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Asamblede ·· Blum mi.ihim bir ·nutuk söyledi Negiisü tahkir edenler 

İtalyan. gazetecileri dün 
hudut harici edildiler 
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Fransa taahhütlerini yapmayı, icabında 
harbı bile göze almayı kabul ediyor 

------~ ............... ~·· ··- ~-" fllll9mlllllt~.......,_,,,.,,._/ 
Asamblede Negüsü "kahrolsun fellah.. diye 

tahkir edenlerin Üzerlerinde tabanca bulundu 

MONTRÖ MEKTUPLARI : 

Camdan 
•• •• gorunen 

konferans 
Montrö Palas, 25 haziran 

inmiş bir pencere camının arka -
•mdan, bir denizin dalgalanışı, bir 
kuşun uçuşu, bir dağın rengi, bir va
punın geçişi nasd görülürse, bu Bo
gazlar konferansım da, kapalı bir 
kapının camı içinden, öylece, berral' 
bir resim, gibi seyredip duruyor\un. 
Devletler, gazetecileri konferans sa -
lonuna sokmuyorlar ve ne konuş -
tuklannı du~·mamızı istemiyorlar a
nıa. toplandıkları otel salonuna gi -
den koridordan ge~erken, kapalı ka
prlannm önüncle dunıp gözlerimizi 
uzatıp l~erideki manzaralannı gör -
memize ve hiç o1mazsa hareketlerini 
tetkik etmemize ele mfuıi olmuyor -
lar. 

Bu suretle yüzde elli nlsbetinde, 
biz gazeteciler de konferansın içinde 
yaşıyor bir vaziyetteyiz! 

Herhangi bir l'aziyeti tam kavra
tnak için kulak mutlaka kafi bir u
ruv değildir. Bir adamı dinlediğimiz 
zaman kulağı gözle tamamlamazsak 
ldraldmlz daima eksik gibidir. Bizim 

rrtt!t tı:ı~ ırtq>ı rn " JCI l 'RZIYe-

frni:ı bunun tam aı sidir. GözümUru 
açıyor ve kulağrmrzr bkı~·ornz \'e kula 
ğnnızın duyarruıdığını gözümüzle tah 
mln etmeğe çalışıyoruz! 

Şimdi, ey aziz okuyucnlanm be -
nimle beraber geliniz, gözlerimizi 
Jl.u.LLttra.nı;ı kapısmm camına dayıya
lnn \"e Boğazlar meselesini göriişen 
heyetlerin bütün vaziyetlerini, yüz -
Jerini tavırlarını, hareketlerini ve a
ğı ılannın krmıldaruşlannı, oturuşla
nn1, kalkışlarını takibe ha.')lıyalı:m. 

Büyük bir salon. Atnalı şeklinde 
blr ye~il ma.qa, Tam ortada reis otu
nıyor ve iki tarafında, sağlı sollu, 
heyetler geliyor. Karşısında, Ulus -
1ar Kunımundan getirilen \'e zabıt 
tutan katipler var. Bütün mınah -
haslann önünde kağıtlar, dos~'alar 
\"e surahilerle kadehler gözüküyor. 

Dk gözümüze ~arpan, tam karşunı 
za gelen reistir: Avustralya de -
legeırJt Bruce denilen zat. Tipi itiba -
rile kendisini say<bran blr adam ol
duğu belli. Elli yaşmda kırmızı: yüz
lü, ağrr ve kibar tavırı:. Bakışı, ba -
ı~ı sağa ~ola ~e\.;rıp muralıhasJan 
go~erile idare edişi ,.e biitün heyet
lerın kendi!i!ine karşı aldıkları dik -
katU vaziyet, gösteriyorJar ki, Bo
ğazla~ konferansı iyi bir reisin 
idare.:ındedir. Ulu.'!lar Kurumu i_şle -
~ini bılen bir .. arkada~tan sornyonım: 

Murahha..,bg-r o kadar fevkalade de-
fil ama, rei41liği ''aman! di''Or ve 
"] 1 k J " " .n us ar urunıunda riyaset ettiği bü 
tUn komis~·onlarda en mükemmel bir 
reis oJarak ~maJiiz etti. Reisliı>:in 
bütün l • "' ıosusı vasıflan bu adamda 
topla~?1ış gibidir., diye ilave ediyor. 

ıtc:•sın solunda konferans katibi 
Agrudes otunıyor. Agnides, ismin -
den de a.nhya..cağnıız üzere, bir Rum
dur. He~ de Türkçeyi iyi bilen Ana
dolulu bır Ruın. UlusJar Kurum . 1 . d unun 
yaza ış enn ~ ustalığite meşhur. Ba-
kıyorum: lUuzakere cereyan eder _ 
ken bir taraftan hablre ,, .. ......., "N 

~ d' J-•.ror. e 
~azıyor . ., ıye merak edip sordu _ 
gum zaman: ... 

- "Daima böyle yapar. Bir taraf
tan müzakere cereyan ederken teb _ 
liği hazırlar. 

F il v a k i t e b 1 i ğ i hazırla
dığı, müzakere bitince ayağa kalka
rak topla.ntıc1a konuşulanları hillasa 
eden Communlque'yi henıen okuma _ 
11mdan belli. En mühim meseleleri hü 
lba edecek ve bu hülasayı yapar _ 
ken herkesin binbir zamirini gizliye
cek ve hepsine "evet, söyliyediğim bu 
idi!,, Dedirtecek bir tebliğ Yazma 

[Arkası 3 üncüde) 

ALI NACI KARACAN 

Sovyetler birliği mümessili de dün asamblede 
ltalyan murahhası 

gürültüyü ($tkaran 

gazetecilere hak veriyor 

zecri tedbirlerin esassız hale .~eldı~~ıni sö~qledi 

Cenevre. 1 (Tan) - Milletler Ce
miyeti mahafili ve bütün Cenevre 
halkı. ltalyan gazetecileri tarafın· 
dan dün Asmable toplantısında çıka
rılan çirkin hadiseyi 'akbih ediyor
lar. Cemiyet nezdinde ltalyanm dai
mi murahhası Skopa, bugün, Cenev
re müddeiumumisine müracaat ede 
rek tevkif edilen ltalyan gazetecile
rin serbest bırakrlmasınr dilemiştir. 

Diğer taraftan, İtalyanın Cenevre 
baş konsolosu dünkü hadiseler hak
kında Roma hükumetine tafsilatlı 
bir rapor göndermiş ve talimat iste-

[ Arkası 7 incide J ltalyan murahhası Bova Skopa 

Uluslar Ku rumunun toplandığı Cenevrenin gü zel bir manzarası 

Habeşistanda İtalyanlar rahat değil Cenevre.1. (A.A.) - Milletler Ce· 
miyeti Asamblesi, saat 10,30 da top 
lanmıştır. 

Kolumbiya murahhası Turbai, ilk 
olarak söz almıştır. Mumaileyh, te
cavüz yolu ile elde edilmiş olan me
na fiin tanınmamasını istemiştir. 

Turbai, hükumetinin : 
1.- Milletler Cemiyetinin bütün 

cihana şamil bir hale getirilmesini. 
2.- Mezkur Cemiyet mukavelena

mesinin kuvvetlendirilmesini, 
3.__:. Sulhun muhafaza ve harbin 

kanun har ici ilan edilmesini, 
Isremct. vltlırfittnn pcyan elD.Uş

tir. 

Blumun sözleri 
Mumaileyhten sonra Blum, söz al

mıştır. 

Fransız Başvekili, son amele ha
reketlerinin Fransayı tehlikeye dü
şürmüş olduğu iddiasının hakikate 
uygun olmadığını söylemiştir.Fran· 
sız milleti, umumi hayatında çok a
teşlidir. Fakat ateşli milletler, ne 
korkak ve ne de hodbindirler. Fran
:nz milletinin tclakkb1ne göre sulh 
hakkı kuvvete tabi ve muti bir ha-

[ Arkası 7 incide J 
CenevreJe mühim bir nulııb 

söyleyen Leon Blum 

Kabotai ylldönümü 

Deniz Bayramı dün parlak 
merasimle kutlulandı 

Denizcilerimi:z cibi deye geliyorlar 

Kaputaj hakkının Türk denizcileri 
ne geçtiği günün onuncu yıldönü
mti, dün, bir deniz bayramı halinde 
ve parlak merasimle kutlulanmıştır. 
Bu münasebetle, bütün gemiler ve 
deniz müesseseleri bayraklarla do -
nanmıştır. Merasim elbiselerini giyen 
~niz mensupları ve gemiciler, saba
hın erken saatinden itibaren Topha
nedeki Denizyolları parkında toplan
mağa başlamışlardır. Her teşekkül 
mensupları, önlerinde forsları, ayrı 
kümeler halinde hazırlanmışlar ve 
saat onu beş geçe Taksime doğru 
hareket edilmiştir. Alay, önde Şehir 
bandosu olduğu halde saat 10,45 de 
Taksime gelmiştir. Merasime saat 11 
de İstiklal marşı ile başlanmıştır. 

Sait Kaplan nutkunu söylüyor 

Marş, bütün denizcilerin iştirakile düklerini çalınağa başlamışlardır. 

çalınırken, direğe Türk oayrağı çekil Bu sırada, Taksim nahiye müdürü 
mis ve limandaki bütün vapurlar dü [Arkası 7 incide] 

Boğazlar 
konferansı 

\ 

Cumartesiye 
umumi bir 

1 
a var 

Londra, 1 (A.A.) - Dc~li Te~ 
lc~ıaf gazete i, Doğazlar konferan 
sının Cumartesi günü yeni bir umu 
mi i(·tirna nkdedecei{ini hilc1irmek
tedir. Uu gazeteye ~öre, Lord Stan 
hope bu arada J,ondraya gelecek
tir. Zira Dıı:; Bakanlığında huzuru
na liizum \'ardır. Bu münasebetle 
Lord Stanhope yeni Boğazlar mu
l<avelesiııin imzası için lüzumlu fe
daldirlık1nrcla bulunabiJmek üzere 
tam salii hi~-ct te alacaktır. 

[ Diğer telgraflar 3 neli sayfada) 

1 İtalyanlar Adisababa-Dessie yolu 
üzerinde mü~külata uiiruvorlar 

Habeşistanda pek te rahata kavuşamıyan ltalyan askerleri 

Hartum, l (A.A.) - Gore'den ge- J miyetini kaybetmiş olduğunu söyle
len seyyahlar, Necaşinin Habeş reis j mektedirler. Ancak Habeş reisleri, 
leri üzerindeki bütün nüfuz ve haki. [Arkası 1 incldel -=-=m--"""""""'-=--~-~ .. -----1 ============================================== 

Habsbur9lar 

Yakında tahta 
çıkıyorlar mı? 
lngilizler Habsburgların 

tahta geçmesinden 
büyük endişe duyuyorlar 

Londra, 1. (A.A.) - Siyasi ma
hafil, muhtelif menbalardan gelen ve 
Habsburg hanedanı saltanatının ia
desi meselesinin had bir şekil almış 
olduğunu bildiren ve Şuşnig'in bu 
meseleyi müzakere için Cenevreye ça 
ğırılmasını muhik gösteren haberler 
dolayisiyle endişe içindedir. 

1 Bu mahafil, Şuşnig'in Viyanadan 
ayrılmak istememesini Habsburg ha 
nedanııun pek yakında saltanat ma. 
kanuna getirileceğinin bir delili sure 
tinde tefsir etmektedirler. 
Aynı mahafil, Küçük Antantın 

Habsburg'ların tekrar saltanat ma
kamına gelmesinin bu Antantm oto
matik olarak umumi surette sefer
ber olması demek olacağını ve bu
nun içtinabı nakabil bir şekilde Al
manyanın müdahalesini intaç eyliye 
ceğini birçok defalar beyan etmiş ol
duğunu hatırlatmaktadırlar. 

Binnetice Büyük Britanya, Habs
burg'ların saltanat makamına gelme 
!erini tehir için elinden geleni yapa
cak ve küçUk devletler üzerinde on
ların hareketlerini tadil için tesir 
icra edecektir. 

Viyanada ne diyorlar? 
Viyana, 1 (Tan) - Habsburgla

rın tekrar tahta çıkmaları hakkında 
dolaşan rivayetler burada hayretle 
karşılanmış ve çok nabimevsim te
lakki edilmiştir. 

Şerefli bir galibiyet kazandık 

Muhtelitimiz Macarları 
dün 5 • 1 mağlUp etti_ 

lViyazinin Boçkay kaleaine bir hücumu 
- Yazısı 5 inci sayfamızdaclır -
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GÜNAŞIRI 

y~~i 
insanın maddi \'arhğını tahlil edeliler, iki yüz kuruşluk bir erzak pu • 

ıulası çıkarıyorlar: Yağ + sabun + şeker + su ve bunlara. benzer bir
k~ şey ..• 

Yeni adam.m, bugünkü varhğou ararsak, şu ınua.deleyi buluruz: 
Aşı + taksit + makine I 

Bugüniin lnsam, diinün insanı gibi, darmtrlannda ~ ve beyaz kü
r~ciklerin seli dolaşan basit bir varlık değildir. Bugünkü insan, ya.~amak 
lçın, ekmeğe, suya, havaya olduğu kadar seromlara ela mühtaç, her me
deni liicut, bir aşı deposudur: Çiçek aşısını, tifo aşısını, kızıl aş~~ıu, dev
let kapılarında, ticaret kapdarmda, mektep kapılanndaf hüviyet cüzdaıu 
gibi soruyorlar! 

Bugüniin insanında her şey taksittir: Şapkadan papuca kadar bütün 
giyecekler .. Şu, bardağı buğulandıran buz dolabı .. Şu bir düğme~n dön
mesile krt'alaroı sesini değiştiren radyo.. Şu odamızı aydınlatan avize .. 
Şu havagazi fınru .. Oturduğunuz kübik koltuk .. Yattığınız yayvan Jcar _ 
yola .. Yaktığınız kömür .. Hatta yaptırdığınız ev .. Hepsi, henüz ilk bono
fan ödenmemiş taksitlerle sizindir! 

Bugüniin insanına, artık makine adam da diyebiliriz: Evinde birçok 
~eyler bir düğme çevirmekle oluyor: Düğmeyi çevir, asansör merdiven 
ha.5mda ! ·· Düğmeyi ~evir, salon işık kinde!.. Düğmeyi çevir, yemekler 
pişsin, etler, bürekler kızarsm!.. Düğmeyi çevir, banyo sıcak s1ıJarla dol
ımn? •. Dügıııe~i çevir, telefon en uzak dostlara seni kavuştursun?.. 

Aşı, taksit, makine: İşte yeni adamın formülü. 

Tesbih çekiyorlar 
Dün Milli takımımız, Macarlara 

karşı parlak bir muvaffakıyet ka -
zandı. Oyuncularımız şimşek gibi ha 
ııım kalesine akıyorlar ve mütemadi 
yen Macarları sıkıştırıyorlardı. Oyu
na başladıktan sonra hemen bir çey 
rP.k geçmeden birinci golü ağlara 
taktık. Derken ikinci gol oldu. Bunu 
Uçilncü gol takip etti. Seyircilerde 
heyecan dehşetli idi. Arkamdan bi
risi bağırıyordu: 

- Yaşayın be! .• 
Oteki il§.ve etti: . 
- Oyun oynamıyorlar, kaleye mü 

temadiyen topla tesbih çekiyorlar ... 
Beriki cevap verdi: 
- Macarlar da ya Sahur!.. 

Altmış altıya 

Fakat Macarlar ya Sahur çekmi· 
yorlardı; dehşetli sinirlenmişlerdi. 
Sabır çekselerdi, selamete ererlerdi. 
Mütemadiyen favllere başladılar. Ax
trk kırasiye oynuyorlar, hatta hazan 
topu bir tarafa bırakıp, arkadan o
yuncularımıza çelme bile takıyorlar 
dı. Fakat bizimkiler buna rağmen iti 
dallerini bozmadılar. Derken dör . 
düncü gol oldu. Artık tribünlerdeki 
alkışın arkası kesilmiyordu. Birisi 
dedi ki: 

- Bu gidişle düzüneyi boylayacak 
ğız galiba ... 

öteki itiraz etti: 
- Ne diyorsun Macarları altmış 

altıya bağlayacağız! .. 

Biraz te§rif buyurun 
Bizim kaleci istirahatte.;.. 
- Tek kale mi oynuyorlar!. 
- Yahu para verdik, buraya gel-

dik, şu kafile reisine söylesen de Ma 
carlar biraz da bu tarafa teşrif edip 
oyun gösterseler ... 

Macarca bilir misin ? 
- Sen Macarca bilir misin? 
- ..... . 
- "Cebemde Alma van!" ne de . 

mektlr? .. 
- Ay bu Macarca mı! Ayol onu 

bilmiyecek no var "Cebimde elma 
var,, demek. 

- Peki "Kalamda top van !" ne de. 
1nek.,.. 

- Onu pek anlayamadım. Git bey 
nelmilel o}'l,lncu Markoşa sor! .• 

Kafa ve ha§ 
Kim demiş, bizimkiler kafa ne de 

fil de ayakla oynuyorlar!.. DUnkU o· 
yunda filhakika ekser zaman kafa 
ayak yerine geçiyordu. Hem de öyle 
kafa oyunları vardı ki, topu ayaktan 
daha kuvvetli sevkediyordu. Hayat -
ta ilk defa top oyununda ayakların 
baş olduğunu görödtim. Fakat böyle 
baş olan ayaklara can kurban. .. 

Nasır llôcı 
Bir aralık, Macarlardan blrisl yu. 

varlandı. Fakat nedense kendi ken • 
Cl.isine düştü. Galiba biraz ril?gar 
fazla esiyordu. 

Hayret! Macar delikanlısı yerinden 
kalkamıyordu. Etrafına UşüştUler. 
Kendi kafile reisleri de o tarafa ko
euyordu. 

Birisi sordu: 
-Ne oldu?," 
- Bilmem ... Fakat galioa reis na-

sır ilacı götürüyor. 
Oyuncu biraz sonra ayağa kalktı. 

Seke seke drşarı çıktı. 
Seke seke ben geldim. Çıngırağım 

llM>ş geldin!_ 
- Gol ... 

Yusuf . ZIYA 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
S - Karagözü evvela kim icat et

miştir? 

S - A vustralyaya Avustralya fs. 
ml neden verilmiştir? 

S - Dünyanın döndüğünü söyledJ 
ği için fen uğurunda ilk defa idam e
dilen adam kimdir? 

S - Sofistler kimlerdir? 
S - Aruzla yazılan ilk türkçe şi

ir hangisidir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - M ontrö nasıl bir yerdir , 
O - Montrö lsviçrede Vod kan

tonu dahilinde Leman gölü üstünde 
16.000 nüfuslu bir yerdir. lklimi ga
yet mutedildir. Omın i~in kışın bil
hassa buraya çok Reyyah gelir. Le
man gölü üzerine bakan manzarası 
harükuJide giizeldlr. Bağcdığ"I, or
man i~letmesi ve marangozluğu ile 
meşhurdur. 

S - Çiçekleri vazoda daima taze 
lemek için ne yapmalı1 

C - Çiçekleri \'azoda. dalına. taze 
tutmak için saplarmdan blr miktar 
şivine kesmeli önce ıncak suya ba
tırdıktan sonra soğuk ve taze suyun 
içine bırakmalıdır. Sıcak su saptaki 
mesa.matı açar ve çiçeğin içine suyun 
ylikselmesi hususuncla. 8.nıU olur. 
Vazonun suyu içine dörtte bir mik
iannda aspirin atarsanız çiçeğin daha 
uzun müddet tazeliğini muhafaza 
muhafaza etmesine yardmı edersiniz. 

S - Fransızların Lejiycm d'onör 
nişanı ne zaman tesis edilmi§tir' 

O - Lejyön d'onör nişanı askeri 
ve sivil hizmetleri mükafatlandırmak 
için 19 Mayıs 1802 tarihinde te..'iis e
dlimi~tir. Bundan sonra 1816 da ve 
1852 de yeni baştan islah olunmuştur. 

