleri ikramiyetİ 
Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde üç f~ 

izli Mısır kredi fonsiye tahvilaf.!ıı,. 
1-6-1936 tarihinde •' yapılan keşıd 
sinde kazanan numaralar : ~ 

1903 de ihraç olunan tahvill~ e 
430,561 numaralı tahvil 50,000, yiDI"' 
ayni tarihte ihraç olunan tahvil~"" 
den 34.131 numaralı tahvil 1()0,ll"" 
frank kazanmıştır. 

hazırladığı bahçenin her kö::;;, 
çiçeklerle süslenmiş büfeler vat· 
Dönüşte teklif ettim: . ııT 
- Biraz serinlemek ister misııı eti 
Bir çocuk neş'esile muvafakat 

ti. .. dii-
Bol kadehini dudaklarına götilt 
Dedim ki: 
- Tanışmamız şerefine~ 

Dedi ki: ·ııel 
- Tanışmamızın devamı ~ere!J 
Ne sevimli kadm yarabbi. .ı 
O kadar çabuk ahbap oJdıılC 

11
, 

etrafımızdakilerle meşgul bile. ol~, 
yoruz. Galiba ayni hisler bizı 
!aştırdı. . g' 

Ben ezici ve bunaltıcı bir ~11 11,ı
cesinin havasından kurtu1muştvııS1 
Biraz serin, hafif, taze aşk }le. iJJ" 
istiyordum. Rozina durgun, rrıe.ltt1il' 
leşmiş bir ev hayatının hareke tıJ1' 
liğinden ve sevgisizlikten ussD 
görünüyordu. . JJB" 

Bu hisler hemen hemen ayW bıl~ 
icede bağlandığı için pek çıı. 

dost olmuştuk. ~· 
O kadar ki, on dakika sonra j)JIİ 

zel bir tango başladığı zaman 
hlifenin önUnde bulunuyordu!\· 

Dedim ki~ ,, 
f Arkıı., fl
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Haşaratı öldOrmekden emin 

olmak için yalnız ve yeglne 

isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesırsız haşarat oldurucu mavıler 
atmakla paranızı beyhude yere israf etmeyı
nlz ve FLIT'ın sahteıerınden sakınınız. Al
danmamak lçın yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusaklı asker reslmlı sarı tenekeler 
lçerıslnde sahldıgını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü olduğundan her turlu hıy . 
loden iı.ridirler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bi.Jtün haşaratı oldüreblllrsınlz . 

Dtlıklerr t;e yarıklara FLiT tozu koyunuz ifa· 
şaraf, to:::u ltmaç l'ldrr time::: derhal ölıirler 

BULANA MOKAF AT 
10 Temmuz 936 cuma günü Sir

keciden Beşiktaşa giderken tram
vayda resmi ve gayri resmi ve bir 
çok kimselerin ilam ve vekaletna
meleri ile beraber 30 lira kadar bir 
parayı zayi ettim. Her kimin elinde 1 
ise para kendine aid olmak üzere 
evrakları Sirkecide Melek kiraatha
nesi sahibi Hüseyin Hüsnü'yc ge
.tirdiğinde ayrıca helalından on lira 
hediye edilecektir. 

'stanbul Gayrimübadıller Kom syonundan : 

Osman 

Göz Hekimı 

!.>r. ŞÜKRÜ ERTAN 
Cağaloflu Nuru Oamanıyc cad No.30 

(Caiakilu Ec:zaoca• bıtıtıii) 

!"cJ. 22566 

Edirne Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : Edirnenin Sazlıdere kö
yünde mukim iken halen ikametga
hı meçhul Ahmet oğlu Ibrahim'e: 

D. No 

456 

1665 

2245 

2770 
3527 

3445 

3727 

3856 

4458 

5152 

5647 

8042 

6339 

6035 

8213 

Semti ve mahallesi 

Kasımpaşa Hacı 
Ahmed 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Bostancı Çatal Çeşme 

Kuzguncuk 
Akrasay Katip Kasım 

Usküdar Icadiye 
Yeşilköy Umraniye 

Ortaköy Ayazma 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Kuzguncuk 

" 
Amavutköy 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Kuzguncuk 

Kadıköy Caferağa 

Sokağı Emlak No 

J<~bürrızadergahı E. 19-21 
ve uzun yol ve Y. 23·24 
Dere boyu 
Valide Çeşmesi 
ve Kılburnu 