S - Avmpaya «Avrupa,, ismi ne
den verilmiştir1 

O - Avrupa "Europe" kelimesinin 
Fenikeliler zamanında meydana çık
tığı söylenir. Fenikeliler deniz aşm 
seyahatlerinde Avrupa topraklarma 
ra.~t geldikleri zaman buraya. "Ereb•' 
l<;Jmint vermişlerdir. Ereb sonradan 
"Europe=Orop" ismini almıştır. Ma
maf'i Yunan kadlmdede Avrupa. keli
slne tesadlif edilirdi. Yunanlılar, ken
dl hudutlarından öteye "Avrupa t.op
rağı" derlerdi. Makedonya ve Trak
yanın ilerisi bilhassa 'ıAvnıpa t.op
ra.ğı" ismini alırdı. Billha.ra bütün 
A \TUpa. kıt' ası yavaş ya.va., A vnıpa. 
ismlle tevsiın edildi. 

S - Yoğurdun hileli olup olmad1-
ğmı nastl anlarsuırzt 

C - Bir ufak kaşllda bit miktar 
yoğurt alwz. Bunu hafifçe ımlandtnp 
a z ı c ı k ı s ı t ı n ı z. içine bir 
damla tentürdiyot damlatımz. Eğer 
yoğurtun içinde nişasta \'eya kola. var 
sa, yoğurt derhal mavi bir renk alır. 
Eğer renği bozulmazsa ~·oğurt hile
sizdi.r. 

Panorama 
- Macarlar sinirli olmalarına 

rağmen bir mUsellesle iyi ilerliyorlar. 
- Aman tehlikeli vaziyet! .. 
- Korkma Yaşar şimdi müselle-

sin resinden kaideye doğru bir amut 
çizer ..• 

- Fakat topu sonra. Panaroma 
bahçesinden kim alır? .• 

Birisi bağırdı: 
- Y'll.Şar topu Panaromaya yolla

ma ... Asıl Panaroma burada!.. 

TAN 

A fişai meselesi 

Holanda bankası 

bir dava açtı 
Holand Bank Ünited tarafından, 

kendisinden teşhir ücreti ve levha 
resmi olarak gayri kanuni şekilde is
tenilen bir paradan dolayı, belediye 
aleyhine bir dava açılmıştır. Epeyce 
dedikodulu bir mevzua temas ettiği 
için alaka uyandıran bu davanın a
çılmasına sebep şudur: 

Belediye namına afişaj ücreti tah
siline teşebbüs eden şirket, diğer bir 
çok müesseseler meyanında, Hola 
Bankasına da 816 liralık bir makbuz 
göndermiştir. Banka, bu talebi ka
nuna uygun bulmıyarak parayı ver
memiş ve ayrıca, gayri kanuni ver
gi tahsilinden dolayı belediye aley
hine bir dava açmıştır. 

Dün bu dava, ikinci hukuk mah
kemesinde görülmüştür. Davacı Ban 
kaile, dava edilen belediye birer ve
kil ile temsil edilmişlerdi. Mahkeme, 
iddia hakkında karar verebilmek ü
zere, afişaj işleri hakkında belediye 
encümenine verilmiş bir karar olup 
olmadığinm tetkikine lüzum gör
müştilr. Belediye Vekili, böyle bir 
karar mevcut olduğunu söylemesi 
tizerine, mahkeme kararın bir sureti 
mahkemeye getirtilmesi için duruş . 
mayı, araya tatil girmesi dolayısi
le, 22 Eylfıl tarihine bırakmıştır. 

Ad,iyede 

Ölüme sebebiyet 

iddiası tetkik ediliyor 
Bundan bir mtiddet evvel, Muhlis 

isminde bir hekime, operatör Nisen 
tarafından bir ameliyat yapılmış, 
çatlamış olan ayakkemiği üzerine 
yeni usul dikiş tatbik edilen Dr. 
Muhlis, ameliyat yapıldıktan sonra, 
sık sık ayağında birtakım ağrılar, sı· 
zılardan şikayet etmeğe başlamıştır. 
Bir aralık bu sızılar arttığından ope
ratör M. Kemale müracaata mecbur 
olmuş, M. Kemal, Dr. Muhlisin aya
ğını açınca, kendisinde flegmon de
nilen tehlikeli bir hastalığm başladı
ğını tesbit etmiş, fakat hastalık sey
rini arttırarak, birkaç gün içinde 
Dr. Muhlisin septisemi'den ölümü
nU intaç etmiştir. Bunun üzerine Dr. 

'~~-........ 
N d . . 1 Feci bir ölüm 
e ersınız . T .. 1 .., . d."'. 

Fransa - Polonya tekrar 
yakınlaşıyor mu ? 

Yeni Fransız dlş bakam YTI>n 
Delbosun Polonya Dış Bakanı Mira
lay Bek'Ie oldnk~a uzun süren bil' 
konuşma yapmasına Cenevre maha
filinde büyük bir ehemmiyet veril • 

emız emege gır ıgı 

Re9.:::::ıe~ark kuyuya· düştü, öldü mel<tedir. . 
Harbinmumi neticesi istiklAllnl ka 

uman Polonya tamamiyeti mülkiye
sini Fransız Politikasının gayretleri
ne med:run olduğu ve ta 19 uncu 
a.sırdanberi Fransayı kendine an'ane
vi dost addettiği için Parisle bir te
dafüi misak aktetti. Bu anlaşma Al
manyaya karşı alınmış bir tedbir acl
dedlliyordu. Fakat Ilitler mevkii ik -
tidara gelir gelmez Polonya yukarı 
Silezya ve Danzig meselelerini unu -
tarak Almanya ile bir anlaşma yap
b. Bu suretle Sovyet Rusyaya kar
şı bir cephe almış olduğu gibi Ber -
lin ile Varşovanm yakınlaşması 
Fransa ile Lehistan arasındaki bağ. 
lan gevşetti. Çok geçmeden Moskova 
ile Paris arasında. bir misak aktedll· 
di. Bu misakın Almanya tarafından 
Berlini iki ateş arasmcla bırakma]\ 
için atılmış bir adan yolunda. tefsiri 
ve ayni zamanda Varşovanm Mos -
kovaya karşı endişeler hissetmesi 
Polonya ile Fransa arasındaki bu • 
mdeti arttırdı. O kadar ki, Avnıpa 
siyasi mahfelleri kıt'a üzerindeki 
politik kombinezonlann bir tedavül 
devresi geçirmekte olduğunu iddJa 
başladılar. Alman - Leh bloku kar • 
şlsmda bir Fransız - Rus blokunun 
mevki almakta olduğuna işaret etti
ler. 

Almanyaya gideceklere orada blo 
ke olmuş Türk alacaklarına mu· 
kabil kolaylıkla döviz verilmekte· 
dir. Bu dövi:z.lerden ayda 150 bin 
marklık kısmının ltlerkez Bankasın· 
ca arzu edilenlere Register mark 
denilen mark olarak ,yani asıl marh 
pİyasasile yüzde otuz, otuz beş da
ha ucus bir döviz verilmesine Al· 
manya Devlet Bankası muvafakat 
etmiştir. Bu iş böyle olup giderken 
bu ucaz markm bundan OR beş gün 
evveline gelinceye kadar T emmu.z 
hiısesinin bile sarfedildiii Alman 
Devlet Bankasınca görülerek alaka· 
darlann na.zarı dikkati celbedilmi.ş 
ve Finazıg Bakanlığı da artık Regis
ter mark verilmemesi !,akhmda Mer 
kez. Bankasına emir verilmiş. Hal
buki şimdi Olimpiyatların arifesin
deyiz;. Bir taraftan buradan Berline 
gidecek Türk seyyahlan için, diğer 
tara/tan Türk sporcuları kafile:ıi ve 
gaz.efeciler için Mark lciztm. Gerçi 
adi döviz olarak Almanyaya para 
frkartılıyor amma Reginster mark 
verilmediği için herkesin seyahat 
masrafı yüzde 40 kadar arhyor. Ev· 
velce Register mark Ü%erinden he
saplarrnı yapmıt olan seyahat ac:en. 

teleri, gazeteciler ve spor teşkilatı, 
ıimdi müşkül bir vaziyete gİrmi§ler. 
dir. Olimpiyatlar sebebile 100 bin 
mark kadar bir ilave müsaadesi Ve· 
rilmesi hakkında Alman Devlet 
Bankası nezdinde yapılan teıebbüs 
le müsbet netice vermemiştir. Yal
nız Türk sporcuları Olimpiyat ka· 
filesinin masralr 40 bin lira kadar 
tahmin edilmekte idi. Buna şimdi 
alınanuyan Register mark farkı ola
rak 15 bin lira daha ilcive etmek 
icap edeceği gibi gazetecilerin de 
masraflarını bu yüzden arttırmala
rı lazımgelecektir. Olimpiyat gibi 
en az; altı aydan beri tahakkuk et
mit bir itin kar_..ı • ..- -•--J. ı..:.. ···•*· 
dar Regiseter mark tasarruf edile· 
memesinin sebebi anla§ılamamakta· 
dır. Umuyoruz; ki bu zararlı vaziye
tin ıslahı için alakadarlar mües3ir 
çarelere baıvurmalıta gecikmezler. 

Biz böyle düıünüyorus. 

Siz ne dersiniz ? 

Dün Ortaköyde feci bir kaza ol
muş, bir kuyucu temizlemek üzere 
girdiği kuyuya yuvarlanarak ölmüş
tür. Hadisenin tafsilatr şudur: 

Ortaköy Şifa Yurdunun bahçesin
de bulunan 26 metre derinliğinde
ki kuyuyu temizletmek için, Ortaköy 
de Postacı sokağında oturan Artin 
isminde bir kuyucu davet edilmiş -
tir. Artin, ameleden Ömer Mustafa 
ve Veyselle beraber kuyu~un başı· 
na gitmiş, beline ip bağladıktan 
sonra kendini içeriye sallandırmıştır. 
Adamcağız kuyunun ortasına kadar 
geldikten sonra birdenbire elindeki 
ipi sallayarak yukarıya işaret ver -
miş: 

"Havasızlıktan boğuluyorum!" 
Diye bağırmıştır. Bunun üzerine, 

kuyunun başındakiler Artini yuka
rıya çekmeğe başlamışlardır. Fakat, 
tam kuyunun ağzına geldiği zaman, 
aksi bir tesadüfle ip kopmuş ve za
vallı adamcağız kuyunun dibine yu
varlanarak ölmUştür. Hadise hakkın 
da tahkikat yapılmaktadır. 

Maarifte 
Ortamekteplere 35 

şube ilcive edilecek Fakat Almanyanm Reni tahkhn 
etmesi üzerine Leh dış bakanlığının 

Şehrimizdeki Orta Mektep ihtiya- aldığı siyasi durum bu iddiatann yel' 
cınr karşılamak için Orta Mektep ol· siz olduğunu meydana koyar gibi ol
mağa elverişli olan binalar, dün Or- dıı. Lelıistanm Almanya ile dost ol
ta Tedrisat Direktörü Avni ve !stan- masmm Fransa. ile husumet peyda 
bul Kültür Direktörü Tevfik tara- etmesini icap ettirmediğini, bilakis 
frndan tetkik edilmiştir. Gösterilen Leh devlet adamlarının Almanya ile 
beş binadan dördü orta okul olma.- dost olmalan Alman tehlikesini ber• 
ğa elverişlidir. Bunların ufak bir ta- taraf etmek olduğuna delil saycldı. 
mirle her birine 700 • 800 talebe ve- Mamafih Alman silahlan:m.Mı kar -
rilecektir. Halen açık bulunan orta şısında büylik bir kuşkuda olan 
mekteplerin de bina ve sınıf vazi • Fransayı bu deliller ikna etmedi. 
yetleri gözden geçirilecek, bu mek _ Hatta bazı Fransl7l gazeteleri g~en 
teplerde de en az 35 şube ilave edile- lerde Miralay Bek'in .Belgrat seya. -
cektir. hatini Almanya ile Yugoslavya ara-

- X%1D!!iLao -- ............ ı. ~ _ _.__ __ • --.ı 

re yüksek ~-;ili~ ~~ktebi-;;z~;la gayesile yaptığım iddia edecek ka • 
d b 1 S hh' V kAI f t dar ileri gittiler. . 

rafın adn Aazı ar~k r ı~~ d e ·ıa e ıkt·a· Fakat şimdi Yvon Delbos'tm Bek. 
r m an merı aya gon en ece ır. 1 uzaclrya konu!'lması ve müıa.. 
Gidecek gençleri seçmek üzere yakın ke tnzmıta h iW '•~-rm mem • 

! b ld b. . 'h 1 ak a n sonra er w:u<ı 
~a stan u a ır ımtı an yapı ac · nun görünmesi iki devlet arasında 
r~ .. . bir buçuk ' senecUr devam eden huru-

Goztepede açılan ılkokul talebe- d t• u olcluö-una ikna edici bir de-
l · ah k d" d 'tib e m za ,., 

Muhlisin ailesi tarafından Operatör ~ ......_,.. 
erıne n: sus am_p, . un ~!1 ı a~ lil addedilebilir. Esasen son zaman • 

ren. f~aliyete geçmıştlr. ~Dun, ka~- tarda Nasyonal Sosyallstlerin Dan
pa ıştırak eden 150 çocuga hep hır- . · 1 ge,.irmek \'e Lehistana ait Nisen aleyhinde bir dava açılmıştır. 

Operatör Nissen, bidayette memur 
telakki edilmiş ve hakkında karar 
verilmek üzere evrakı Vilayete gön
derilmişse de, Vilayetçe kendisinin 
memur olmadığı cevabı verilerek ev
rakı, maarife, oradan da üniversi
teye iade olunmuştur. Üniversite -
nin tayin ettiği ehli vukuf, Dr. Nis
sen aleyhindeki iddia etrafrnda tet
kikata başlamıştır. Ehli vukuf, An • 
kara tabibi adlisi Fahri, Ankara nü
mune hastahanesi operatörü Ömer 
Vasfi, Gureba hastahanesi operatö
rü Ali Rıza, Faik ve Akil Muhtardan 
mürekkeptir. Heyet, tetkikatını bu -
günlerde bitirerek raporunu hazır
layacaktır. öğrendiğim.ize göre, bun
dan evvel sabık müstantiklerden 
Avukat Hikmet tarafından zevcesi

• Fakir çocukların menfaatine -
Erenköy 38 inci ilk mektepteki yok -
sul çocukların menfaatine Suadiye 
plajında bir balo verilecektir. Balo 
4 temmuz cumartesi akşamı verile -
cek, sabaha kadar ·sürecektir. 

• ltalyan san'atkarı şehrimizde -
Meşhur ltalyan klavsonisti Korradi
na Molla, birkaç gün daha şehrimiz
de kalacaktır. 

•Beşiktaş Halkevinde merasim -
Beşiktaş Halkevinde dün saat 19 da 
Reisicümhur Atatürkün ve Başvekil 
General lsinet !nönünün imzalı , fo -
toğrafileri merasimle yerlerine asıl
mıştır. Törende Halk.evi üyeleri ha -
zır bulunmuşlardır. 

likt .. ~l - · ·1 · t· T 1 b zıgı e e " ' e og e _Yemegı verı mış ır. a ~ e yukan Silezyayı ı\ Jmoıı;, aya ilhak 
lnnı~a. hır hafta daha devam edile- ~ın ı;ıı.ışı:uderi teşebbüsler na.zara 
cektir. almll'Sa. Lehistanm Fransa lle olan 

Soyadı yazımı işi bu 

gün de devam edecek· 
Soyadı yazımının 2 Temmuz ak

şamına kadar devam edeceği dün 
Dahiliye Vekaletinden telgrafla Vila 
yete bildirilmiştir. Beyanname ile 
müracaat etmemiş olan vatandaşlar 
bu bir günden de istifade ederek nü
fus şubelerine müracaat edebilecek
lerdir. Bu vaziyete nazaran, kanu -
nen cezasız verilen müddet bu ak
şam bitecek ve Vilayet neticeyi Da
hiliye Vek8.letine bildirecektir. 

bağlanın kuvvetlendirmek için ne • 
den enllişe ettiği daha iyi anlaşı • 
lır. - N. M. 

Be1ed;yede 

itfaiyenin ylldönümü 

22 A9ustosta 

ne yapılan fena tedaviden dolayı o- =,============================== 
peratör Nissenin muavini Dr. Les -
man aleyhine açılan davaya ait tet-. 
kikatı da ayni ehli hibre yapacak, 
icap eden hekimleri ve bu arada Hik 
metin zevcesini hastahanede muaye 
ne eden Adliye tabibi Enver şahit o

itfaiyenin her sene yapılan senet 
devriyesi bu yıl 22 Ağustosta Taksim 
stadyomunda tesit edilecektir. Bu ta 
rih, Festivale tesadüf ettiğinden bu 
seneki merasim geçen yıllardan da
ha zengin ve mütenevvi olacaktır. 

larak dinlenecektir. 
• Reisicümhura karşı suikast teş

kılatına dahil oldukları iddiasile bazı 
tanıdığı kimselere isnatta bulunmak 
tan mahkilın olan Ahmet oğlu Yu
suf isminde biri, Kastamonu hapis
hanesinde hastalandığı için Istanbu
la yollanmış ve !stanbul hapishane 
hastahanesinde tedavi altına alınmış
tır. 

ltalyan Ciyan reisinin 
dünkü tetkikleri 

İtalyan elçisinin misafiri bulunan 
Italya. ayan meclisi başkam Kont 
Federzoni, dün, şehrin tarihi abidele 
rini, mUzelerini ve şayanı temaşa yer 
lerini gezmiştir. 

Federzoni, yarın akşam İtalya.ya 
dönecektir. 

Elini motöre kaptırdı 
Unkapanında Beylikdeğirmenin -

deki boya. fabrikasında bir kaza ol
muş, fabrikada çalışan ameleden Te
kirdağlı Mustafa oğlu Kabil, elini mo 
töre kaptırarak parçalamıştır. Has
tahaneye kaldır dan Kabilin sıhhi va
ziyeti ağırdır. 

Gazi köprüsü 

Vaz'ı esas resmi bazı 
sebeplerden CJeri kaldı 

Unkapanında yen[ köprü için hazırlık 

Gazi köprUsünün 8 Haziranda ya- lanamamış olması ve bu işte kulla
pılması mukarrer vaz'ı esas resmi, nılacak makinenin henüz şehrimize 
bazı sebepler dolayısile geri kalmış- gelmemiş bulunmasıdır. Kazıkların 
tır. Bu sebeplerden başlıcası, bura- çakılmasını müteakip 28 gün bekle
ye. kakılacak kazıkların henüz hazır mek icap ettiğine göre, yem köprü-

• Önümüzdeki Pazar günü, ellerin 
de pazar ruhsatiye tezkeresi bulun
madan dükkanlarını açanlar hakkın 
da kanuni takibat yapılacaktır. 

• Festival komitesinin karikatUr, 
halı, ve resim sergisi ile meşgul O• 

lan tali komitesi dün Asım Sürey • 
yanın riyasetinde toplanmıştır. Bu 
$ergi Ayasofya hamamlarında açı• 
lr..caktır. 

Japon askerf heyeti 

dün akşam gitti 
Avrupanın muhtelif memleketle· 

rini dolaştıktan sonra evvelki gün 
şehrıniize gelmiş olan Japon askeri 
heyeti, dün akşam Köstenceye ha
reket etmiştir. 

Üniversite rektörü bu9ün 
Ankaraya gieliyor 

Üniversite rektörü Cemil Bilse! 
bugün tayyare ile Ankara.ya gidecek 
tir. Rektör, Üniversite işleri etrafın
da Bakanlığa izahat verdikten sonN 
dönecektir. 

nün vaz'ı esası resmi, ancak bu mlid 
det dolduktan sonra. yapılabilecek -
tir. 
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Büyük 

Tü1rk DnkoDalbo 
Başlarken 

No. 5 Yazan : Ziya Şakir 

Bütün bu feci vak'alar hertaraffa 
· feci bir teessür uyandırıyordu 

Bolu mebuslarından •. Fuat, A
yaszade Şükrü Beyle Trabzon me
busu Hüsrev, Lazistan mebusu Os * 

• man Beylerden mürekkep bir heyet, 
Ankaradan hareket ederek azami bir 
süratle (Gerede) ye gelmişlerdi. 

Buradan da (Bolu) ya geçerek, asi
lere nasihat edeceklerdi. 

Fakat, Boiudaki asiler, bunu haber 
alır almaz, derhal Geredeye talimat 
vermişlerdi. 

O anda, Geredede bulunan Hürri
yet ve !tila.f çılar da harekete geçmiş 
ler; derhal asilere iltihak etmişlerdi. 
Evvelfı. kaza kaymakamı Salahat -
tin Bey ile milli teşkilatı idare eden 
doktor Zihni Beyi ve sonra da, -he
nüz Geredeye ayak basan, ve orada
ki cereyanları tetkike bile henüz va 
kit bulamıyan- nasihat heyetini bir 
anda tevkif edivermişlerdi. 

Bir taraftan kasabada ve köyler -
de müthiş bir yağma hüküm sürer -
ken; diğer taraftan da mevkuflar 
-en taş yürekli insanların bile reva 
göremiyecekleri - acı muameleler ve 
hakaretler altında, Düzce hapishane 
sine nakledilmişlerdi. 

Asilerin, işi bu dereceye kadar a
zrttığmı ha'ber alan kaymakam Arif 
Bey, -vaziyeti tamamile gayri müsa
it olmakla beraber- birdenbire taar
ruza geçmiş; cebri bir yürüyüşle Bo 
luya girerek hükumeti elde etmişti. 
Maksadı, orada.ki asilerin elebaştla -
rmı tevkif ettikten sonra Düzceye 
geçmek; ve mevkufları asilerin elle
rinden istirdat eylemekti. 

Fakat, merkez ve muhitte çok kuv 
t'etlenen asiler, iki gün sonra Arif Be 
ye karşı mukabil taarruza geçmişler; 
fırkanın karargah ittihaz ettiği Hi
sar mevkiinde yine bir hayJi zabit ve 
efradı şehit ederek askeri şehirden 
püskürtmüşler; hükumeti tekrar e
le geçirmişlerdi. 

harp gemilerinin tehdidi altmda bu -
lunan Karadeniz sahillerinden bir 
noktaya ihraç edilecek .. Bu fırka da 
yandan ve arkadan Ankara üzerine 
yürüyecek.. Bu suretle her taraftan 
sarr1an milli teşkilat merkezi; çarça
buk sukut ettirilecekti. 

(Kuvayi inzibatiye) nin teşekkülü 
hakkında, çarçabuk bir talimatname 
bazırlanrvermişti. Biraz sonra, gerek 
Anadolunun ve gerek Istanbulun mu 
kadderatı üzerinde mühim ve tarihl 
bir rol oynamıya hazırlanan kuvve
tin bu talimatında, b aş 1 ı c a e
saslı maddeler -hillasaten- şunlar -
dan ibaretti: 

Madde: 1 - Kuvayi inzibatiye, hü 
kfuneti cebir ve tehdit ederek, umu
mun emniyetini ihlale cüret eden .. 
ahalinin emvali ve nukudunu cebren 
ahiz ve gasp ve kendilerini katleden .. 
Ve,(Kuvayi Milliye) denilen el'babı 
şekavti tedip ve tenkil için tesis olun 
muş; seyyar bir heyeti inzibatiye -
dir. (1) 

Madde: 2 - Kuvayi inzibatiye; 
zaptürapt ve iaşe hususatında jan -
darına nizamatına tabi.. Doğrudan 
doğruya harbiye ve dahiliye nezaret 
lerine merbuttur. 

Madde: 3 - Bütün Kuvayi inziba 
tiye ümera ve neferatı, şu suretle ye 
min etmeye mecburdur. 

Yemin sureti 
_.__Aynen-

(Velinimeti biminnetimiz, Padişa
hIDlIZ halifei müslimin efendimiz haz 
retlerine.. Ferman ve iradei hüma -
yunları dairesinde sadakatle, istika
metle hizmet eyliyecğime .. Ve; Mu
hilli namus her türlü ahvali ve hare
kattan ictinap eyliyeceğime.. Bilu
mum, sekenei ahalinin mal, can, ırzı 
mus ve hayatlarını muhafaza; ve u
ğuru hümayunlarında hayatımı se~ 
ve, seve feda edeceğime .. Vallahi, bil 
lahi) 

Bütün bu feci vak'alar, Ankara - Madde: 7 _ Kuvayi inzibatiye,gö 
da, Büyük Millet Meclisinde derin nülü efrat ve küçük zabitan almır. 
bir teessürle karşılanıyordu. Fakat Ve muhtelif kıtalardan alınarak bu 
yakın bir zamanda; bütün bu müş - kuvvete verilecek efrat ve küçük za
kül vaziyetlerin, ve kanlı suikastlerin bitan da, gönüllü itibar olunur. 
önüne geçileceğine dair kat'i bir ka- Madde: 9 (dan bir fıkra) - Yemi 
naat besleniyordu. ninde hanis olanlar, (2) derhal tart 

Bu sırada, muhtelif mmtakalar - edilerek divaniharbe tevdi olunur. 
dan hareket eden milli kuvvetler de, Işin en tatlı tarafr, para meselesi 
isyan sahasma doğru ilerliyordu. Ve idi ... Kuvayi inzibatiyede, yüksek 
bu kuvvetler de, şunlardan ibaret bu yüksek mevkilerde bulunacak olan 
lunuyordu: · zevata, hudut tayin edilmemişti. Bun 

1 - Uç yüz kişilik milli 'bir kuv - tar, padişah Vahidettin ile sadrazam 
vet, iki makineli ve iki bomba topun damat Ferit Paşanın elile ortaya ko
rlan mürekkep binbaşı (Çolak} Ibra nan bu ballr börekten, midelerinin a
him Bey müfrezesi. labHdiği kadar yiyebileceklerdi... Di-

2 - !ki tabur nizamiye, dört ce- ğerlerine gelince; Onlara da her ay, 
bel topu, beş makineli tüfek, ve üç şöylece aylık verilecekti: 

,yüz (Zeybek) süvarisinden mürek - Alay kumandanlanna - 150 lira 
kep; binbaşı Nazım Bey müfrezesi. Tabur kumandanlarına - 100 lira 

3 - Salihli ve Balıkesir Kuvayi 
Kıdemli yüzbaşılara - 90 Milliye mücahitlerinden müteşekkil 

Çerkes Etem müfrezesi. Yüzbaşılara - 80 
Bu kuvvetlere kumanda etmek üze Tabur imamlarına - 75 

re de Ali Fuat Pasa, Geyve boğazın Mülazımı eVvellere - 70 
dan Adapazarı istikametine; mira - Mülazımı sanilere - 6(1 
tay Refet Bey de Bolu üzerine hare- Başçavuşlara_ 40 
ket etmişlerdi. Çavuşlara - 35 

Bu· kuvvetler, isyan sahasına doğ- Onbaşılara - 33 
nı geledursun; İstanbulda bulunan Efrada _ 30 
muhalefet mahfelleri 
büyük bir sevinç içindelerdi. Düz-

(Arkası var) 

ce ile Hendek arasında, kaymakam (1) Her halde pek aceleye gelmiş ola 
Mahmut Bey ile genç ve güzide arka cak ki, bu talimatnamenin aslı, pek bozuk 
daşlannm feci bir şekilde şehit edil- ve intizamsız bir şekilde yazılmıştrr. 
meleri.. Boludaki Arif Bey kuvvetle- (2) Bu talimatnamenin üzerini (Mehme~ 

ti · d Vahdettin) diye imza eden Padişah, vektı 
rinin kanlı bir taarruz ne cesm e, le kendisinin ve millete verdiği sadakat 
şehirden püskürtülmeleri; saraya ve yeminini unutuyor,. Millete. ihanet karşısm 
Babıali ile, bu iki mel'anet kaynağın da nedamet etmesi ihtimali olanları, bu 
dan geçinenlere, çok büyük zafer ve madde ile tehdit ediyordu. 

galebe ümitleri vermişti. 

TAN 
- Derme çatma kuvvetlerle, mil- r 

!i teşkilata karşı bu derece muvaffa
kıyet elde edilirse; biraz daha mun -
ta.zam ve raptüzabt altına alınmış ABONE VE iLAN ŞARTLAR! bir kuvvetle hiç şüphesiz ki, bir haf 
ta .. on gün zarfında Ankarayı ele ge 
çirir .. Milli teşkilatı kamilen imha 
ederiz. 

Denilmişti. Ve, süratle yeni bir 
ordu teşkilatına girişilmişti. 

Damat Ferit Paşa tarafından vu -
ku bulan rica üzerine; Ingiliz ordu -
su kumandanı (General, Sir Corc Mi 
len), maiyetindeki erkaruharp zabit
lerinden birini harbiye nezaretine 
göndermişti. Orada, hararetli bir mü 
ıakereye girişilmişti. 

Elde bulunan vesaitle, şimdilik i
ki fırka teşkil edilecek .. Bu müret -
tep fırkalara (Kuvayi inzibatiye) de 
nilecekti... Bu firkalardan biri, şim
diki isyan sahasından başllyarak An 
kara üzerine, taarruza geçecekti. 

Diğer fırka ise; -henüz- İngiliz 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 
Lira K. Lira K. 

t aylık 1 50 1 35 
3 .. 450 4-
6 " 8 50 1 50 
ı yıllık 17 00 14 -

Dışan lçir 
Lira K 

8-
14 -
28 -

na.n için tlincılık Sirketlerlne mil 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilinlar doğrudan doğruya 
ıdaremizco alınabilir. 

K üc;illr ilinlarm 5 satrrhiı bir 
defalık 30 kuruştur. S satırdan faz 
lası için sam başma 5 kuruş almır 
Bir defadan fazla için yeldl.ndaıı 
3 ıo kuruş indirilir. 

Memleket harıcma aiıortah abonf 
vazılmaz. 

Günü geçml9 nüshalar 5 lmnıstllr 

JAN ====================================;--::== 2-7-936 

KUŞBAKIŞI 

Toplanma borusu 
" Türk Ressamları, Heykeltr.a~arı, 

Dekoratörleri bir araya toplanmız". 

Bu toplanma borus11Du çalan Gü
zel San'atler Akademisinin genç ve 
dinç direktörü Bürhan Topraktır. 

Geniş bir san'at aşkı ile çalman 
bu toplanma borusu muH"akkak ki, 
çok az bir zaman zarfında etraf ma, 
az oldukları halde biribirlerini tam
nuyan, yer yer parçala.nclıkları için 
seslerini kaybeden Türk san'atkarla 
nm toplıyacaktır • 

Ressamlanmızı, heykeltraşla.rum -
ZI, dekora törleritnizi bir araya toplı
yarak onlara Türkiyenln göz zevkini 
teslim etmek, ve bu vadideki bütün 
san'at hareketlerinde yalnız bu top
luluğun sözünü dinletmek, bu mem
lekete yapdacak en güzel iyiliklerden 
birisi olacaktır. Edebiyat sabasmda. 
tem.iz türkçesi. ve hudutsuz bir san
at sevgisi ile bize Yunus Emrenin 
asd kendi'JinJ tan:rta.n, Yunusun, eş • 
siz dünyasını herkesten iyi ve kana 
kana tadan Bürlıan Toprak bir ta. -
raftan edebiyatmına Nurtopu gibi 
eserler verirken öteden pl3.stik san
atlerim.izin önüne geniş ve ayd.mlık 
bir dünyanın kapdanm açmış bulu-

MEMLEKET MANZARALARINDAN : A d"a p a z a r 

nuyor. 

r 
i M EM LEKiii.~:N" 1 

Bedri RAHMi 

0 oliste 

Bir duvar çöktü, 7 

amele altında kaldı 
Dün, inhisarlar idaresinin Şemsi

paşadaki tütün deposu karşısında 
bir amelenin ölümü ve birkaçının da 
tehlikeli surette yaralanmasile biten 
feci bir kaza olmuştur. H~disenin 
tafsil atı şudur: 

Deponun ilerisinde bulunan bir kr· 
sım duvarlar, görülen lüzum üzerine 
yıktırılmaktadır. Bu duvarlardan biri 
dün sabah, ameleler işbaşında iken 
birdenbire çökmüştür. Çöküntü ani 
olduğu için ameleden Salih, Taksim 
de Tarlabaşında oturan Musa, Abdül 
latif, Aziz, Dursun, Nuh, Ferhat du 
varın altında kalmışlardır. Arkadaş
larının uğradıkları: feci akıbeti göz
lerile gören diğer amele, ellerindeki 

Köy muallimi yetiştirmek 
kurslar açılıyor • • 

ıçın 
Eskişehir, (Tan) - Yeni yetiştirilecek köy muallimleri işi ehemmiyet

le tetkik edilmektedir. Temmuzda açılacak mektep için hazırlıklar ilerle~ 
miştir. Mahmudiyede ayrıca, kurslar için, bir de tatbikat mektebi yapıl
maktadır. Burada köy muallimleri köycülük ve köy işleri hakkında yeni 
ve pratik bilgilerle yetiştirilecektir. llk kurs, Ankara köylülerinden baş
tryacaktır. 

M. Kemalpeşada yağmurlar 
M. Kemalpaşa, (Ta.n) - Sağanak halinde başlıyan ve görülmem.iş bir 

şiddette devam eden yağmurlar arasında büyük gürültfilerle yıldırımlar 
düşmüştür. Uzgur çiftliği altındaki bostan tarlasında bir söğüt ağacı al
tında bulunan Dere mahallesinden Halil oğlu Idrise isabet eden bir yıldı
rım, adamcağızı başından yaralıyarak kömür haline getirmiş ve öldür
müştür. 

Bir eve düşen yıldırım da evin duvar direğini parçalamıştır. O sırada 
evde bulunan bir kadın korkudan bayılmış, fakat biraz sonra iyileşmiş
tir. 