E.163-163-
163 

Y.197-197/1 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Uç arsa ve Çiçek 4600 Kapalı 
bağçesi ve içinde zarf 
odalar 
Kagir hane ve 230 Açık 

dükkanın 1/6 His. arttırma 

Kitabcı ve 
Tülbentci 
Köşk 

E. 10 Mü. 217 metre arsa 200 ,, 
ada 13 harita 71 

3 172,25 metre arsa 60 

E. Orta E. 13 48 metre arsa 150 
Y. Umran 
Çifte Çınar 
Halkalı Cad. 

Y. 19 
E. 12 Mü. 
E. 32 
Y. 36~8 

133 metre arsa 80 
Altında dükkanları 680 
olan bağçeli ahşap 
hanenin 1/2 His. 

Pişmiş oğlu E.ve Y. 76 Içinde kulubesi 200 
mahallen 124 olan 145 metre arsa 

Sultan Çeşmesi ve 22-6 34,50 metre arsa 110 
Arnavut çıkmazı 
E. Hacı Kaymak 
Y.Menteş 

E. Kumbo oğlu 
Y. Menteş 

E. 16 
Y. 47 
E. 30 

Haremeyn mahallen E.2 Y.1-4 
Palacı ve Lütfiye mahallen 2-4 
E. Macar E. 45 
Y. Turan Y. 43 

E. Hacı Kaymak 
Y. Menteş 
Mühürdar Cad. 

E. 91 

E. 87 
Y.114 

113 metre arsa 113 

175 metre arsanın 50 
130/ 288 His. 
Ahşap hanenin 90 
1/ 2 His. 
Ustiinde odaları 465 
olan kft.gir dükka-
nın 3/ 4 His. 
115 metre arsa 120 

-57,50 metre arsa 200 

,, 
,, , 
.. 

,, 

.. 
,, 

" 

" 

,, 

,, 

Zevceniz Fikriye tarafından aleyhi
nize açılan boşanma davasının mu
hakemesi sırasında tebliğe rağmen 
mahkemeye gelmediğinizden dolayi 
gıyaben muhakeme icrasına karar 
\.'erilerek (müteaddit defalar asker
den kaçmak suretile şerefsiz bir ha
yat sürdüğünüze ve kenfüsini iaşe 
etmediğinize) dair şahit dinletilmiş 
ve tarafınıza muameleli gıyap kara
n tebliğine karar verilmiş olduğun
dan işbu ilanın neşri tarihinden beş 
gün içinde muamelelere itiraz etme
niz lazımdır. Aksi takdirde muha
kemeye kabul olunmıyacağınız gibi 
hasmınızın dermeyan ettiği vakıala
rı ikrar etmiş addolunacağmız ve 
muhakeme günü olan 23-9-1936 saat 
9 da mahkemeye gelmeniz tebliğ 
makamına kaim olmak tizere ilan o-

8261 Altı mermer Hacı E. Kilise Çıkmazı 14 Kagir hane 710 ,, 
Timur Y. Taşköprülüzade 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 27-7-936 tarihi
ne tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasır an gayrimübadil bonosiladır. 

lunur. (24427) 

Kültür Bakanhğından: 
915 numaralı kanun hükümlerine göre orta okul ve 

liselere alınacak parasız yatı talabesinin müsabaka sı
navları 1 Eylül 19 3 6 Salı günü başhyacaktır. 

Müsabaka sınavları hakkında fazla malumat almak 
isteyenlerin Kültür, Lise, Öğretmen okulu veya orta 
okul Direktörlüklerine müracaat etmeleri. ( 175 8) 

(4045) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Bir metrosunun 
Sahası muhammen Muvakkat 

Çatalcada Ferhatpaşa mahallesi
nin Ali paşa caddesinde ilk mek-

kıymeti teminatı 

tep karşısındaki arsa 834-26 60 kuruş 450 
Beyoğlunda Karrierhatun mahal-
Jesinin Kurdela sokağında ornuman 
ve kitabe taşlan hariç olmak üzere 
çeşme yeri 30-69 10 lira 23,10 

Yukarda semti sahası ve kıymetleri yazılı olan arsalar satıl
mak üzere ayn ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
Levaznn Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
31 Temmuz 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (İ) ( 4077) 