:::~~~;;~~
1

~~~~ 
0

a~;:; :ı:;;- Zongul daktaki ·maden ocağında 
larak ameleler birer birer çıkarıl 

mıştır. Fakat en son olarak çıkarı· k' • 1 ••ıd •• kı• • aralandı 
lan SalihinöldüğUgöfülmüştür. Di Se lZ lŞÇl 0 U, Oll Şl g 
ğer kazazedeler muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralı olduklarından 
hastahaneye kaldırılmrşlardtr. Talı 
kikata polis ve Üsküdar Müddeiu 
mumiliği elkoymuştur. , 

Bir ceset bulundu 
Dün sabah Galata köprüsü duba 

larmdan birinin dibinde bir ·ceset bu 
lunmuştur. Yapılan muayened~ b 
cesedin gümrük muhafaza teşkil! 
memurlarından Tayyara ait olduğu 
anlaşılmıştır. Ceset, Morga kaldırıl 
mış ve hadise etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

lhlamLir aijacından düıtü 
Rumelikavağmda oturan Cemal is 

minde bir çocuk bahçelerinde ıhla- Bir maden ocağının methalinde 
mur ağacından çiçek toplarken aşağı 

Zonguldak, (Tan) - Haziranın ilk ya düşmüştür. Cemal ifade veremi-
yecek derecede ağır yaralı olduğun. iki hafta içinde muhtelif maden o

caklarında vukua gelen kazalar netidan hastahaneye kaldırılmıştır. 

de Kozlu Türk Kömür Madenleri A
nonim şirketi opaklarmda hadis olan 
kazalarda ölmüşlerdir. Bu hadisele
rin kaza neticesi olarak vukua geldi
ği tesbit edilmişse de, maden idare
si 

0

tarafmdan fenni tahkikata devam 

cesinde sekiz işçi ölmüş ve on kişi 
Bu da pencereden.. de yaralanmıştır. Bunlardan üçü 

Üsküdar civarında oturan Memnu Ereğli şirketine ait Gelik, ikisi yine 
nenin 6 yaşındaki kızı Ayten, evlerm bu şirketin Pavli, biri Kandilli diğeri 
deki açık pencereden sokağa düş =~=========================== 

edilmektedir. 

müştür. Çocuk hastahaneye kaldırıl 
mrştır. 

iki çocuk arasında 
Beylerbeyinde oturan 13 yaşların

daki Hayri ile arkadaşı 16 yaşla 
rmda Şü:krli bir oyun yüzünden kav 
gaya tutuşmuşlardır. Bu kavgada 
Şükrü, 'kunduracı bıçağiyle arkadaşı 
nı yaraladığından yakalanmıştır. 

KOÇUK lLANLAR 

lstanbÜI Kültür Direktörlüğünden: 
Gedikpaşa caddesinde 7 7 N o. lu apartımanın birinci 

dairesinde Dikranuhi tarafından açılmak istenilen dikiş, 
biçki dersanesi direktörü hastalanarak ve hava tebdiline 
giderek dersaneyi kapadığından ruhsatnamesi iptal e
dilmiştir. ( 367 4) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden· 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 2 Tem

muz 936 Perşembeden itibaren tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife iskelelere asılmıştır. ( 3 6 5 4) 

............. 
Kadın yüzünden bes 

cinayet istendi 
Zonguldak, (Tan) - Son on l>q 

gün içerisinde kadın yüzünden dört 
cinayet i§lenmİ§tir. Bu vahalardan 
biri bartı.nın Serdar köyünde, iki,a. 
cisi Çıraklar köyünde, diğer ikisi 
de Zonguldakta olmuttur. Zongul
claktaki cinayetlerden biri.si fiiyle 
geçmiıtir: 

Ereğli tirketi lokomotiflerinde . 
makinist Ramazan, kardegi Şabanla 
Ontemmuz nuıhallesinden Acılık 
caddesinden geçerken Kazım, Şük
rü ve Liitfi isminde üç kİ§i ile kar· 
§ılaşmışlar, bir kadın meselesinden 
kavgaya tutuşmuşlardır. Bu sırada 
sandalcı K'"-ım, Ramıuanı aol me • 
mesi altından oe omuzundan bı • 
çahla tehlikeli curette yaralamı~tır. 11---... !"1 "4rl'..\7~ ~~-~ hastanesınde o muştur. K~La ar. 
kada§lan yakalanarak adliyeye ve· 
nlmi§lerdir ~ 

Kocaeli mıntakasına 

iskan edilen CJÖçmenler 
Izmit, (Tan) - Kocaeli mmtaka

sma iskan ·edilmiş olan göçmenlere 
ev yaptmlacak:trr. Evvela Derince, 
Iutün Çiftliği, Aslanbey köylerinde 
inşaata başlanacak ve kışa kadar 
bütün mmtakada iskan edilmemiş 
göçmen kalmıyacaktır. 

• Izmit, (Tan) - Izmit zabıtası, 
deniz kenarında dört günlük bir er· 
kek çocuk bulmuştur. Çocuk beledi
yeye teslim edilmiştir. 

Elektriğe kapılarali kömür. 
haline CJeldi 

Zonguldak, (Tan) - Kilimli na.hl· 
yesinde şimendifer inşaatı vinçlerin
de çalışan Geredeli Mustafa oğlu Ha
sa,n, üzerinde cereyan bulunan elek
trik telini tutmuş ve derhal kömür 
haline gelerek ölmüştür 

Susığırhktakl maç 
M. Kemalpaşa, (Tan) - M. Ke • 

malpaşa Gençler Idman Birliği fut .. 
bol takımı Susığırlığa giderek Su· 
sığırlık Idman Yurdunun takviye e
dilmiş futbol takımı ile bir maç yap
mıştır. Fena bir sahada yapılan 

maç Gençler Idman Birliği takımı· 

nm kendi kendine attığı b!r gol yü· 
ziinden O - 1 mağlubiyetle bitmiştir. 

Dr. Mehmet Ali AKSOY 
Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri 

cilt ve zühreviye mütehassısı. 
Şirkecide Beşir Kemal eczanesi it

tisalinde 4 numero, saat 2 den sonra 

lstanbul üçüncü lcra Memurlu • 
ğundan: Bir borçtan dolayı mal:ı.cuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer Schu 
bert et Salzer markalı 1085 iğneli ve 

4925 26 F. inceliğinde 15 pus kutrunda bü 
---------------------------- tün aksamı ve teferrilatmı haiz ye-

lstanbul Beşinci İcra Memurluğun Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: ni bir fanila makinasmm birinci a-
4896 dan: Mahcuz olup paraya çevrilme- Eliza Vranyada Zarseski tarafından çık arttırması 1stanbulda Mahmutpa. 

hasta kabul eder. 

~ kocası Tadeo Veranyada Zaraski a- şada Abut Ef. Han 47. 48 No. da 6· sine karar verilen bahk iğnesi ve ag-
ZAYl - Loyd Triestinonun Kam- leyhine açılan boşanma davası üzeri- 7-936 tarihli Pazartesi günü şaat 16 

ları 7-7 -936 Salı günü saat 12 den 
pidoglio vapurunun 1932 senesınin ne yapılan tahkikat ve muhakeme ne 30 dan itibaren ve satılmadığı tak-
19 uncu seferinde namına gelen A. 13 e kadar birinci açık arttırma su- ticesinde boşanİnaJarma 11-6-936 ta dirde ikinci arttırması 10-7-936 ta " 
O. C. markalı ve 1-17 numaralı 17 retile İstanbul Balıkpazarmda 14 No rihinde karar verilmiş ve M. aleyh rihli cuma günü ayni mahal ve sa 
sandık hadde makine ve aksamının lu mağazada paraya çevrileceğinden Tadeo Vranyada Zarszeskinin ika- atte yapılacağından, istekli olanla • 
16-11-1932 tarl h ve 545,956 numa- talip olanların mahallinde hazır bu- metgA.hınm meçhuliyeti hasebile i · rın tarih ve saati mezkfırda mahal
ralı gu .. mrlik makpuzunu kaybettim. · ı· d bul k ·· at-

luna.cak memuruna müracaatları lam sureti mahkeme divanhanesine ın e unaca memura muraca Yenisini alacağımı ilan ederim. 55) 
Albert Kapuano ilan olunur. (24135) ilsak ve ilanen tebliğ olun~. (24313) Iarı ilan olunur. (241 
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NOTLAR 

Radyo 
Ben radyoyu keçi ooynuzuna l.ıen

zetirlm. NasrJ iki dirhem ~eker ye -

Şerefli bir galibiyet kazandık 

Muhtelif imiz Macar Boçkay takımını 
5 • I gibi. büyük bir farkla yendi 

1 mek için sekiz okka talıta çiğnemek 
lazım.gelirse, radyoda da ~üzel bir 
musiki parçası clinlenıek için namü
tenahi parazite lta.thınma.k la7.Jm. 

Ve bunun için ele, rad,rodan nef -
ret ederim. Radyo, bu nefretimi, bi
liyonuuş ta benden intikam almak 
istiyormuş ~ibi, her gün !,'alışnuş ol
du~um odada bulunur Ye onu, odama 
~iren hemen her arkadaş bir defa 
nçar, dinlemek ister. Ben, itiraz ede· 
mt-m, )'üzüm tutmaz, binanın he.r • 
hanj?;i hir ~·erinden ça1ınan ı.ilin ho· 
parlönlen A"elcn :r.mltısım, solmktan 
1!eçcn tramvay ,.e otomohill<'rin, için 
de buhınımların bile rhıynıallıhlnrı 
hirk11c ytiı defa hiiyiimiiş horultula
rını ~h~e~·e, huJır zıwallı kulnj!;ımıı 
cclu~rim. 

DUn Milli takım namzetleri Boç· 
kayla son maçlarını yaptılar. tık iki 
oyunun fena neticelerinden sonra ü
çüncü maç çok bilyük bir alaka uyan 
dırdığı için günün çarşamba olması
na rağmen saha çok kalabalıktı. 

Saat 17,35 de Boçkay ve arkadan 
da muhtelit takım sahaya çıktılar. 
Hakem Şazi Tezcan. Yan hakemler 
Nuri Bosut • Ahmet Adem. 

17,40 da Macarların bir hlicumile 
müsabaka başladı. Muavin hattında 
kırılan bu hücumdan sonra Fikret 
topu Macar kalesine kadar indirdi 
Sağ müdafileri müşkülatla bu tehli
keli akını durdurabildi. Fakat bu de· 
fa Niyazi ile bir hücum dalıa tazele
dik. Çocuklarda bugün bir fevkalade 
lik göze çarpıyor. Hemen hepsi can
la başla c:ahşıyorlar. Dokuzuncu da
kikaya kadar devam eden sıkı hücum 
lardan sonra Niyazi ilerde bulunan 
Macar müdafileri arasından sağ içe 
derinleme bir pas attı. Boçkay mer
kez muavini bu pası kesmeğe uğraştr 
ken topun istikametini kendi kalesi
ne çevirmek hatasına. dUştü. Sait ka
lecinin çıkış yapmasına rağmen çok 
hafif bir burun dokunuşile ilk golü
nıüzU. kaydetmiş oldu. 

Muhtellt 1 Bo~lcay O 
Bu sayının alkışları devam eder

ken mUdafilerin kafasından gelen 
topu Şeref uzaktan vole bir şiltle i
kinci defa kaleye soktu. 

Muhtelit 2 Boçlcay O 
üst liste yapılan bu gollerden son 

ra kendini toparlayan Boçlfay derli 
toplu oynamağa ve kalemizi zorlama 
ğa başladı. Fakat bugUn harikulidc 
bir şekilde muvaffak olan Yaşar bu 
hlicumlan lideta silindir gibi eritiyor 

Bizim kalenin önUnde topu yakah 
~·an Şeref, ~ok uzun bir vurusla Ni
ya.ziye gUzel bir pas verdi. S~ğ açı
ğımız yıldrnm gibi .Macar kalesine 
akarak topu yer değiştiren Gündll
ze verdi. Ve tekrar Gündüzden ala
r~k lıl\< durdurmadan Boçkay kale-
1S1ne soktu. 

Muht ellf 3 Bo~kay O 
Muhtelitin üç golüne rağmen ken 

dini kaybeluıiyen Macar takımı üst 
Uste çok şiddetli hücumlaraa bulun
du. Mehmet Reşat, lflisnti ve bil. 
hassa Yaşar bu hücumları her defa
sında durdurdular. 
Rüzgarın yardımile çok~ rahat iş

leyen muhtelit Macar kalesine 26 ve 
29 uncu dakikalarda iki ani hlicum
da bulundu. Fakat topu iki defasın 
öa da direğe çarptığı için bunlardan 
netice alınamadı. 
Müdafamızda yalnız !brahim vazi 

fesini yapamıyor. Bu yüzden (Mar
koşun) her inişi kalemiz için çok teh 
likell oluyor. Bereket Yaşara... He
men bütUn hücumlar onun ayakla· 
nnda sönüyor. 

.otu.z sekizinci dakikada sağdan 
Nıyazınin çok sıkı lfPı- hi.icumundan 
~nra Macar kalesi yine karıştı. Gün 
dUz Yere yatan mUdafiin ayağından 
töpu zorla çıkararak kalecinin bos 
bıraktığı kaleye soktu. Ve bu suretle 
goll,erimiz dörde çıktı. 

Muhelit 4 Boçlcay o 
D?rt sı!rrlık vaziyet çok devam et 

medı. Sagdan si.iratle kalemize inen 

----= ·--
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· Gcı;ı>n ı~lin hir arkaılnş oclnma ~el
di. Rad~·oclıı hir posta aratlı, bu!\lu, 
dinlelll, giderken ıle radyoyu kapa • 
ma.dı. Kalktım, ona olan lılddethni 
radvodan almnk ister gibi, d\iğrtıesi
ni ~sabi bir hareketle çc\·lrdim. Rir -
-lenbire kulaftumı hnrikülfule bir par 
"anın fe\·kalade güzel na~mcleri geJ
~i. raıl.\'oımn bu~ında rıu! ke'.i~lerek 

Boçkay müJalaaaı topu uzakla§lırmağa çalıı;ırlzcn 

1 clinledinı .. DlnleJrm. Parç.a bıtince 
spilcer ön<'e Almanca zannt'ttiğim, 
sonra ln~ilizce daha sonra da Fran
ı;ız<'a dille burasının llolamlada bir 
tecriihc i~tnıııronu olchı~unu tul mCY
rinin, r.anııednsem 1 f),68 oldu~uııu 
ı;i)ylecli. O ~Umlt'ıılıeri her ı:ı;iin, ~aze
h'le Jı;PlincP. ilk i~'llm hu lstas~·omı 
huln~ak ,.e cUnlemck ol<lu. 

Muhtelit takım mulaacimlerinin Buçkay kalesine bir ak[nı 

M.acarlar sağ içlerinin bomba gibi !adılar. Bileğinden yaralı olan Hüsnü 
bir şütiyle ilk ve son gollerini kazan de oyundan çıktı yerine Lütfi girdi. 
dılar. Macarlar hakim oynamakta devam 

Muhtelif 4 Boçkay 1 
llk devrenin sonuna kadar bu va

ziyet değişmedi ve haftaym 4 - l 
rnuhtclitin galibiyeti ile nihayet bul
du. 

Muhtelit bir tilrlü muvaffak ola
rnryan İbrahimin yerine Fikreti sol 
hafa, Fuadi de sağ içe, Saidin yerine 
alarak çıktı. 

Saat 18,30 da ikinci baftaym bi -
zimkilerin hUcumile başladı. Kaleye 
kadar uzanan topu çeviremedil<=>r. 
Sıı.ga,m Nlyıı.;ı.1 ııerıecıı ve güzel bir 
ortalayış yaptı. Rebii yakın mesafe· 
den plase bir şütle beşinci defa topu 
Macar kalesine dayandı. 

Muhtelif 5 Boçkay 1 
Rüzgara karşı yapılan bu güzel 

gol Macarların bütün limitlerini kır
dığından muhacimlerimiz dokuzun
cu dakikaya kadar Boçkay kalesi ö
ni.inde mekik dokudular. 

Ancak 15 inci dakikadan sonra 
kendini toparlaya bilen misafirler o
yunu müsavi bir şekle sokmağa mu
vaffak oldular. Ve biraz daha gayret 
ederek Jıakim vaziyete geçtiler. Fa
kat Türk müdafaasınıh ateşli hamle
leri bütün Boçkay hücumlarını püs
kürtüyor, kalemize Macarların gol 
yapmasına fırsat vermiyordu. 

Sol muavin mevkiinde Markoşa 
göz'açtırmayan Fikret ayağı ağrıma 
ğa başladığından oyunu terketme~e 
mecbur kaldı. Adil sağa Reşat ta Fik 
retin yerine geçtiler. 

Gittikçe sertliği artıran misafirler 
Hüsnüyü tehlikeli bir şekilde yuvar-

ediyorlarken Şeref sağ içlerine favul 
yaptı. Ayağı sakatlanan Macar da 
yerini bir yedek oyuncuya bıraktı. 
Müdafaamızın sebebiyet verdiği 

serbest vuruşu Markoş çoıt güzel bir 
şekilde kullandı. Fakat top üst dire
ğe çarptığı için vaziyet değişmiyor. 
Markoş derinleme bir pasla .müda

filerimiz arasından ileri fırladı. Tam 
kaleye şilt çekebilecek bir vaziyet 
almıştı ki, herkesi hayrette bırakan 
bir soğuk ].rnnbltkla lopu yanında 
ço'K müsait' vaziyette bulunan Tcleki 
ye nakletti. Fakat merkez mtih!:ı"im 
bu bulunmaz fırsatı topu dört met -
rodan ha vaya dikmek sure tile ka • 
çırdı. 

Son dakikalarda bir gol daha çı -
karmak için çok gayret sarfeden Ma 
carlar birkaç müsıfü fırsat daha ka
çırdılar. Ve oyun böylece 5-1 gibi çok 
açık bir farkla takımımızın galibiye
ti ile neticelendi. 

Dünkü maçta Türk takımı : Cihat 
- Yaşar, Hüsnü - Mehmet Reşat, 
Hakkı. İbrahim - Niyazi, Sait, Gün
düz, Şeref, Fikret - tertibinde idi. 
Macarlar da en kuvvetli kadrolarını 
muhafaza ediyorlardı. 

Muhtelit takrm çok güzel anlaşa
ran üstün bir oyun çıkarmağa mu -
vaffak olduğu için pek tabii olarak 
şerefli bir galibiyet kazandı. 

Bu zaferin yapıcısı olarak Yaşar, 
Hüsnü, Fikret, Hakkı, Reşat, Niya
ziyi zikredebiliriz. Şeref, Gündüz, Sa 
it, Rebii, Cihat ta çok c;al!itılar. Genç 
!erimizi kazandıkları galibiyetten do 
layı tebrik ederiz. 

mıştır değil mi? 

Diin, yine, hli~ lik hir 7.e\·kle • e -
ret ben. rad~ o dilşmrını • dinlerken 
sp;lu•r Frans11.ca olaral< ı;uıılan söy
Jpr]i; 

Al!o. allo... Burası Holandada D. 
c. G. istasyonu. 

Istanbulda .Mr.tmaze.l Leyla TUr
kere 
DUnyanın en güzel yerlerinden_ bi

ri olan !stıınbuldan bizi lıalırladıgı • 
nızdan ,.e Jı kkıımzda göstetdiğiniz 
teveccühten dolayı minnettarınız bu
lunuyoruz. Çarşamba günkü progra
mımız hakkındaki noktai nazarrnızı 
memnuniyetle kabul ediyoruz. O gün 
kil progr~mda ,Maurice Chevalier'in 
birkaç parçası eksikti. Onu da bu
gün, , izin için tamamlamış bulunu • 
yoruz. Umit c-dcriz ki, dinleyicileri -
miz arasında idiniz. 

Bu ~özleri miitenl•ip harikfıliicle 
hir caz. Sonra )'İn~ huna benzer bir
kaç <'e\'ap ye mu..,füi. 

Beni rach·oya ısındıran bu Tlnlan
d:ı istasyo~uı~un miike'1l'1Wllİ~İ Jm -
dar \'P hl'lki de onı~an claha fazla o
larak hiishiitföı haşka bir sPy oldu. 
Bu da hulunnn hu ı~UzeJ forıniH 'e 
pro~ram tr!o}ld1iu_:l"k'. ı:<'Yk, zeJ;;n.'. hıı~ 
ıus. 7..,,-ı.. "" zeka (hyornm; c:uol:h 
istasyonun nN:ri:rnt mm hemen rkse
ri"'i plfilttan ibarettir, \"e sn;kcrin r·n
lman nn!'t:aları taliclimdeld mm·affa
kiyetidir. 

l sfanbul mıntakası merkez 
ve spor heyetlerinin 
vazifeleri dün nihayet 
buldu 

Idman cemiyetleri ittifakının spor 
kurumuna tahvili üzerine yeni ni • 
zamnameye uyularak umumi mer • 
kezin emri Uzerine lstanbul mmtaka 
sı dün gece son ic;timaım yapmış ve 
nizamname mucibince idman heyet
leri reislerinin vazifelerine nihayet 
verilmiştir. 

Nizamnamenin 22 ve 29 uncu mad 
delerine göre ınıntaka ba§kanlığın · 
da ipka edilen Fethi Başaran bir as
başkan ile 9 ajan ismini umumi mer 
keze bildirecek ve umumi merkezce 
bu esami tasdik edildikten sonra İs
tanbul mmtakası heyeti teşekkUl et· 

Kapo aırlk8snn<dla 
bDr cnnayetH 

Şimdi herkes gülüyordu. Yalnız 
Leprince ciddiyetini muhafaza edi
yor,ve etrafa ehemmiyet vermiyor 
gibi duruyordu. Mösyö Clergerie 
Mösyö Bernarda dönerek: 

- Lütfen, dedi, devam eder misi
niz? 

- Yalnız bir parmak izi mi var? 
Mösyö Bcrnard cevap verdi: 
- Evet, yalnız bir parmak izi. 
Mösyö Clergeric, müddeiumumiye 

sordu: 
-Şişede Matmazel Blumun da 

parmak izlerinin bulunmasına inti • 
zar ediyordunuz değil mi? 

- Fakat ~.u .~apı daima kapalı du 
rur. Esa~~n onune bir masa konmuş 
tur. Bu ıtıbarla, bu kapıya filen yok 
deyebiliriz. 

MUddeiumumi de il!ve etti: 
- Bu kapıyı nazarı itibara alsak 

bile, onu tetkik etmek lüzumsuz 0 • 

lurdu. ÇünkU, kapı, içeriden kilitli 
ve anahtarı Uzerinde duruyordu. 

Mösyö Xavier Guillet de Lcprin
ce'in israrını garip bulmuştu ve: 

- Leprince, dedi, bu kullanılma
yan kapı ile ne diye alakadar olursu 
nuz? 

- O kapıya ihtiyacım var da on
dan. 

- Neden.?. 

MJchel Herbert • Eugene Wyl 

- Katilin mutbahtan çıktığını i
zah etmek için. 

Mösyö Clergerie, gülerek dedi ki: 
- Mesele şu. Leprince'in bir iddi

ası var. O, katilin bu kapalı kapı · 
dan çıktığını söylUyor. Halbuki za
vallı ve saf bizler onu kapalı kapı 
zannediyoruz. Eğer kapı içeriden ka 
pah ve kilidi üzerinde olmasaydı, bel 
ki, Lepl'incenin hakkı olabilirdi. 

Fakat katil çıktıktan sonra, ze -
hirlenmiş olan Mösyö Vigtıon-Mar
cellet, mefluç olduğunu unutarak, 
kendini öldüren adamın çıktığı ka
pıya giderek arkadan kilitlemiştir. 

Milddeiumumi de gülüyordu: 
- Yani, kapıyı, kalkıp ölü kapa.-

Mösyö Bernard: 
- Şimdi, dedi, tetkikatımın en 

nazik kısmına geliyorum. Cinayet 
o dası n da, yerde bulduğum 
cam kırıkları ile şişe,nin üzerindeki 
izlere, içinde acide cyanhydrique bu 
lunan küçük şişenin üzerinde bir tek 
elin parmak izleri var. Onlar da X 
dediğimiz meçhul şahsın. 

Müddeiumumi müdafaa etti: 
- Sözünüzü kesiyorum, affeder

siniz, fakat bu küçük şi~enin üzerin 
de, başka bir parmak izi bulunup 
bulunmadığını öğrenmek istiyorum. 

Istintak hakimi: 

- Mösyö Bern:ırd yok dediydi ya! 
Mösyö Brossard israr etti: 

- Filhakika öyle. Fakat hasta ba 
kıcının ellerinde eldiven olmadığını 
kim bana isbat edebilir? 

- Resmi bir ziyarete gider gibi 
mi? 

- Olabilir, yahut ta bir ameliya
ta hazırlamr gibi! Hem bir hasta 
bakıcı için lastik eldiven tedariki 
güç bir mesele değil. 

Mösyö Benıard nazarı dikkati 
kendine celbetmek için öksürdü ve 
sözüne devam etti: 

- Cam parçaları iki cinstir. Bazı
ları kalın kristaldir ve surahiye ait
tir. öbürleri ise ince kristalden ve 
bardağa aittir. Bu cam parçaların
da muhtelif parmak izleri gördüm. 
Bunlar da Madam Vienon-Marcellet-
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Boçkay • Fenerbahçe maçı 

Yanlış tefsir edilmemesini istediğimiz 

düşüncemizi burada açıkça izah ediyoruz 

Dünkü maçtan bir enstantane 

Futbol dünyasında, ötedenberi. iki çine girse bile, V golü kaçırmak ba· 
nazari ve çarpışmaktadır: Milli ve hasına kendi şansını tocrUbeyi ler
teınsilf takımları değişik klUplerin cih edebilir.Halbuki S - Y - Y • Y - Y 
en göze kcstirile

1

n oyuncularından şeklindeki bir hücum hattında böy
mı yapmak, yoksa temsil hakkını en le bir teferrüt davası varit olamaz. 
kuvvetli bir takıma vererek o takı- Meğer ki, o oyuncu kendi takımın· 
mın aksayan taraflarını mı kuvvet- da dahi böyle bir dava gütmeyi ken· 
lendirmek daha doğrudur? dine karakter edinmiş olsun! so.nra, 

Fenerbahçe'nin yirmi sekizinci iki klübün oyuncularından teşkıl e
yıldönümü proO'ramma girmiş olan dilmiş bir takımın çalışmasında ol· 
Fenerbalıçe • Bo<;kay maçı vesilesile, sun, oyununda olsun disiplin temin 
dünkü yazrmızda, bu iki nazariyeye etmek, bir lrnç klübün bir araya ge
temas etmişlik. Bugün bunu daha tirilmiş futbolcuları arasında clisip
esaslı bir şekilde tahlil etmeğc ça- !ini muhafaza etmekten daha kolay· 
lışacağıı. Doğrusu da olimpiyatlara dir. Bir de bu iki nazariyenin çarpış· 
gitmek ve bu seyahati de en kuvvet- masmüan doğmuş telif edici üçüncü 
li bir takımla yapmak düşünüldüğü bir düşünce vardrr: Temsili takım
sırada, en cnnlı mevzu, bu iki naza- lar en kuvvetli üc takımın oyuncu
riyenin iyi ve kötü taraflarını göz- !arından yapılmalı \'e bu üç taknmn 
den geçirmektir. en iyisi esası teşkil etmeli, diğer i-

Avrupa futbol münakkitlerinden kisi kuvvetlendirici ve tamamlayıcı 
bir kısmı diyorlar ki: "Dağınık fut- sayılmalı. Bir de hatlar ve oyuncu
bol aslarını bir araya getirerek tem- lar arasında alışkanlık ve klüp ar
sili takım yapmak en doğru iştir... kadaslığı daha iyi anlatabilmek için 
Fakat hemen arkasından da ihtira- şöyle bir misal alabiliriz: 
zi bir kayıt ynpıştırmağı zaruri gö- En kuv\'etli üç takım V, Y, Z'dir 
ı·Uyorlal': "Şu şarlla ki bu dağınık ve bunların en iyisi de Y'dir. Y ta
aslar yapacakları maç veya maçlar- kımmı ele alalım ve farzedelim ki 
dan bir hayli zaman önce bir araya bu takımda kaleci. müdafiler, mer
gctirilmeli. ı:=ıkı bir rejime tabi tu- kez muavin ve açıklar iyidirler, yer
tulınnlı, ihzari maçlarla biribirleri- !erini muhafaz;ı edebilirler. Şu hai
nin oyun hususiyetlerini iyice öğren de değiştirilmesi lazım oyuncular i
melerine imkan ver ilmelidir. Diğer ki yan muavin ile üc; orta muhacim· 
bir kısmın fikri ise şudur: "Kuv- dir. Diğer iki takımdan bu beş oyun
vetli bir klüp takımının aksayan bir cuyu seçer alırız. 
iki oyuncusunu başka km.,,·etli bir Hatlar ve oyuncular arasında 9r 

klüp takımının oyuncularilc değiş- lışkanlığa gelince bunu da basit bir 
tirmek suretile temsili bir takım çı- mis:tl!" zikredelim: · 

\. karmak en doğru yoldur. Çünkü: 
1 - Bir klüp takımı, resmi maç- V V 

'

r Z \' ların da yardımile lier zaman bera-
. ., yr Y Y Z ber ı:alrşmıs ve biribırlerine alışmış 1~ 

\Jyuncula rdan mürekkeptir. ir takım: 
2 - Her antrenörün çalıştırma V 

tarzı başka olduğu gibi onun oyun- Y Z 
da tatbikine oyuncuları alıştırdığ"ı Z V Y 
sistem ve taktikler de ba~kadır. Bu- Z Y Z V V 
nun için. başka başka antrenörler1n şeklinde bir takımdan beraberlik 
dirckti(Jcrini almış oyuncuları ye- noktasından, çok dahrı iyidir. Yu
ni bir derse tabi tutarak vakit kay- kardaki takımda kalcd ile ınildafi
metmektense kuvvetli bir kliip tn- ler. müdafiler ile yan haflar birbir
kımınr. o takımın tarzına çabuk u- !erinin oyunu çok iyi bildikleri gibi 
vabilecek bir iki oyuncu ile kuvvet- üç orta muhacim de biribirleriııe alı
lendirmek elbette ki daha kolay ye ~ıktır. 
daha faydalıdır. Dünkü yazımızı bazı kimseler tcm-

3 - Değişik klüplerin oyuncula- sil hakkının Fenerbahçeye verilmesi 
rından yapılmış bir muhtclitte. her tarzında tefsir edenler olmuş. Biz, 
oyuncu, az çok teferrüt hiilyasında- yazımızda böyle bir düşünce yürüt
dır. Mesela S - Y • v . z - y şeklin- memiş olmakla beraber esasen iki 
deki bir hücum hattındn. V'nin ya- nazal'iyeden birincisinin tamamile, 
kaladığı bir gol fırsatı Y'ye verece- ikicisinin kısmen aleyhindeyiz. Bi
ği pıısla daha kun-etli bir ihtimal i- zim temsili takrmlar için m muva-

miş olacaktır . 
Haber aldığımıza göre asba~kan -

!ık için Topkapı klübünden Necmi A· 
tamanın ve futbol ajanlrğı için de Ze 
ki Rizanın isimleri üzerinde durulmak 
ta ve Istanbul sporu için çok mühim 
olan bu meYkilere hu iki kıymetli ar 
kadasın getirileceği tahmin edilmek 
tedir. 

nin, Suzanne Blum, ve maktulün ve 
X indir. 

Mösyö Berna rd dosyasından bir 
kağıt parçası çıkarttr ve Mösyö 
Clergerie'ye uzattı. Bu kağıdın ba -
şmda hakim şu kelimeyi okudu: 

Baston. 
Mösyö Bernard söze devam etti: 
- öbürünün yanında bulunan 

bastonu muayene ettik Ye üzerinde 
muhtelif parmak izleri gördük. Da
ha kolaylık için, bastonu fikrimizde 
ilç kısma ayırdık. 

Birinci kısımı Bastonun sapı. Bu
rada yalnz Vignon - Marcellet'nin 
parmak izlerini gördlim. 

!kinci kısım: Bastonun orta kıs
mı. Burada Madam Vignon • Mar • 
cellct, Suzanne Blum, Celestin Coc
tined, Doktor Miralle ve hizmetçi 
Madam Therand'ın izleri var. Bu da 
normal bir şey. Çiinkü bu insanların 
hepsi de bastonu tutup, hastaya u
zatmış olabilirler. 

Üçüncü kısım: Bastonun ucu. Bu 
kısımda yalnız Vignon Marcellet'nin 

fık gördüğümüz, iki nazariyeyi tc· 
lif eden üçüncü düşüncedir. 

:(. 

Fenerbahçe - Boçkay maçının e
hemmiyetli taraflarına işaret etmek 
isterken giriştiğimiz bu tahlil, kuv
vetli ve iyi bir ;nilli takım teşkilin· 
de faydalı olursa, kendimizi bahti-
yar sayarız. 

Sadun G. SAVCI 

parmak izleri var. Bundan anlıyo -
rum ki, maktul, katile karşı kendini 
müdafaa etmek istemiştir. J3öylece 
her şeyi gözüne almış olan katil ile, 
meflüç bir zavallı arasında ı'nüthiı 
bir boğuşma olmuştur. Esasen Ma
dam Vignon - Marcellct ile hastaba· 
kıcmın şehadetleri de, bize. iı:erde 
boğu§ma olduğunu, hastanın baş u
cundaki geridonun yere dUşüşilnil 
izah ettiği gibi, maktulün üstünün, 
başının yırtık olu§u da bunu göste· 
riyor. Hulasa olarak X dediğimiz es· 
rarengiz şahsın kasanın, koridClra a
çılan kapınm kilidi, surahl ve zehi· 
rin bulunduğu şişe Uzerinde parmak 
izleri vardır. 

Mösyö Bctnard bir an sustu ve 
ilave etti: 
· - X in bıraktığı bütün izler, so

lak bir adama ait izlerdir. 
Mösyö Guillet muzaffer bir eda 

ile: 
- Bir solağa ait! 

[Arkası var] 
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ii©l~<dlellelfil ve De'fflfileDD SAGLIK -- Filistindeki isyanlar 

İngilizler Arap çefelerine 
karşı zorluk çekiyorlar 

••• •.••...••.• •• ••••••••••••••· ••••••••••• • • • · • · •• •• • ••••••• •••• · • •••••• ·• •••• · •• -• ---- öGüTLERI 
Evkaf idaresi, bu iki kaynak wwu~vus 1 k orgunu 

için 7 5,000 lira harcamıştlr ! Asri hekimler insan vücudunu ka
rışık bir fabrikaya benzettikleri va
kıt, yorgunluk için de fabrikanın ba
cası iyi çekmiyor demektir, derler. Bu 
teşbih hoşunuza gitmese de, endüstri
nin o kadar dal budak saldığı bu za
manda hekimliğe de böyle teşbihler 
girmesinin kusuruna bakmamalısı
nız. 

Birçok yerlerden takviye kuvvetleri alarak 
Arap haydutlarını tenkil etmeğe uğraşıyorlar 

Taşdelen ve Defneli 
membalarında 

etrafh bir t etkik 
Bu sene, benim taliim dağlardan 

açıldı. Geçende Uludağ, bugün de 
Alemdağ!. Evkaf idaresinin çok na
zikane yazılmış bir tezkeresi, bizi A
lemdağmdaki Defneli suyunun kay· 
nak tesisatını görmeğe davet ediyor. 
Saat on buçukta Kadıköyünden .oto
büslere atladık. 
Bağlarbaşmdan sonra, hafifçe 

yükselmcğe başlıyan temiz ve bakım 
lı bir şose, bizi bir saate varmad

0

an, 
Taşdelen suyu membaına ulaştırdı. 
Evkafın bütün ileri gelenleri ile 

bir aradayız: Istanbul başmüdürü 
Hüsamettin, idare meclisi azasından 
Galip, Kadıköy müdürü Hilmi, Be
yoğlu müdürü Halim, umum müdür
lük varidat müdürü Cemal, doktor 
Tacettin, Başmimar Nihat, mimar 
Vasfi ve bu arada, söz ehli bir zat 
olduğunu, su başında anlattığı tatlı 
f·\ralarile hepimize tasdik ettiren 
sıhhiye müfettişi Ismail Hakkı .. 

Set üzerinde, kır kahvesini andı- · 

ran, kameriyeli bir yere küçük bir 
yemek masası kurmuşlardı. 

Fakat biz, sofradan önce, çeşme
nin başına koştuk. Yemeği nerede o
lursa, buluruz amma, hakiki Taşde
len suyu, her vakit ele geçmez. 

Bir bardak doldurup uzattılar. 

dama atılacak, 
içmek k<ifi ... ,, 

Gazeteciler TCı§delen membaında 

Ta§tlelen damacanalara dolduruluyor 

Zaten teşbih pek te yanlış sayıla
maz. Çünkü yorgunluk vücutta hasil 
olan zehirlerin birikmesi demektir. 
Onları eritecek, dışarıya atacak uzuv 
lar da fabrikanın zararlı dumanları
nı dışarıya atan bacasına benzetebi
lir. 

İnsanda yorgunluk, bazan, doğuş
tan gelir. O halde baca yapılışından 
bozuk demektir. Görünüşte pek sağ
lam sandığınız biri kendisini daima 
yorgun duyar, iyi yer, içer, iyi uyur 
da. Fakat daima .xorgundur. Hele sa
bahları, herkesin aksine olarak. yor
gunluğu daha ziyadedir. Gün ilerledik 
çe yorgunluk azalır, gecesi gündü
zünden daha rahat, daha şen olur. 
Bir vakrt; nörastcni hastalığı moda 
iken bu türlü yorğunluğa doğuştan 
nörasteni derlerdi. 

Ondan sonra sırada, az uyumaktan 
yorgunluk gelir. Fikirlerile çalışanla
rın duydukları yorgunluk pek çok de
fa bu türlüsüdür. Fikirle çalışmak, 
kolla çalışmaktan ziyade uykuya lü
zum gösterdiği halde, gündüz işinden 
sonra. gecenin büyük bir kısmı da 
eğlenceye verilince, insan vücudunun 
zehirlerini çıkaramaz olur. Yorgunluk 
müzmin bir h·astalrk gibi yerleşir, ih
tiyarlık alametleride pek çabuk gelir 
ler. Bereket versin ki, yorgunluğun 

bu türlüsünü geçirmek - gelmesi gibi
kolay ve çabuk olur. Fikirle çalışma
nın derecesine göre sekiz, dokuz saat 
uyku temin edilince birkaç gün için
de yorgunluk kaybolur,. 

Hayfa limanındaki tesisat yanarken 

DaiJy Herald'dan 
1600 kişilik bir kuvvete baliğ olan 

ve zırhlı otomobilleri, tankları ve 
tayyareleri bulunan bir Ingiliz kuv
veti Nablus dağlarında harekatı as
keriyeye geçmek üzere yola çıkmış
tır. Bu Ingiliz kuvvetlerinin gayesi 
Filistin dağlarındaki Arap çetelerini 
dağıtmak ve bunların kanunsuz ha
reketlerine nihayet vermektir. 

Son günlerde kargaşalıklar, ka
nunsuz hareketler pek çoğalmıştır. 
Vuku bulan arbedeler neticesi bir 
Ingiliz askeri ölmüş ve altı asker da 
ha da yaralanmıştır. 

Filistin haydutlarının an'anevi sı
ğmakları olan Nablus dağlarında 500 
kişiye baliğ olan bir Ingiliz kuvveti 
durmadan ilerlemektedir. 

, 

., 
' 

Cennete henüz gitmediğim için Kev
ser suyunun tadı nasıldır, bilmem. 
Fakat, bu içtiğim suyun, yer yüzün
deki suların en güzeli olduğuna, son 
c.erece susadığun şu dakikada iman 
ettim. Bir bardak Taşdelen ! Istan
bullular, eğer, kaynağına gidip iç
memişlerse bunun ne kıratta bir su 
olduğunu mümkün değil takdir ede
mezler. Icat edilmiş ve icat edilecek 
hiç bir buz makinesi, suy\İ, bu kadar 
güzel soğutamaz. Daha ilk yudumda, 
dişlerimin sızladığını hissettim. San 
ki. su içmiyor da, eritilmiş, renksiz, 
kokusuz bir dondurma yiyordum. 
Yemeğe oturduğumuz zaman, iştah
larımız, bıçak gibi bilenmişti. ünü
müze birer kızarmış kuzu getirseler; 
yiyip eritecek kudreti kendimizde 
buluyorduk. 

rayı içinde sanır. Su.. her ~eçtiğı 1 yanın en güzel suyu olduğuna şüphe 
nokta.da ayrı ayrı tasfıyeler ~ererek, bırakmıyormuş. Dokt orlardan biri 
muhtelif süzgeçlerden geçtikten son- bu münasebetle, Pazar günleri, Def
ra, üzeri billür kaplı bir havuza dö- neli suyunu içmeğe gelenlerin daha 
külüyor. Bu havuzdan da, daha aşa- ziyade yaşlı kimseler olduğunu ha
ğıda bulunan hangara, giderek çeş- tırlatarak: 

}.fide bozukluğundan gelen yorgun 
tuğun geçirilmesi biraz daha güçtür. 
Vakia, midesi bozuk olanların yorgun 
luğu yüzlerinin çekikliğinden , gözleri 
nin etrafındaki siyah halkalardan ve 
karınlarının şişliğinden belli olursa 
da, ınide bo~ldu~unun •'--'-' ~-y'-

etmek hekim işidir. lnkrbazm devamı 
da birçoklarında yorgunluğa sebep 
olur. Hele fikirlerile çok çalışanlarda 
inkıbaz işe karışınca yorgunluk duy
gusu artar. O vakıt yemeklerde etler
le yumurtayı büsbütün hazfederek 
sebzelerle, yemişlerle, sütle kanaat e
etmek, çok defa, hem inkıbazı, hem 
de yorgunluğu geçirir. 

ümit ediliyor ki bu dağlardaki çe
teler ifna edildiği takdirde memle -
K~\;\..t: bUh,aı&U ....... ..,._.,.._ .:11-~ • 

daha atılmış olacaktır. Çünkü di
ğer küçük çete grupları Nablustaki 
çetelerden örnek almakta idiler. Bu 
yolsuz mmtakada binlerce mağara 
ve çukur askerin derlenmesine engel 
teşkil etmektedir. Zırhlı otomobiller 
ancak bir kaplumbağa süra'ti ile iler. 
liyebiliyorlar. Kıbrıstan birçok ka: 
tırlar ısmarlanmıştır. Çünkü zırhlı 
otomobillerin ilerlemeğe muvaffak 
olamadıkları bu mıntakalarda cepha
nP :ve askeri levazımın taşınmasın
da bu katırıanıcı.u ı..,ı.a-.ıo .t""-~"'-ın 

Gazeteci arkadaşlardan biri, suyu 
tıardak bardak doldururken bir yan
dan da gülerek: 

- Çocuklar! Bunun hakiki Taş
delen suyu olduğuna emin misiniz? 
diye soruyor. 

lstanbulda, ne idüğü belirsiz sula
rı içe içe çamurlaşan midelerimiz iyi 
suyun tadına birdenbire varamadı. 
Bardakla değil, damacana ile içsek 
doyamıyacağız. 