Taksi Talimatnamesinin İkinci maddesindeki İlk fıkranın de
ğişmesine dair Taksi Talimatnamesinin İkinci maddesinin ilk 
fıkrası olan Otomobiller "Landulc,, olacak kaydı yani arabala-
rın arka tarafının körüklü olması mecburiyeti "Umumi mecli
sin kararile kaldırılmış olduğu ve ikinci maddenin diğer fıkra
ları ile talimatın geri kalan maddeleri aynen mer'iyette olduğu 
ilan olunur. (B.) ( 4076) 

Hepsine 100 lira kıymet konulan U nkapanmda Elvan zade 
mahallesinin Yeşil Tulumba sokağında Süleyman su başı mek
tebi ankazı satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 7 50 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubuyla 23 Temmuz 
936 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulurunah
<fır. (İ) (3838) 

iş Bankasına Memur 
ahnacakbr 

Türkiye iş Bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere lise veya 

ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtihanile memur alınacaktır. 
Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş olan
lar ve yabancı lisanları iyi bilenler tecrih oluncaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecele
rine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ONDA AN

KARA, 1STANBUL ve İZMİR şubelerimizde yapılacaktır. En son ya
zılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

İstekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına aid izabnameyi banka
mızın Ankara, İstanbul ve İzmirdeki şubelerinden alabilirler. Başka 
yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamızdan tahriren de taleb ede
bilirler. Ancak bütün talihlerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 

lstanbul Ziraat Mektebi Mü
dürlüğünden: 
Halkalıda bulunan İstanbul Ziraat Mektebi Çifliği

nin 16 dönümlük bağlarının, mikdan 405 lira tahmin 
edilen üzümleri 31 Temmuz 936 Cuma günü saat 15 de 
açık artırma ile mektebde satılacaktır. İsteklilerin bağ
ları görmek üzere her gün ve artırmaya girmek için de 
30 lira 37 kuruş ilk teminat ile beraber mezkur gün ve 
saatte Mektep Müdürlüğüne müracaatları. ( 4055) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 
Yirriıi Bin dikişsiz torbanın açık eksiltmesi 25-7-936 

Cumartesi günü saat ona bırakılmıştır. İsteklilerin 
ı muhasebemize müracaatları. ( 4053) 

-17 - 7 - 936 -
:· TACETTİN GÜ~TAN 
ıl BüYülC HOBilYA HAGAZASI 

Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 

4897 -
r.ıııııl _____ Kolec ve Ticaret kısımlarile _____ , 

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

.. _•teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 

Askerı Fabrıkalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu ilanlan 

5213 

Biri Ankara civarında diğeri Erzurumda çalışmak 
üzere Hariciyede ihtisası olan iki doktora ihtiyaç var
dır. 

Arzu edenlerin vesikalariyle beraber şeraiti öğren
mek üzere Sıhhat Şubesine müracaatları. (3929) 

5298 

AÇIK EKSiL TME USUJ ~U iLE EKSlL TME lLANl 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer-
kezi Baştabipliğinden : . 

1 - Eksiltmeye konulan İş "Çanakkale Sahil sühhl" 
ye Merkezi İskelesinin" tamiridir. 

Keşif bedeli 6343 lira 22 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır { 3) 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele Projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti U mumiyesi 
D - Tesviyei Turabiye, Şose ve Kagir İnşaata dait 

fenni şartname 
E - Hususi Şartname . 
F - Keşif cetveli. Silsilei Fiat cetveli, metraJ cetveh· 
G - Proje, Grafik. ı 
İsteyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz İs tan btı 

Limanı sahil sıhhiye ve Çanakkale sahil sıhhiye MerkeZ .. 
lerintre '.ğör1ileoilir. 

3 - Eksiltme 20-7-936 tarihinde Pazartesi 
saat On beşde Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi 
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4 76 lir~ 

.1uvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdakl 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. ( 4) 

Bu gibi işleri yapabileceğine dair Nafıa MüdürliiğÜ1; 
den vesikasr olmasr. (3767) ~ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiys 
MERKEZİ SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Motörler için 5 3 kalem eşya kapalı zarf usulile şart" 

namesi üzerine satın alınacaktır : 
1 - Tahmin bedeli 5435 lira 25 kuruştur. 
2 - Adı geçen eşya için şartnameler merkezimit 

levazımından parasız alınır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulile 31 Temmuz 936 

Cuma günü saat onbeşte Galatada Kara Mustafa pa• 
şa sokağında mezkur merkez Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü yapılacaktır. 
5 - Teminatı muvakkate 407 lira 64 kuruştur. ·f 

6-Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usulile teklı 
mektublarını saat 14 de kadar komisyona mühürlü ola" 
rak vermelidirler. Saat 14 den sonra teklif mektubları 
kabul edilmez. 