Yemekte, mübalağa olmasın ama, 
her birimiz en aşağı üçer, dörder lit
re su yuvarladık. Fakat, ne olur, ha
fif bir şişkinlik duysak, yahut kü
çük bir bulantıya uğrasak, yahut ta, 
azacık rahatsız olsak! .. 

Bir bardak suyu iç ... Bir porsiyon 
yemek ye! .. Sonra, yine su .. Yine ye
mek ... Kilo almak için, ne yapacak
larını kestircmiyenler, Taşdelen suyu 
nun başında bir ay kalsınlar, şiş
manlık rekorunu kırdılar gitti.. 

Yemekten sonra Beyoğlu evkaf 
müdürü; bize yeni tesisatı gezclir
mek teklifinde bulunurken: 

- Hem, dedi, böylelikle, "hazmı 

taam,, etmiş oluruz! ... 
·iyi amma, yemeği eritmek için, 

burada dolaşmağa ihtiyaç yok ki .. 
Bir bardak su içmek kafi... 

"Taşdelen., in asıl kaynadığı yere 
giriyoruz. Fakat buraya girmek için 
27 metro uzunluğunda, daracık bir 
koridordan geçmek icap etti. Beyoğ
lu Evkaf müdürü, feneri eline alarak 
bize yol gösteriyor. Bir maden kö
mürü ocağına girer gibiyiz. 

llerledikçe, havada hamızıkarbon 
çoğaldığı için nefes almakta güçlük 
çekmeğe başladık. 

Nihayet memba göründü. Taşde
len, işte buradan, mimar ve yapıcı· 
lardan başka hiç kimsenin ayakbas
madığı bu daracık koridorun dibin -
deki tabii havuzdan fı~kırıyor. Su
yun etrafma betondan öyle duvarlar 
örmüşler, suyu, o kadar güzel muha
faza. altına almışlar ki, insan, bu te
lisa ta baktıkça, kendisini bir· su sa-

melere taksim ediliyor. Taşdelende, - Voronof aşısının bu gidişle pa
sağ ve sol suyu adlarını alan iki su bucu dama atılacak! dedi, gençleş
kaynağı var. Fakat bunlar, birbirle- mek istiyenler, Defneli suyu içtiler 
rile karışıyorlar. Sağdan akan su, mi, mesele kalmıyor! 
hakiki Taşdelendir. Sol suyunu içme Yürürken, otururken, bütün ko-
suyu olarak kullanmıyorlar. Günün nuşmalarımız, hep suya dair ... 
24 saatinde, Taşdelen membaından Mimar Nihat, bir aralık: 
70 ton su akıyor. Ve bu suyun ancak - Bu tesisatuı en bi.iyük hususi-
azı, damacanalara doldurulabiliyor. yeti, nedir, bilir misiniz? 
Geri kalan su boşuboşuna akıp gi<1i- Diye sordu. · 
yor. Şimdilik günde ancak 300 da· Ve bizden hayır, cevabını alınca 
macana su sevketmek mümkün ola- gülümsedi: 
bildiğini söyiediler. - Taşdelen suyu ile yapılmış ol -

Bundan önce, Taşdelen membama ması .. 
kadar yol yoktu. Şimdi ise, yalnız Dünyanın hiçbir yerinde, bu kadar 
Taşdelene değil, yaya olarak yarım pahalı satılan bir suyu inşaatta kul
saatten fazla süren Defneli suyunun !anmazlar! Evkaf memurları, çeşme
kaynağına kadar yol var. leri açıp bol bol akıttıkça, bizim içi-

Evkafta eski zihniyetin tamamile miz gidiyor; evlerimizde, bir barda
değiştiğine delalet eden bu umran ğını ziyan etmemeğe çalıştığımız Taş 
faaliyeti, ilk neticelerini her tarafta delenin nasıl hor hakir olduğunu ge-

lip burada görmeli.. Yüzler Taşdelen-
vermeğe başladı. Taşdelen membaı- le yıkanıyor, çamaşırlar Taşdelenle 
nın, hastalar için güzel bir sanator- çitileniyor, çiçekler Taşdelenle sulanı· 
yom haline getirilmesi bile düşünü- yor ve hatta beygirler, köpekler Taş
Iüyor, daha, şimdiden, pazar günleri, delen içiyor. 
sabah saat yedi buçukta Kadıkö- Defneli suyunun membaı da görü
yünden Alemdağına muntazam oto- lecek şey doğrusu .. Bu kadar temiz 

tutulmuş bir su, nadir görülür. 
büs seferleri yapılıyor. Birlikte se- Bir kaç ayak merdivenle inilen 
yahat ettiğimiz Ferah otobüsleri sa- membarn iç tarafında, suyu öyle fen
hibi Şefiğin anlattığına göre, Pazar· ni şekilde hapsetmişler, muzır mad
ları, Taşdelene giden otobüsler deh- delerden o kadar güzel tecrit etnı.iş
şetli kalabalık oluyormuş. O kadar ler ki, Istanbulda, evkafın hususi mü
ki, yer bulmak için, bir gün önceden, hürü ile mühürlenmiş şişelerde satı
telefon etmek icap ediyormuş. Halk, lan bu suyu, içimize "acaba?,, nm 
Taşdelen suyunu membaında içme - kurdu düşmeden, rahatça içebiliriz. 
nin ta.dını aldığı için, rağbetin git Yalnız, ne yazık ki, ne Taşdelen, ne 
gide artacağı umuluyor. de onun ağababası olan Defneli, he-

Şimdilik Taşdelene gidip gelme o- nUz harcı alem sular değil. Evkafın 
tobüs ücreti, adam başına bir lira- bazı tasavvurları var: Taşdeleni, da
dır. Fakat servisleri çoğaltmak im- ha ucuza mal edip halka ucuz satma
kanı bulunursa, Şefik fiatlerin 75 yı düşünüyorlar. Bir kac, güne kadar 
kuruşa kadar indirilebileceğini söy- Taksimde açılacak sergide Taşdelen 
lüyor. Kadıköyle Taşdelen arasında- ve Defneli sulan için küçük bir büvet 
ki yol, o kadar güzel ki, otobüs, se- konulacak, istiyenler bardağı kırk 
yahati insanı, hiç yormuyor. Asfalt paraya bu sudan içecekler. 
bir yolda da ancak bu kadar emni- Yaptığını görüşmelerden şunu an
yetle ve bu kadar çabuk gidilebilir. !adım ki, biz Taşdelen suyunu çok 
Otobüslerin elli dakikada aştıkları pahalı içiyoruz. Evkaf bandrol para
bu yol, vaktiyle manda arabaları ile 

Inkıbazı na c:larla geçirmek, tesirli 
olsa bile, çabuk alışıklık veraıgıua1::u 
lıiç te hoşa gidecek bir usul değildir. 

Müzmin hastalıkların bir çoğun~ 
da insana yorgunluk gelir. Şekerli 

hastaların kendilerini daima yorgun 
duymaları meşhurdur. Fakat yemek
lerde şekeri ve un4 hazfedince yor
gunluk kalmaz. Dahili guddelerin has 
talıkları da hep yorgunluk duygusu 
getirirler. Hastalık islah edildikçe yor 

gunluk ta geçirilir. Kan hastalıklarm 
da da öyle. Bu türlüsünün de geçeme
si ancak hekim tedavisile olur. 

Yorgunlukların en sonunda da ih
tiyarlıktaki yorgunluk gelir. En hazin 
olanı da bu türltisüdür, gecenin karan 
lığı basmazdan önceki akşam zama
nının hazinliği gibi. 

Lokman HEKiM 

Türk • Sovyet ticaret 
anlct§ması uzadı 

Müddeti biten Türkiye - Sovyet 
ticaret anlaşması, taraflar fesh için 
müracaatta bulunmadıkları için, ken 
diliğinden bir sene daha uzamıştır. 
Türkiye - Fcnlandiya arasındaki ye
ni ticaret anlaşmasının tatbikma da 
dünden itibaren başlanmıştır. 

var. Membamda bu kadar ucuz dol
durulan bir suyu, bu kadar pahalı 
satmak; anlaşılır şey değildir. 

sekiz, dokuz saatlik bir yoldu. sı olarak büyük damacanalardan 15, 
Taşdelen membaını gezdikten son- küçük damacanalardan 7 buçuk ku

ra, yine otobüslere binerek Defneli ruş, galonlardan da ancak 100 para 
suyuna çıktık. Hani deveden büyük alıyor. Buna, yol parası ile diğer 
fil var, derler ya ... Ta.şdelen, deve ise, masrafları da ekliyelim: Bir da.ma
bu Defneli suyunu da fil sayabiliriz. cananın suyu yine en çok 40 - 45 
Gerek içim, gerek hafiflik ve berrak- kuruşa satılması lazım gelir. Halbu-
lık, ve gerek daha bazı hassaları yü-

Evkafın Taşdelen, Defneli sulan 
tesisatı için sarfettiği paranın 75 bin 
lirayı bulduğunu bize söylediler. Bu 
büyük masrafı göze alan evkaf idare
si, yakrn bir tarihte arazisinde kay
nıyan her iki suyu da hususi vasıta
larile işletirse, hem halka hem kendi 
bütçesine hizmet etmiş olacaktır! 

mektedir. 
!ngiliz kuvvetleri tedricen Arap 

çetelerini çember içine almakta
dırlar. Arapların daha şimdiden le
vazım tedarikinde güçlük çektikleri 
haber alınmaktadır. Gitgide lngiliz
lerin Arap çetelerinin münakale hat
larını tamamen kesecekleri ve çarna
çar onları teslime mecbur edecekleri 
söylenmektedir. Araplar iaşelerini 
civardaki köylerden kaçak olarak te
darik etmektedirler. Şimdi Ingiliz 
otoriteleri buna imkan kalmamasına 

Telavivde Allembi meydanı 

makine altında kalarak ezilmişler .. 
dir. Arkadaşlarını kurt.ıı.....,.ak iıstl• 
~-- ...,;. aıger lngiliz askerinin üze "' 
rine Araplar ateş açmışlar ve onu da. 

yaralamışlardır. 

dikkat etmektedirler. • 
Hiç durmadan lngiliz tayyareleri 

dağların üzerinde uçmakta ve Arap
ları faaliyete geçmekten alakoymak· 
tadırlar. Tayyareler görünür görün
mez çeteler mağaralara, gprünmesi 
mümkün olmıyan kuytu mahallere 

çıkıyorlar. 

Arap çetelerinin birçok milis na
mı verilen bombalara sahip oldukla
rı bilindiği için Ingiliz kuvvetlerinin 
ilerleyişi büyük bir ·tedbir içinde vu
ku bulmaktadır. 

Arap bombaları kullanmağa teşeb
büs ettikleri takdirde Ingilizler ha
va bombardımanı ile mukabele ede
ceklerclir. Şimdiye kadar Ingiliz pi
lotları böyle hareketten içtinap et
mişlerdi, fakat mecbur kalınca ... 

Galilede yeni bir tedhiş grubunun 
kurulması üzerine o mıntakadaki In
giliz kuvvetleri takviye edilmişler
dir. 

Ingiliz yüksek komiseri, Sir Ar
thur Vauchope, devlet hizmetindeki 
Arapların greve iştirak ihtimalleri 
karşısında tedbirler almışlardır. Ani 
bir ihtiyaç karşısında Arap memur
larının tcrkettikleri vazifeleri işgal 
edecek lngiliz memur ve sivilleri lis
tesi hazırlanmıştır. Listede isimleri 
olan büti.in Ingilizler bu mevkileri iş
gal için kendilerini hazır tutmakta
dırlar. 

Filistin hüklı.meti ve Ingiltere Ma
verai Şeriadaki siyasi inkişafı, ve 
efkarı umumiyeyi yakından müşa .. 
hede altında bulundurmaktadır. 

Mahsulatın fena. olması üzerine o 
civardaki Araplar bir müddettenberi 
memnuniyetsizlik alaimi gösteriY.or
lar. 

Maverai Şeria ile Filistin Arapları 
her nekadar biribirlerinden hoşlan -
mazlarsa da Yahudilere karşı gös -

terdikleri nefret bunları yakınlaştı· 
racak kadar ku~vetlidir. Maverai
şeriada Ingiltere aleyhine bir ayak .. 
lanma Ingilizlerin hiçbir zaman göz
den kaçırmadıkları bir ihtimaldir. 

Maveraişeria hükümdarı Sultan 
Abdullahın Ingiltereye sadık olduğu 
zannedilmekteclir. Hatta asilerle bir
leşmek temayülü gösteren oğlu Prens 
Falalı Ammanda sarayda hapset • 
miştir. 

Emir Ingiltereden yardım maka. -
ırunda senede 60.000 lngiliz lirası al
maktadır. Bedevileri yatıştırmağa 
muvaffak olmadığı takdirde bile In
giltere de lazımgelen tedabiri alını§ 

bulunuyor. 
Lavrense benzetilen Yüzbaşı Glubl 

lazımgelen tedabiri almış ve bedevi
leri ikna hususunda elinden geleni 
yapmıştır. Huduttaki bedeviler ona 
çok büyük bir hürmet ve itibar gös
terip her istediğini yapmağa hazır

dırlar. 

YURTTAŞ! 

Yurdunun insana sağlık ve
ren yemişlerinden her gün bol 
bol ye ve çocuklarına yedir. 

3i.inden Taşdelen suyundan çok da- ki, Taşdelen olduğundan haklı olarak 
ha faydalı bir su ... Yapılan tahlillen şüphe ettiğimiz suyun damacanasını 
bu suyun radyo aktivite itibarile dün 100 kuruşa kadar satan madrabazlar 

Defneli suyunun Voronof aş1sma 

taş çıkartacak hususiyetleri olup ol
madığım, tecrübe etmedim. Fakat, 
orada biraz daha kalsaydık, bir ikinci 
sofra kurdurmak zarureti hasıl ola
caktı. Çünkü, otobüse binerken; mi
delerimizde, tatlı bir eziklik başla
mıştı. 

Salahaddin GtJNGOP. 
Arapların yoldan bir lokomotif çı 

kartmaları üzerine iki İngiliz askeri 

Ulusal Ekoncmıi vr 
Artt1rmrx Kurıımıı 
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/ Ne9üsü tahkir edenler 

ltalyan gazetecileri dün 
hudut harici edildiler 

Asamblede Negüsü "kahrolsun fellah .. diye 

tahkir edenlerin Üzerlerinde tabdnca bulundu 
---BAŞI 1 

Jn4;tir. Italyan elçisi ise İsviçre Fe
deral hükumeti müsteşarına başvura 
rak, tevkif edilmiş gazeteciler için ta 
vassutta bulunmuştur. 

lta!yan propaganda nazırı ise tev 
Jdf edilen gazetecilere bir telgraf çe
kerek, bütün İtalyan milletinin mu
habbetini kazanmış olduklarını bildir 

iNCiDE---

Son dakika 

ltalyan gazetecileri 

hudut harici edildiler 

TAN 

Leon Blum'un Asambledeki nutku 
Fransa icabında harbi bile 

•• CJOZe ediyor almayı kabul 
--- AAŞI 1 iNCiDE ---

le getirmemelidir. Emrivakiler, te- bulunanlara takaddüm etmektedir
vekklile kabul edilmemelidir. ler. 1914 den evvelki Avrupa tekr.ar 

Sulh beynelmilel meşruiyet ve teşekkül etmiştir. Işte beynelmilel 
ahlaki;et esaslarına iı:;tinat etme~ \teşkilatla önüne .geçmek ist~diğ~mi.z 
lidir. On sekiz sene içinde ilk defa tehlike budur. Milletler Cemıyetı bır 
olarak bir Avrupa harbı yeniden ha- muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. Fa· 
kiki bir ihtimal olarak derpiş edil- kat bunun sebebi pakt değil paktın 
meğe başlanılmıştır. Fransa, harp geç ve sarih olmayan bir şekilde tat
yolunu kayamağr ~ütün azm ve ira- bik.id.ir. Bu~a binaen p_aktın vecib~
defi.yle istemektedır. lerını takvıye etmek lazımdır. Bız 

7 

Deniz Bayramı dün parlak 
merasimle kuthJlandı 

.miştir. ' Londra, 1 (Tan) - Cenevreden a
lınan en son haberlere göre, lsviçre 
hükumeti Italyan makamatı tara
fından yapılan müracaatları nazarı 
dikkate alarak, dün, Asambledeki ha 
diselere meydan veren Italyan gaze
tecileri cezalandırmamış ve hudut 
harici yapmakla iktifa r tmiştir. 

Harbin önüne ge~mek için en iyi buna hazırız fakat Milletler Cemiye· 
çare. Milletler Cemiyeti mukavele- tinin vazifesini akademik bir istişa
namesinin yeniden gözden geçirilme- re rolu derecesine indiren her türlü 
si değildir bu mukavelenamenin formülü reddeceğiz. Beynelmilel ka
ibhama mahal bırakmıyacak surette nuna olan sadakatimizi icraatla is
tatbik edilmesidir. pat edeceğiz ve ayni arzu ile müte-

\ 

ltalya bahane mi arıyor? 
Berlin, 1 (Tan) - Cenevre siyasi 

mahafilinin kanaatine göre, ltalyan 
gazetecileri tarafından dUn çıkarı -
lan h~dise, ltalyanm Milletler Cemi
yetinden çekilmesini hazırlamak 
maksadile tertip edilmiş bir hadise
Cllr. 

Fransız hüklımeti, Milletler Ce- hassis olan devletler arasında iti
miyetinin vazifesini alelade akade- madı tarsin için hiç bir şeyi esirge
mik bir istişare mahiyetine indire- miyeceğiz. Karşılıklı yardım muhak

Halbuki, Roma gazeteleri, Habeş 
fmperatorunun Asamblede söylediği 
nutku ltalyaya karşı bir tahrik v~ 
Faşist rejimine karşı da kötü bir o
yun olarak telakki ediyorlar. 

Van Zeland Negüsten 
özür diledi 

~~---··-.... ralarmda Şarki Afrikanın birçok sa-
bık muharipleri de bulunan vatan · 
daşlarım, Necaşinin beynel!11il.el ah · 
Iakıyetin şampiyonu ke~il1?ış o~d:1 
ğunu gördükleri zaman ınfıallerını. 
zaptedemediler. Bütün !talya, ken~ı 
lerini tasvip ediyor. Bitarafane bır 
hüküm vermesi ve mübalağalara if 
tiralara meydan vermemesi için ~i
han efkarı umumiyesine hitap edı · 
yorum.,, 

ltalyan gazetecilerden ikisi 
serbest, 8 i mevkuf 

LITVINOF 

kak olmadıkça silahsızlanma olma
dığı gibi silahsızlanma olmadıkça da 
tam kollektif emniyet yoktur. Baş
ka bir istikbal yapmak lazımdır. Bu 
nun içindir ki Milletler Cemiyetine 
muhalif hareketlerde bulunmuş olan 
devletlere bu istikbalin hazırlanma
sına azmetmiş olup olmadıklarını 

sormalıdır. 

Blum, salaha hadim olan Italyan 
muhtırasından dolayi memnuniyetini 
bildirmiş ve Almanyanın Ingiliz 
suallerine vereceği cevabın da Avru
panın muslihane binası için bir ha
reket noktası teşkil etmesini temen
ni etmiştir. Blum, sözlerini herke
sin taze ve tensik edilmiş bir Mil
letler Cemiyetinde silahsızlanmış 

Avrupa için müşterek çalışmaya ha

dim olacağı ümidile bitirmiştir. 

Coşkun alkışlar 

Cenevre, 1 (Tan) - Milletler Ce
ınlyeti asamblesi reisi Van Zeeland, 
dün öğleden sonra Asamblede vukua 
gelen hadiseler hakkınd acemiyet 
nanıına Necaşiye bir mektup vermiş 
ve resmen özlir dilemiştir. Van Ze
eland, bu sabahki celsede teessüfle
rini aynen beyan etmiştir. Habeş im
paratorunun nutkunu inkıtaa uğrat
mış olan ve lmparatora hakaret e -
Cien ltalyan gazetecileri geceyi ha -
Plııhanede geçirmişlerdir. Bunlar 
hakkında ne gibi bir karar alınacağı 
henüz belli değildir. Cümhuriyet 
Mliddeiumumisi Komu ile Polis di
rektörü Kortez ke.ndi aralarında ce
reyan eden gizli mi.izakerelerden son 
ra mevkuf !gazetecileri sorguya çek 
n1l9lcı. Uir.-lrfcvhuflanı ~hir Iol\an~ 

larrndan yemek getirmek müsaadesi 
\lerilıniştir. Ziyaret kabul edemiyen 
gazeteciler, hapishanede hepsi bera
ber oturmakta ve yemeklerini bera
berce yemektedirler. 

Cenevre, 1 (A.A.) - Stefani A • 
jansından: Marco Marchini ile Gaz
zetta del Popolonun muhabiri Vitto 
rio Tascetti isminde iki İtalyan gaze 
tecisi, polis müdürü tarafından istic
vap edildikten sonra serbest bırakrl · 
mışlardır. Diğer sekiz gazeteci, halen 
mevkuff bulunmakta olup şunlardır: 
Corrier Della Saranın muhabiri Car-

cek şekilde Cemiyet mukavelename
sinin yeniden gözden geçirilmesine a 
it bir formüle asla müsamaha ede
mez. 

Cenevre, 1. (A.A.) - Siyasi mü· 
şahitler, Briand'ın vefatrndan beri 
Cenevrede böyle bir idealist nutuk 
işitilmemiş olduğunu beyan etmek
tedir. Blum, ki.irsüye çıktığı zaman 
salonda bir ölll sükütu hüküm sürü
yordu. Fransız başvekili, kürsüden 

lo Ciucci, ayni gazete muhabirlerin· 
den Guilio Caprini, Gazzetta Del Po· 
polo muhabiri Poolo Moneli, Stampa 

gazetesi direktörü Alfrcdo Signoret-

Bu sebepten dolayi Fransa, Millet
ler Cemiyeti mukavclcnamesinin mü 
essiriyetini artıracak bütün tedbirle
ri kabul etmeğe amadedir. 
Eğer beynelimilel ,teahhütlE!ri ka

bul etmiş olan devletler, pu teahhüt
leri sonuna kadar tutmağa azmetmi 
yecek olurlarsa bunlara karşı mey
dan okunur ve bunlar akamete uğ
ratılır. Işte bundan dolayi teahhüt
lerimizi sonuna kadar ifa etmeği ve 
icabında harp tehlikesini göze alma
ğı kabul ediyoruz. 'Dıerlerinde tabanca 

bulundu 
Cenevre, 1 (Tan) - Uluslar Ku

tumu ve Habeş !mparatorunu tahkir 
eden !talyan gazetecidleri üzerinde 
tabanca bulunmuştur. İsviçreli hu • 
kukçular, mevkuf sekiz gazetecinin 
işledikleri cürmün bir seneden iki se 
neye kadar hapsi icap ettirdiğini söy 
le.mektedirler. Hadiseye bizzat şahit 
o~an bazı kimseler, Necaşinin aley
hinde yapılan tezahüratın fevri ola
mıyacağı hususunda müttefiktirler. 
H~diseyi çık~ran İtalyan gazetecileri 
ikı saf teşkıl etmekte idiler ve her 
birinin de elinde birer düdük bulunu 
yordu. Aralarında iki tane de gaze
te sahibi vardr. Bunlardan bazrlarr 
Cenevrede yerleşik, bazrları da İtalya 
dan gelmiştir. 

İtalya Jeneral konsolosu ve ayni 
~amanda mahalli Faşist teşkilatı baş 
kanı bulunan Albay Speichli'n, Van 
Zeeland tarafından "Sa. Majeste Ha· 
Ue Selasiye" ye söz verilir verilmez 
~plomatlar~ mahsus lokacadaki ye ~ 
rınde~n ~~~a kalktığı ve dışarıya 
çıktıgı gorulm üş ve hadise de tam bu 
es~ada ~~ku bulmuştur. İsviçre umu 
mı meclısı veyahut bizzat Necaşi ta
~ından bir şikayet vaki olduğu tak 
di~e mütecasirler hakkında kanuni 
takıbat yapılacaktır. 
Yabancı bir d 1 t . ev e reisıne veya • 

hut yabancı bir diplom t k . 
tik• . a a arşı ır-

ap edilen hakaret cur·· .. .. k 
d 

. munun ço 
fi detıı cezayı müstelzim oldu~ u ha-
tırlatılıyor. g 

Bu son hadise Yüzünden M"ll tI 
C · t" il lt 1 e er emıye ı e. alya arasındaki müna-
sebatın yenıden müşkül?.ta uğrama
l!!mdan korkulmaktadır. 

ltalyan mümessili ne 
'diyor? 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce
miyetindeki resmi İtalyan mümessili 
Bova Scopa, bir mülakat esnasında 
'öyle demiştir: 

"-Dünkü hadiseler, ictinabı ka
bil olmryan şeylerdi. Bundan üç gün 
evvel Milletler Cemiyeti makamatr . 
na ve delegasyonlar reislerine Neca
,1ye sö z vermenin havsalaya sığmaz 
b i r ş e y o l d u ğ u n u ihtar 
ettim. Bizim mütaleamıza göre Neca 
finin nutku bir tahrik olmuştur. A-

i, Popolo dttalia muhabiri Eugenio 
Morre'ale, Piccolo gazetesi muhabiri 
Aldo Cassuto, Lavoro Fascista mu 
habiri Giovanni Angeli ve Popolo 
d' ltalia muhabiri Guido Caiani. 

Federal Müddeiumumi Cornu ile 
Berne şehri müddeiumumisi arasın

da yapılan Telefon görüşmelerinden 
sonra bu sekiz gazetecinin mevkuf 
tutulmasına karar verilmiştir. 

Bunlar, bilhassa Necaşiye aşağıda 
ki hakareti mutazammm sözleri söy 
lemiş olduklarından dolayı muahe
ze edilmektedirler: 

"Katil!.. Harp meydanına dön!" 
Kahrolsun Fellah! .. " 

Bundan başka Italyan gazetecileri 
kendilerini tevkif etmek isteyen za -
brta memurları ile hakiki boks mü
cadeleleri yapmışlar ve matbuat lo
casında umumi bir kargaşalık çıkar
mışlardır. 

Beynelmilel matbuat 
cemiyetinin fevkalade 
celsesi 

Cenevre, 1 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti nezdindeki beynelmilel mat • 
buat cemiyeti azaları, dün fevkalade 
bir celse akdetmiştir. Azalar, bir 
takrir kabul etmilerdir. Bu takrirde 
"İtalyan gazetecilerinden bir grupun 
Milletler Cemiyeti tarihinde misli 
mesbuk olmıyan bir hadiseye sebe -
biyet vermiş olan hattı hareketleri
ne teessüf ve bu hareketleri takbih 
olunmakta ve matbuat namına Ma· 
jeste Habeş İmparatoru ile 16 ıncı 
Asamble reisinden özür dilemekte
dir. Bu takririn sonunda "bu hare -
keti yapmış olan gazetecilerden hiç 
birinin beynelmilel matbuat aemiye· 
ti mensuplarmdan bulunmamasının 
memnuniyete şayan olduğu" kay
dedilmektedir. 

· Habeşistanda 

ltalyanlar rahat ~eğil 
[Başı 1 incide] 

İtalyan hüluluna karşı mukavemet_
ten geri durmamaktadırlar. Bu sey· 
yahlar, diyorlar ki: 

"- Gore hükumeti, yerli, sivil bir 
takım memurlardan müteşekkildir. 
Bunların ltalyanlar tarafından he -
ntiz işgal edilmemiş olan mıntaka
lar üzerinde bir glina nüfuzları yok
tur. Diğer taraftan ltalyanlar, hatta 
Adisababa yakininde ve Adisababa • 

Sulhu kurtarmak için harp ihti
malini kabul etmek gcrC'klir. Fakat 
11-filletler silahlı ve haddinden fazla 
silahlı oldukları müddetçe kollektif 
emniyet, her milleti bir harp tehli
kesinin feci ihtimalini gözöniincle 
tutmağa mecbur tutar. Bıı sebepten 
dolayi kollcktif emniyet, sildhlarm 

tahdidi zaruretini istilzrtm eder. 

Leon Blum nuktunda Ren in 
tekrar süel işgalini hatırlatmış ve de 
miştir ki: Avrupa Fransanın da süel 
mukabelesini bekliyordu. Bu süel iş· 
gal hukukan bir tecavüz demek ol • 
makla beraber Fransız topraklarına 
dokunulma.mıştr. Hudutlarına ve ya 
hut kendisi tarafından teminat altın 
da bulundurulan hudutlara dokunul· 
sa idi Fransanm o zamanda böyle 
hareket edeceğini kim farzedebilir. 
kanlı Fransız ihtiyaçları hakkındaki 
iddialar ütira ve heyezandır. Büyük 
bir değişiklik yapıldı fakat şiddete 
müracaat edilmeksizin Fransa müt
tefik bir surette taksim kabul etmez 
barış istiyor. 

Şimdiki Avrupa bir barış Avrupa.
sı değildir. Her tarafta silahla.ıulı
yor. Yeni bir harbden mümkün ola· 
rak bahsediliyor. Ve savaş zarını 

kullanan uluslar vecibelerine sadık 

Dessie yolunda birçok müşkülata 
uğramaktadırlar. Bu yol sık sık 
Habeş muharipler tarafından kesil • 
mektedir. 

Adisababadan haber verildiğine 
göre Italyan kuvvetleri, Kenya hu· 
O.udu üzerindde Malale'yi dün akşam 
işgal etmişlerdir. 

ltalyanlar hala harp 
ediyorlar 

Adisıl.baba, 1 (A.A.) - Bir kaç 
gün evvel Habeşistanın Cenup mm
takasında bazı karışıklıklar olduğu 
bildirilmişti. Bunun üzerine bu karI
şıkhkları bastırmak maksadiyle I
talyan Somalisinden bir otomobil ko
lu hareket etmiş ve bunu yerli asker 
kıtaları takip eylemiştir. Moyale, 
Kenya ve Noea mevkileri işgal olun
muştur. 

çoşkun alkışlar arasında inmiştir. 

Asamble, önümüzdeki iGtimamı 

saat 16 da aktedecektir. Eden, Lit
vinof, Cenubi Afrika ve Kanada mu
rahhasları nutuk söyliyeceklerdir. 

Zecri tedbirler ve 
Sovyet Rusya 

Cenevre, l (A.A.) - Sovyetler 
birliği halk komiseri Asambledeki 
nutkunda Cenevre paktının takviye
sini istemiş ve zecri tedbirlerin esas
sız bir şey haline gelmiş olduğu fik

rinde bulunmuştur. 

Okuyucu 
Mektupları 

E§yalarını almışlar •• 
Orduda Bulaman nahiyesi Bali kö 

yünden Ilyas imzasile: 
"- Eşimin vefatı üzerine 99 par

ça eşyamı Fatsa orman memuru o -
lan kayın biraderim Basri aldı, nahi
ye müdürlüğüne müracaat ederek 
malımın müsadere olunmasını iste -
dim. Iş muamelede kaldı. Bir netice 
alamadım. Vaziyeti köy ihtiyar he -
yeti de biliyor. Eşyalarımın alınarak 
bana verilmesi için alakadarların na 
zan dikkatini celbetmenizi dilerim.,, 

Cevaplarımız: 
• Galatasarayda Mısır apartima -

nmda 10 numarada - "uriye: 
"Şikayetiniz tamamen haklıdır. 

Ve isteğinizi tahakkuk ettirmeğe 
mani hiçbir sebep yoktur. Bunun i
çin, mahalli kaymakamlığa veya na 
hiye müdürlüğüne müracaat ediniz. 
Hatta bir istida ile takip etmeniz da
ha muvafık olur.,, 

• M. K. Yılmaz imzr..sile mektup 
gönderen okuyucumuza: 

"Darülaceze, Şişliden Hüriyeti ebe 
diye tepesi istikametine ayrılan yo
lun nihayetinde ve Ok.meydanı civa
rındadır. Evlatlık almak için buraya 
baş vurabilirsiniz. Arzunuza cevap 
verebilecek başka bir müessese ha -
tırlamıyoruz.1, 

• Sirkecide Hakkı Saraç imzasile 
mektup gönderen okuyucumuza: 

Bu işle meşgul muayyen bir mü -
essese yoktur. Olsa bile, kitabın ter
cümesi size çok pahalıya mal olabi -
lir. En iyisi, tarudıklarmmzdan biri -
sine müracaat edip mühim yerlerini 
tercüme etmesini temin etmektir. 

Bahriye asheı lerimiz lstiklôl mar§ınr söylüyorlar 

Abideye çelenk honuyot Abicleye çelen~ ~onuyot" 

Denizcilerimiz abideye geliyorlar 

Denizcilerimiz abide önünde selam vaziyetinde 

[Başı 1 incide] 
Kemal tarafrndan abideye belediye 
namına bir çelenk konulmuş, b'unu 
diğer çelenkler takip etmiştir. Ahi· 
deye, muhtelif teşekküller ve deniz 
müesseseleri namına 27 çelenk bı· 
rakılmıştır. Burada, ilk sözü denizci
ler namına Sait Kaptan almıştır 
Sait Kaptan, dünya denizlerine asır
larca hakim olan Türk gemiciliğirıin 
tarihçesini yaptıktan sonra, tarihin 
akışına hükmeden bu varlığın men· 
fur bir kayıtsızlıkla nasıl ölüme bı· 

rakıldığını anlatmış, 926 deniz inkı
labını, Türk gemiciliğine layik oldu
ğu inkişafı hazırlayan bir mukadde· 
me olarak tavsif etmiştir. 

Sait Kaptandan sonra, Deniz Ti • 
caret okulundan Ali Güner kürsüye 
gelmiş ve yarına hazırlanan denizci 
neslinin idealini yaşatan bir söylev 
vermistir. Abide önündeki merasim, 
saat i2 ye doğru bu suretle nihayet 
bulmuştur. Gece de limandaki bütün 
gemiler elektrikle donatılarak bu me 
sut vıldönUmU tes'it edilnıistir. 
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KONOMi Fotoğraf 
Tah l illeri 

Pi YASA 
VAZiYETi 

Muhtelif mıntakafarda 
mahsul durumu 

Bundan bir müddet evvel, ticaret 
borsaSinda yeni sene rekolteleri etra 
fnıdaki tahminlerden bahsetmiştik. 

Yeni sene rekoltelerinden buğday, ar 
pa., Afyon, pamuk, uzüm hakkında 

ciddi malumat almak kabil olmuştu. 
Yalnız fındık ve zeytin rekolteleri 
hakkında bir haber alınamamıştı. 

Hububat 1Jzgasası 

Rekolte biraz dciha gecikirse 
buğdayların yükseleceği umuluyor 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 
Havaller ile hissi şeylerle uğraş -

· .nağı seven b i r 
karakter. Melan -
koliye mütemayil
dir. Fakat tabii 
bir aksillamelle 
bununla miicadele 
eder. Manevi ve 
maddi istirahat 

Pisliğe karşı çare? 
Laleliden K S. Rumuzile: ı takmmız. Belki bu bir tesir gösterir. 
Aşktan ve sevişmeden daha mii- -ı: 

Bu iki mahsule dair şu . haberler 
gelmiştir. Iı)ndık mahsulü, Trabzon 
mıntnkasmda geçen seneki mahsule 
nisbetlc yarı yarıyadır. Trabzon, 
Sürmene mıntakalarmda fındık mah 
sulU doludan çok müteessir olmuş -
tur. 

Giresun mmtakasında vaziyet 'böy 
le değildir. Giresunda fındık tabii a
fetlerden pek müteessir olmamıştır. 
Fakat mahsul geçen senekine nisbet
le üçte bir nisbetinde azdır. 

Zeytin ve zeytin yağ piyasasında
ki tereddüt devam etmektedir. Va
kia her sene, yeni rekolte mevsimine 
girildiği bir sırada, piyasa bir tered 
düt devresi geçirir. Fakat bu sene, 
bu tereddüt devresi pek uzun sür -
müşti.ir. Elde edilen mallı.mata göre, 
Istaubul mıntakasmda zeytin malı -
sulü iyidir, fakat lstanbul mıntakası, 
zeyti~ istihsalinde bir rol oynıyan 
bir mıntaka olmadığı için bu haber, 
piyasada bir şey ifade etmez. 
Eğe mıntakasmdan ciddi malu · 

mat almak kabil olmamıştır. Soma, 
'.Ayvalık tarnflanndaki zeytin ağaç
larının doludan ne dereceye kadar 
müteessir olduğu henüz belli değil -
dir. 

TUtün mahsulüne gelince, 936 se -
nesi mahsulü idrak edilmiştir. Eğe 
mıntakasmda tarlalarda mahsul top 
lanmaktadır. Yeni sene mahsulün 
ııatıı,Jarma te~rinievvelde başlana -
caktır. 

Tccaret Odası Meclisi 
Ticaret odası Meclisi, dün öğleden 

eonra Ziyanın riyasetinde toplanmış
tır. Bu toplantıda ticari team_üller 
Uzerinde görtişUlmüş, perakende pa
muk satanların kazanç vergisi hak
kında yaptığı itirazlar dinlenmiştir. 

\ Avrupa tezgahlarına 
ısmarlanacak vapurlar 
'.Akşam gazetelerinden biri, Deniz

yollannm A vrupaya ısmarlayacağı 
vapurlardan vazgeçildiğini yazarak 
Haliçte vapur yapmak için tetkikata 
başlandığını haber vermektedir. Ha
liçte bu mesele hakkında Denizyolla
rı dircktörli Sadettin, bir muharriri
mize şu izahatı vermiştir: 
"- Bu neşriyat doğru değildir. 

"Avrupa tezgahlarına vapur yaptır -
mak için, başlıyan müzakerelere de
vam edilmektedir. Henllz menfi bir 
netice vermemiştir. Haliçte vapur 
yaptırmak imkanları etrafındaki tet 
kikler de doğru değildir. Esasen, 
Haliçte vapur yaptrrmağa imkan ol
madığı içindir ki, A vrupaya vapur 
ısmarlamağa lüzum görülmüştür.,, 

Istanbul buğday piyasası havaların 
iyi gitmesi yüzünden çok durgun bir 
hal almıştır. Bu halin devamı fiatler 
ü z e r i n d e menfi bir tesir ya
pabilecektir. Şimdilik vaziyet tama
mile tavazzuh etmemiş bulunduğun -
dan fiatlerde esaslı bir değişiklik gö
rUlmemiştir. Son fiatıer şunlardır: 
Yumuşaklar 7 - 7,50 
Kızılcalar 6,5 - 7 
Sertler 6,12- 6,5 
Eğe mmtakaemda yeni mah-

sulü gecikmesi dolayısile piyasa sağ 
lam görülmektedir. Mevaridatın da
ha ziyade geciktiği takdirde fiatlerin 
yükselmesi muhakkak sayılmakta -
dır. Son fiat durumu §Öyledir: 
Uşak sert 6, 50 
Yerli sert 6,3125 
Yerli yumuşak 5,50-5,75 
Samsun mıntakasmda son hafta i-

çinde buğday fiatlerinde hiçbir te
beddül olmamıştır. Piyasa normal 
addedilmektedir. Fiat durumu aşağı 
da gö.c;terildiği gibidir: 

Samsunda 5,625-6,25 
Çorumda 5 -6,25 

. Kars mmtakasr piyasasında kay -
de değer bir değişiklik görülmemiş -
tir. Fiat beyaz buğdaylar için 4,50, 
kırmızı buğdaylar için 4 kuruştur. 

Diinya buğday piyasası son hafta 
içinde de talebin azlrğı dolayısile dur 
gun bulunmaktadır. 

Avrupa ve ve Şimali Amerika'da 
yeni mahsulün oldukça iyi bulunma
sı ve Kanada tarafından elde bulu -
nan fazla malın tasfiyesine devam o

lunmaktadır. Umumiyetle piyasası -
nm şimali Amerika ve Kanada ilkba 
har ürününü durumu hakkında alı
nan haberlerin tesiri altında bulun -
duğu bildirilmektedir. Bu husustaki 
alman resmi malilmata göre, Misisi
pi şarkında havalar normalden soğuk 
tur. Şarki ve hususile cenubu garbi 
bölgelerinde kuraklık devam etmek
tedir. 

Arpo piyasası 
lstanbulda mevcut mal azalmış ol

duğundan piyasaların umumi durgun 
luk ve gevı;ıeme temayülüne rağmen 
arpa fiatlerinde ufak yükseklik gö -
rülerek 4,12 kuru§ seviyelerinde bu
lunmaktadrr. 
Eğe mıntakası piyasalarında yeni 

mahsulün her gün biraz daha. fazla 
arzı dolayısile fiatler düşmektedir. 
Piyasanın bugünkü durumu gevşek 
görülmektedir. Son fiatler 3,50 ku
ruştur. 

Samsun mıntakasmda yeni mah -
sulün piyasası gelmesi çok yaklaşmış 
olduğundan fiatlerin düşmesine inti
zar edilmektedir. Muameleler nisbe
ten az sayılmaktadır. Fiatler Sam -
sunda 4, Çorumda 4 kuruştur. 

Kars bölgesi piyasalarında kayda 
değer bir değişiklik görillmemiı ve 
fiatler 2 kuruş seviyesinde bulunmU§ 
tur. 

Avrupa piyasasına, Rusyadan ge -

B ORSA 
Paralar 

Ahı 

Sterlin 624,-
1 Dolar 123,-

20 1sviı;re rr. 810,-
20 Belçika fr~nıı 80,-
20 Drahml 21,-
20 Çek kuron 84-
20 Le1 13,-
20 Dinar 41.-
Lirct vesikah 190.-
Florin 82,-
Avu;turya ıilin 22,-
Mark 28,-
Zloti 19,-
Pcnıı:o 22,-
Lcva 22.-
Ycn !2.-
lsveç kurona 31,-
Altm 968,-
Banknot 245.-

Çeliler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kurona 
İspanya pczeta 

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA 

Eıham 

latıı 

629.-
125,-
820,-
84,-
23,SO 
88,-
16,-
52,-

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

970,-
246.-

12,0li 
627,25 

0,79,85 
10,15,75 
4,73,25 
2,44,25 

63,15,82 
1,17,44 

19,16,45 
4,19,37 
1,98,25 
!,08,75 
5;82,-

tı Banka11 Mil. 
., • • N 

., ., HamiJlnı 
Anadolu% 60 

" %100 
Şirlrethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nekttr 
Terkoı 