7 - Teklif mektubları verilmeden evvel teminatla" 
rın merkez veznesine yatırılması ve mukabeleten rrıa1'" 
buz almaları şarttır. ( 4052) ~ 

•nhisarıar Umum Müdürıüğünden:;"1 
·~------------------------------------------------------------------_..........t 

Şartnamesi mucibince ( 15 00) kilo esans bergat11° 
ve (150) kilo kinin 3-8-936 tarihine rastlıyan Pazar: 
tesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. !ste1'1' 
Iilerin şartnamelerini görmek için her gün ve pazarlı .. 
için de tayin olunan günde yüzde 7 ,5 muvakkat güveı1 
me paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Miib8" 

yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 
( 4067) _.......--

14-7-936 tarihinde pazarlıkla satın alınacağı ilan °: 
lunan 2100 lira muhammen bedelli iki adet motoP0~8 
pa aid tekliflerin tetkikatı bitmediğinden pazarlı1' .. 
eksiltmesi 24-7-936 Cuma günü saat 15 e talik ~~ıı%e 
muştur. Teklifleri muvafık görülen isteklisinin yuı1 .. 
7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte tayin oc:tl" 
nan gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaat o$'ıı 
besindeki Alını Satım Komisyonuna müracaatları. 

(4066) 
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Çocuk gibi. seviniyor! OLACAK OLDU! 

COŞKUN 
MANiFATURA 

mağazası yine 

COŞDU 
15 Temmuzdan - 15 Ağustosa 
kadar Ticaret Odası müsaadesi
le 1 ay müddetle 

TENZlLATLI 
SATIŞA 

BAŞLADIK. 

Muhterem müşterilerimize 

müjde 

1NANILMIY ACAK 
UCUZ FIY ATLAR 

Beyoğlu, İstiklal caddesi !ş 
Bankası karşısında 

5339 

1 LAN 

• 

\ 
'· ... ......... ' 

6 

17 - 7 - 936 -

HAS 
Levantalar1 

Kadınlann ve ince ruh· 
ların yegane melceidir . 
Şinldiye kadarTürkiye
de emsalıne tesadüf · e· 
dilemiyen bu nefis, be· 
dii koku!arın HASAN 
m1ırkasını 

teyıniz. 

Krepdöşin 

Suar dö Pari 
Pompadur 

. -
musırren ıs· 

Volkınan elbise boyahanesinin taş 
rada bulunan müşterilerine bir kolay 
lık olmak üzre lstanbul Asmali Mes
çit Şark Aynali çarşısı 9 Numerolıt 
dükkan Boyahanenin en tanınmış 
ve eski bir şubesi olduğu cihetle 
bu işin dışarıdaki müşterilerimize te 
min için bu yeri gösteriyoruz bu 
Husüs Hakkm'da müracaat kabul 
olunur. 

-:· . '.. . . . """'-_.....,~~===::11 Lale 

rlergis 
V;yoletJ 
Milflör 
Aşk ~i(jeği 
Origan 
Şipr 

- Çünkü 8 inci Yerli Mallar Sergisindt--

RADYOLiN-
G R i Pi N 

Paviyonunu ziyaret ederek hem sevgili diş macu

nunun otomatik makinelerde tertemiz nasıl ya
yapıldığını gözlerile gördü, hem de bol bol ve 

taze taze Radyolin ve Gripin satın aldı! 

Siz de ziyareti ihmal etmeyiniz 1 

KREM BALSAMiN 
Esmer, sanşın, kumral her tene teva
fük eden güzellik kremleridir. Sıh-

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

Sivilce ve Buruşuklukları kamilen giderir. 

4 Şeki'de takdim edilir 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 

3 - Kreın Balsamin acıbadem gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 
Kibar mı:ı\.ıfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - lstanbu1 

ENDER 
KONSERVE FABRiKASI 

ENDER Balık konserva fabrikasmm icadı olan tübler içindeki 

ançuez balık ezmelerini ve bu fabrikanın sardalya, ançuez, ista

koz, 1ıer çeşit konservalarıru arayınız. Pek büyük itina ile hazır

lanan bu malların taklidine dikkat ediniz. 

Müflis Hacı Mehmet Dibağ masa sına ait alacaklılar sıra vetvelidir: 
Kayit No Alacaklı Talep olunan Kabul olunan Sırası Ret olunan 

1 Sumer bank 5796 11 5796 11 6 00 
2 Emine vekili ~ ,. 2640 26 2640 26 6 00 

Mehmet Fevzi Kadı 
Asker han No. 12/13. 

Fiatları bu şübeden · istemelerini 
muhterem müşterilerim..iziden sayğı
larla rica ederiz. 

Atletik Jıutu.tunuzu muhafaza 
~ ediniz 

şı,manlıkla mOcadel• edi
niz •• bunun en iyi 9.,HI 

' - alan SHORT LJNIA yı ıılyl· 
nlı.. Dılml maa•jının teıl· 
rll• Y•lilı tebakayı giderir. 
Hueu.I ellıtlkl bir trl~o
dan yapılm•• olan &HORT 
LINIA •dl bir kOtot gibi 
y•kanır. 

Fiyatı ' 10 llrıdın ltlbertn. 
Satı• y•rl yalnız 1 

.J. ROUSSEL 
_..__,..----, Parlı, 166 Bd. Haıınmınn· 

IST•NBUL, Beroalu 
TGnel meydanı 12 Ncı. lu. 

Mı§a,.mı21 zlyarıl ediniz ••r• 
13 No.lu lırffımlzl lıllylnlı. 

L
tanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva~ 
zım Amirliğine bağlı mües 
seseler için doksan üç ton 
sade yağı 4 Ağustos 9 3 6 
sah günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Talı 
min bedeli 72540 liradır. 
İlk teminatı 4877 liradır. 
Şartnamesi 3 6 3 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile te
minat ve teklif mektublan-

' nı ihale saatinden bir saat ev 
vel komisyona vermeleri. 

(41) (4046) 

!stanbul Ikinci lflas Memurlu
ğundan : Müflis Zare Kuçumyanın 
Birinci toplanmada alacaklılar tara
fından intihap olunan masa memu
runun lazım gelen kanuni bilgiyi 
haiz olmadığından intihap hakkın
daki alacaklılar içtimai kararının 

kaldırılmasına ve yeniden intihap 
yapılmasına tetkik merciince karar 
verilmiş olduğundan alakadar ala
caklıların Iflas idaresini yeniden in
tihap etmek üzere 22-7-936 çarşam
ba günü saat 10 da dairede hazır 
bulunmaları ilan olunur. (24442) 

Ret sebepleri 
00 
00 

3 Aliaddin vekili 3207 0000 00 O 3207 YEKUN 

( Mübrez vesaikin mUf 
( lis ile alakası ol
( madığmdan ve müf
( lis borcu inkar etti
. ( ğinden. 

Muslihiddin İhsan 

11643 37 8436 37 3207 
Ist. 1 inci Iflas Memurluğundan : 

Müflis Hacı Mehmet Dibağ masas ma ilç alacaklı gelmiştir. Bunların istedikleri 11643 Lira 37 kuruştan 
iki alacaklıya ait 8436 lira 37 kuru şu altıncı sıraya adiyen kayit ve kabul edilmiş ve bir alacaklının istediği 
3207 lira temamen ret edilmiştir. Ik inci alacklılar toplanması 5 Ağustos Çarşamba günü saat on dörtte 
yapılacaktır. Alacakları kabul edilenlerin o gün ve saatte toplanmada hazır bulunnialarr tebliğ ve ilan 
olunur. 

( .: . 
·. ' ; : . 
. ' --------

ilaçlarınızı 
Bahçe 
kabıda SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz K E s K • N 

bilytik bir dikkat, ciddi 1 
bir istikametle hazırla~m. · 

Bahar Cjİ(jek leri 

1~~§§§ Dağ Cji(jekleri 
Revdor 

-.------Yasemin 
Leylak 

HASAN 
Ankara-

Ciüller 
Divinya 

DEPOSU 

·lstanbul -
Beyoğlu 

KAŞELERi 
Gnp, Nezle, baş ve di!9 ağnJarJlll• 
muannid sancılan biı ande kesel'• 

~etli bir il!çtır. 