Aılan Çimento Kap&n lr"lk 
Merkez Bankur 
Oımanlı Bankul Kaponıaı 
Sark Merkez Eczaneli 

lılllirozlar 

Türk Borcu I 
,, ,, II 
,, ,, III 

İB tikra:ıt dahili 
Errani A. B. C. 
Sıva1 Erzurum I 

" " n 

15.
t,90 
9,90 

24,65 
41,
lfl,50 
18,75 

9,50 
12,50 
9,35 

67,25 
21,-

4,40 

21,02,50 
19,65 
19,90 
96,-
95,-
97,50 
97,50 

Mıs•r fohvllle r l 
18811 I 
1903 Il 
1911 III 

1ahvll'Sf 

--97,50 
91,50 

--Slll,50 
• 92,50 

Rıhtım Kuponsuz 10,25 
Anadolu I ve il 43,05 

,. lII 45,-
Anadolu Mümessil Kupon!11Z 44.20 

niş miktarda arpa arzedilmiştir. In
giliz ve sair Avrupa alıcıları fiatlerin 
inmeı:ıine intizaren ihtiyatlı davran -
maktadır. 

Romanyada yeni mahsul alivre 
arpa fiatlerinde büyük bir düşüklük 
vardır. Buna mukabil, hazrr mal .fi
atlerinde, vagonda 1000 ley kadar 
bir yükselme görülmektedir. 

Tüccar ve esnaf 

tabirlerinin farkı 
Şehrimizdeki, bakkallar, tüccar di

ye Ticaret Odasına, Esnaf diye Es
naf Cemiyetine kaydedilmektedir. 
Bu mesele senelerden beri Ticaret 
Oda.sile Esnaf Cemiyetleri arasında 

halledilememi9 bir meseledir. Halbu
ki Ticaret kanunu esnafla, tüccar a
rasmdaki farkı açık bir surette tarif 
etmektedir. Bu tarife göre, serma
yesi 1500 liradan yukarı olan kimse
lere tüccar denilmektedir. Bazı Es
naf cemiyetleri varidat temini mak
sadile tüccar mahiyetindeki büyük 
bakkalları da, Cemiyete aza kaydet. 
mektedir. Maamafih bundan mem -
nun olan çoktur. Çünkü Ticaret oda
sına senelik taahhüdat vermekten, 
Bakkallar Cemiyetine aidat vermek 
tercih edilmektedir. Esnaf veya 
tüccar tabirinin yerinde kullanıla -
maması, yalnız bakkallar için değil
dir. Şekerlemeciler de bu gibi yanlış 
hklara mahruz kalmaktadır. Şeker
lemeciler cemiyetindeki azalar ticari 
mevkileri dolayısile Ticaret odasına 
aza kaydedilmektedir. Bundan baş -
ka şekerlemeciler ayrıca esnaf diye 
de cemiyete kaydedilmektedir. İşin 
garip tarafı, bu tarz cemiyetlerdeki 
işçiler de esnaf namı altında cemi -
yete aza kaydedilmeleridir. tktısa.t 
Vekaletinin Esnaf Cemiyetleri hak 
kında yeni bir proje yaptığl söylen
mektedir. Bu proje bir kanun naline 
geldikten sonra, bu gibi ihtilafların 

önüne tamamile geçileceğine şüphe 
yoktur. 

ı-- -
1 

arzuları vardır. 

Zaman zaman o -
torite tesis etmek 
buhranları g e -
çırır. T e m a -

:'aik yüz için vesileler 
arar. Fakat bundan çabuk vazge -
çer ve tekrar hayallerine döner. 

:{. 

Muhitine karşı bazan inatçı vazi
yetleri vardır. Ba
kışlarında ilerisi
ni gören ve bugil
nü istihkar eden 
bir mana var. 
Birçok dilşilncele
rini içinde saklar. 
Fakat emniyet tel
kin eden birisine, 
bir dosta içini a -
çabilir. Bugilniln 
içtimai kaidele
rine isyan eder. 
Haddi zatinde iyi Nazm i 
ve çalrşkandır. Fakat zorlanmağa 

gelmez. Fedak!rdır. Istenmemek 
şartile. Kendisi vermek şartile. 

* lşine sadık, muhitine hürmet 
eder. Rahatını se
ver, küçük hissi 
facialar yaşıyan 

bir insan. Dertle
rini saklar. Ken
dine yabancı mu
hitlerde çekingen
dir. Mahcup ve sü
kütidir. Kendine 
muhabbet göste -
rildiği zaman açı
lır. GUlUmser ve 
.q;ısmınuniy~t il~ 

N. Ugun yar. Aksi halde 
silktit eder, dinler. 

Ali Bülbül 
Ailesinin verdiği terbiyeyi iyi haz-

him olan şu derdime eulcnmeler ve 
sevişme/er siitunımda bir yol göster
menizi dilerim. 

14 yıl evvel cvlendimı 1ıeniiz 21 ya
*ında oldukça giizcl bir eşim var. if
fet 11e fatikametine pek cmi11im, yal
mz ben tcmfalik lwsusunda çok titiz 
olduğum halde eşim b11tıun aksine 
olarak temizlik hususunda pek ihmal 
kar ve çok pistir. Bu huyundan vaz 
geçirmek içiıı setıelerce rica,ihtarda 
bulunarak bir çok defalarda ayrıl
mak derecesinde kavga ettikse de mu 
va/fak olamadtm. Püıliğinden dolayı 
gittikçe güze17iğüıi l(nutmakta ve ken 
düıinden soğumaktayım, ayrılmak 
için muhakemeye 1Jile müracaat et
meği göze aldırmı~sam da pi.sliğini 

mahkemede ispat etmek mümkün ol 
mtyacağından davamtzın yıllarca sü
.rüncemede kalacağını ve aleyhime 
neticeleneceğini biliyorum. 

Bu, halin devammm ileride 'bir ai
le felaketi doğuracağından korkıtyo
ru.m. Bana acele bir yol gösteriniz. 
Müşkül bir vaziyet doğrusu. Pis

liğe karşı yegane çare... temizliktir. 
Fakat, söylediğinize göre bunu yap
tıramıyorsunuz. Bizim de tavsiye ede 
bileceğimiz bir şey yok ki. Bu, bir 
alışma, itiyat meselesidir. On dörtse
nedir alıştıramadımz ise, yegane ya
pılacak şey, yalnız zevceniz için bir 
"Dadı" tutmaktır,. Bu tedbir belki si
ze gülünç göril~ebilir. Lakin bir tec
rübe ediniz ve artık, ona karşı sert, 
asabi bir hal değil, müstehzi bir hal 

metmiş, bu sayede hayatın darbele
rinden kendini koruyabilmiş, entel
lektüel tipi, çalışkan ve zekidir. Ih· 
tirassız olarak fakat klasik bir gay
retle kendine içtima'ı bir mevki te
min edecek olan tahsil ve mesaisini 
l.:&'h:ıp etme""'~'-• xx-• .v-.. uı.ı.u..aıa:aıı 

ziyade mantıki bir kara,.ktcr. Kalaba
lığı aramaz. Samimi dostlarile mü
nakaşa kabul eder. Emniyet ve iman 
ihtiyacı vardır. 

S. O.S. ye cevap 
Sizin bir mütehassıs doktora mü-

racaat etmeniz lazım. Her §eyden ev 
vel bunu yapınız. Tatbik edeceğinizi 
ümit ettiğimiz tedavi, içinde bulun
duğunuz müşkül vaziyete de tesir ede ı 

cektir. 
Kuvvetli bir azim ve iradeye sahip 

iseniz §unu yapınız: Maziyi siliniz. 
Onu hiç hatırlama.yınız. Muhitinizi de 
ğiştiriniz. Daha pek, pek gençsiniz .• 
Ontinüzde bütün bir saadet hayatına 
hazırlanmak üzere, muvakkat bir in
ziva ve sükun devresi geçiriniz. Kısa. 
fakat dolu mazinizin bir muhase~- · 
sini yapmaga kalkışmadan, yorucu 
Fazla yorulunuz. 

Ji. 

Bana 16kayt 
Konyadan S. Ç. inızasile: 

''18 'Ya§tndayım. Bir adamı yedi 
aydır çılgmca seviyorum. Fakat, ba
na lakayt, ne yapayım da nazarla
rını kendime çevireyim 1 Bana bir 
§ey Böyleyiniz." 

Ne isterseniz yapınız, fakat zatı
nızı hissettirmeyiniz. Eğer yine ll
kayt kalırsa demek başka birisile 
meşguldür. Siz de ısrar etmeyiniA. 

* 
Bir okuyucumuza: 

Sarıyerden A. S. imzasına. : 
Vaziyetiniz evlenmcğe mtisaittir. 

Yalnız aldığınız parn biraz noksan
dır. Şimdi nişanlanıp ve bu noksanı 
ortadan kaldırmağa çalışmak doğ·ru 
olur. Böylece nişanlanmak suretile 
karşı tarafın arzusunu da verine ıre
urn\ı". ve ..--51rrrtt r.:u.ı uıt g1111m~ge 

hak kazanmış olursunuz. 
Böylece bir taraftan onu nişanlı 

ve müstakbel zevce olarak ta t3nır
smız. 

BANKO Di· ROMA 
TARIHi TESiSi : 1880 

GENEL MERKEZ VE GENEL DiREKTÖ~LÜK : ROMA 
I 

SERMAYESi ; Lit. 200, 000, 000 

30 Nisan 1936 tarihinde vaziyet 

MEVCUDAT • DÜYÜNAT 
Kasa mevcudu 
Senedat, hazine bonoları ve 
ibrazında. ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 
Teminatlı hesabı cariler 
Devlet eshamı, devlet tarafından 
teminatlı esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı cariler! 
Ticari kabuller borçluları 
Kefalet borcluları 

Dahili hueıust hesaplar 

:Yekfuı 

Sen dikler 
CUCCIA - GARRONE - MARTIRE 

VERARDO 

Lit. 

Lit. 

Lit. 

331.179.769,67 

1.152.582.141,34 
84.929.394,25 

761.119.172,15 
23 7.125.522 ,92 

112.069.196,94 
49.962.97 4,80 
70.180.402,70 
12.975.482,52 

167.750.300,-
4.342.939,84 

101. 7 44:.!526,23 

3.085.961.823,36 
3.385. 736.226,65 

6.4 71.698.050,01 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Hesabı cart ve tasarruf mevduatı 
Esham mevduatı 
Alacaklı muhabirler 
TedavUlde çekler 
Adi çekler · 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller 
Eşhası salise hesabına kefaletler 
Evvelki devrenin kar bakiyesi 
Devrei haziranın safi karı 

Dahili hususi hesaplar 

Yektuı 

Murahhas Direktör 

:vEROI 

Lit. 200.000.000,-
43.280.840,15 

729.173.494,22 
167. 750.300,-

1.678.449.611,98 
105.025. 728,09 

1.015.747,57 
43.876.229,20 

4.342.939,84 
101. 7 44.526,23 

6.918.021,17 
4.384.384,91 

Lit. 3.085.961.823,36 
~.385.736.226,65 

Lit. 6.471.698.050,01 

Baı muhasip 

NAZARETH 

1 
1 

lı 
1 
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agzını Almanya dolqydu; açınca 

Kac\ınm yUıU ~oto 'yu aöyler- ı 
ke~ bedbahttı: "Kocası henüz bir 
Ka.ınaııto d~ğildi !ıı 

Elraz sonra yazı odas~ g~tiler. 
Moiz, her lafından servetleri aıtla-

11Ian ka rısınm geve~eliğine maaj ol
mak için la~ırdı etıp~k istedi. Al
manya doluydu. Ağ~ım açmca Ber· 
tin döküldtl: Fıs.kat a.ncak milyoner. 
lerin görebtlece!l yerleril• BerlinL.. 
Pişman oldu. Bu gece, kan koca ne 
söyleseler, lakırdılarından çok ~n
gıu olduklaı·ı anlaşılıyordu; bu ko
tıağtn, bu eşyanm ~ehadet ettiğin
den çok faı}a zengin! .. 
A~, Moizin Avrupa seyahatıe

rile eğlendi: Çok güzel diye boyuna 
~le kızıyor, ve bu hırsla kadım 
luzdrrmak istiyordu. Sivil na.zır yap
IIl.a. afkeyle AdnaJ'!& Çl~I§tI: 

- Moiı Avrupa.ya. gitmiyecek te\ 
Ktıtalıyada lshak Fa}uh ca.miiıı.in av· 
l~unda ~lik çomak mı oynxyacak? 
On& Juvan lo Pf,!n yakl§ır; sana ba· 
na. eh. Çırpıcı Qf.YJrl • 

Moiz sarbo'tu; fakat sivil na~ırın 
lB.fıııda~i iğııeyi gö~U. Aııca.k gö:r -
d~ü belli etmedi. Ciddl ~le 
Adnamı cevap verdi: 

- Ben imaret Meaeldlnc!eld lkln· 
ci Yalrubun glnlll p.ndukumı yat.&. 
ğıın kadar bntrtm c•). 

Ceınlyetin ilim Mtanu oğlunq:n lyt 
yetiftiğint glSren baba gibi Moize 
baygın gözlerle bakıyc;rdu. Mob, bu 
gözlerden coıtu. Kilta.hyadakl Guıt 
Haaan 'Pap.nm kılıcın1, Halll Afa 
Muv•kkit}}aneeindekl Rakım turuı
nı, Yetil C.ınttn kapıımı. l'Ulatem 
Pap.nm JdtabetllnJ - Adaınm :vtt
zUne ha.kıp mm &daaıınm duymuı
tlI tetiyerek - anlaıttı. Artık f!UB

muyordu. Söyledikçe Anadolunun 
n lhnt. flstilnO ~ ıınlgılıvardu • 
tıjhıı.yet: 

- Çadrrhhıardakl Juplter mab&
dinin sütunları için kitap yudun. ki· 
tap! 

Diye haykırdı; plltbı ytı.Uklerle 
dolt,ı oJan SOl'\fadan görme YQJllruğu
nu ha.~da '58.lladı. 

Hoiz galipti. A4ntrı bozulnıuıtu. 
Bu inhisamla Ra~le hmcr bU.bütün 
e.rttJ. Kadını lf;udurtmak i~n duva.r
dak! kalabalık tş bl oyla eğlendi : 

- V~roneae'!n d~ğll nı.l Moiz! 
- Alay mı Adnım? 
- Ne alayı yahu T Tıpkı Noce de 

Rafel - Tebrik ederim. tablodan 
anlayorsunuz. Çünkü bizde tablo
dan pek anlamazlar da .. 

Ra,el, kahkahasını sesine dağıta· 
rak: 

- Bilirsiniz, dedi; bizde duvarla
" f otugrafilerlı ıüslerler .•. Ne diyor 
dum 1 Evet, dedifinlı gibi bu tablo 
Rembrandtlndir. Bilenler on bin lira 
eder, diyorlar. 

Molz, kudurdu, 'le af uma fena fena 
bn.ktı: ona kaç defa haykırmıştı: 
•• elmaelarının, tablolarının, biblola· 
nnm fiyatlarını mteafirlcrine anlat
m11-I anlatma? anlatma.! eonrada.n 
ıörmelere dönUyonız.'' amm'- karıın 
daha !yt bafrmu9tı: " 11entn arkadat 
larm, ttye.tltrmı •6yleme11Hm bu tab 
lolan, bı,ı bibloları, a.nlamıyorlar, an-
la.m1yorla.r, anlamıyorlar1' 

n.a.,alin :Mnize_ dikJillt b M göıs· 
lerindo fimdl yine bu cevab vardı. 

Aııker nazır, eli çeneeinde dilşUnU
yordu: hyberine yann Frapeuva 
Prömiyı gibi bir .akal ısmarlıyacak 
t.ı. Stvjl namrlar gö;ıı göze geldi, l'lebe
bini bilmiyerek sıkıldı. Elini ııaka· 
ltndan çekU, llta karı~tı.: 

- :aen t§blodan anlamam, fakat 
eviniı çok gUııel madam; dedi. Ra
f el, bu kon&ğın kibar bir ev ıahlbi 
için çok güzel olamıyaoağmı anlat
mak isteyerek; 

....,,. fakat, gUndilzleri çok aydınlık
o11Jyor. Bu l!ıu-biye civJLrI hep böyle-

-~· J- .... 

ı,gUnkü Program 
İstanbul 

18: Dans musikisi (pi~); 19: Haberler; 
19,15: Muhtelif plajqar; 20: Sıhhi konfe 
rans: Dr. Salim Ahmet Çıı.lışkan taraEmda11 
20,30: Stü~yo orkestr~l;ırr; 21,30: Son ha 
herler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetel~re mahsus havadis servisi verile 
cektir. Yazan: MI'l'HAT CEMAL.. 

Berlin döküldü Budapeşt.e 

21: Piyano - şarkı; 21.35 Musj~i bahsi; 
22,40: Haberler; 23: Pıyano - vıyoloıısel 
musikisi; 23,40: Fran,ızca konferans: 24: 

dir .. etrafta. başka ev yok h .... gtine' 
bizim evde doğar, bizim evde bat.r, 
ah çıylak ı91k, b u ç i y z iy '- 1 
Bu aydınlığı az&ltamadım... evet, 
bu evde belki her şey var, fakat göl 
ge yok, biraz gölge, bir parça gölge! 
'" odaların içine Rembrandtın fırça 
oıuımdıld boşluktan bir avuç soka
bilsenı. .. 

Sivil nazır sinirlendi, tombul yum
ğunun ortasından sivri baş parma
ğı tava.na kalkarak Raşele cevap 
verdi: Rembra.ndtin karanlığını mı 
görmek istiyorsunuz madam? 

Akaaraydan Topkapıya doğru gi
din, her evin kapusunu çalın: yüzü
nü.le t.tedllfıılz karanhk fışkırır. 

R&9el urho9tu, lak1rdınm farkın. 
da. değildi; Fakat Moiz bozuldu; şi
vil nazır yaptığı kabalığı anladı; 'Mo
izin gönfünli almak istedi i Raflelln 
çıplak kolunu a91 yerinden öptü. 

Bunada Adnanrn canı sıkıldı. Ad
nan bir zaman Zebranın Haleb çiba
nr gibi fimdi Raşelin &ft yerindeki 
buruşuğa bayılıyordu, sivil nazır 

Adnamn yi.izünü anladı: 
Şaphane dağları gipi bu ne acı 

ııure.t? dedi; 
Cemiyetin ilim adamı deminden 

beri yahuı MolH ba.luyordu. 
Adnan hıila. somurtuyordu. sivil 

nazır, Raşele döndü: 
(Arkuıı var) 

Raodyo salon orkestra&r. 

Blikreş 

18,lb: Orkntru 10: Habıtler: 19,lb: 
KoMerln devamı; 20,20; Plllc; JQ.50: l<on
rerans; Jl,05: Şarktlar; 31.IOı Rady4;1 tır
keı;trası; 22,SO: Haberler: 22,45: Pıyano 
konseri; 23,20: Konser n~kli. 

Mmıkova 

ısı Ra~b·e> ııotiııtleri tuafmdan lı:ol\ııer; 
ııı,so: Dinlcyjeileri!} lat.ckleriM r;öre pu
plar· ıo: Muhtelif Jehırlerdcn nakil emls 
:ronu; zı: Yab4ncı dillerle neırbat. 

Prag -20 O• Ktrıtılc nqriyat: 21: Halk prkıla-
rıı iı,2:ı: Drlnvatcr'in (Joha,nniınacht) o· 
pereti; 22,Uı Oda mualkiıl (Bııethoven); 
2,1b:3 fraı aalon orkeıttHL 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• JIA1..K OP!tRETİ : Takılm baı,çe 
ıind• bu akpam ıaat ill,45 dt HA.l.ll'dE 
opereti. Pek yıkmda (:Rahmet Ef.) 

opereti. 

• TURK ı (Trivoli Cıı.mbuhaneai) •e 
• (Voıonıoflırm Jhrarı). 

• TAN : (Tanıollta) ve (Altm Zincir). 
• MELEK ı (Muılıuanaf ve (ATadıpm 

Kadı:n). 
• İPEK ı (Buhran Bitti) ve (Jfü Gece 

nln Skandal!). 
• SUMER ı (Fırtmadan Sonra) "• (Jla 

yat A vcı!arı). 
• YILJ>IZ : (Hayat Kurbanları) n (Mi 

kinin Şen Saati). 
• ŞIK : (Singapur Konantan) ve (Çıl 

"gm Ktz). 
• SARAY : (Monte Karlo Geçeler!} ve 

(Güldür~n Gö•ler). 
• FRANSIZ : (Prenııealn Cıtcınlıkları) 

ve (Pedailer Alayı). 

• ALEMDAR: (Petenıbur• Geceleri) 
ve (Mora lokatr Clna,.eti). 

• UIXUDA:ıt HALE ı <Mumyalar Mil 
ıcel. 

Davetler, Toptanttlar 

ASKERLİK İŞLERİ 
Beşiktıı.t Mkerlik Şubesi Riyase -

tinden: 
Bu yoldaki buyruğa göre 21 yaşı· 

nı bitirmit ve orta ve tam ehllyetna
ıneli olanlardan ve bu devreye gire
ceklerin ııağhk durumlan 1-7-936 dan 
itibaren fUbemizde yapılacaktır. lş -
bu yazllt gıartları haiz olup tstan • 
bulda. bulunan bu kabil kıe~ hizmet
lilerln muayeneleri için derhal §Ube-
ye mUracaatlarr. ' 

Cana.'ya, bMziyor-

: ~~~e:! ıda~ diyqııımı. (TıJb- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllll 
~~tJÖ:!::! d~~':ır ~allı Türk Hava Kurumu Büyük ~ 

:(. 

KIR E~LENCESt 
Ertnkoy sa inci ilk mektep yokgu) ÇG 

cukları meofıı.atine SUADİVE plajmda 4 
temmuz 936 cumartesı akşamr sabııha ka 
dar Balo ve Mısır revuıu, Aynca zengin 
variyetel~r &OJ: '" ı;. Nakil vurtalan temirı 
edilmittlr. :~~;;;;:::: lf» 0 W IA ~ @ @ ~ l\D 1 ~-~··· ~··'····~ 

- Sultan Süleymanm yuımdtjd Şimdiye kadar binlerce kişiyt zengin etmiştir 1 Cerrabpa~a baataneel 31693 
Fransuve. Prömiye kirıı? • · 8 cU ke,lde 11 • Temmuz • 838 dadır. Gııreba hastan11ı Yenibalte• 23017 

- Am~m f Haselri lradmlır hutaneal 3455S B • • •• k • k • Ze:vnep Klmil hutaneai Uıklidar 60170 : ~i:~1~:r~:? btlyük birader. uyu ı r a m ıy e s:1 ~:::ııuhaı~~~·h~:ı:..ı ::;:~ 
tı'a.kat ~ok edepıiZ1!!ln Adn•".' 5 o ooo L 1 d Gillhane hastanesi Gülhaııe 20510 """" Haydarpaşa Ntimune hastanesi 60107 

Hep giildtiler. 'Yalnız ilim ada.mile 1 ra 1 r il Etfal hastanesi Sişli 42426 
Raşe! "edepsiz" kelime.sin~ ktzardı· • ii5 Bakrrkö:v Akıl hastanesi 16.fiO 
l ı Sark Demiryollan Sirkeci 23079 

a;ablo, Moizin babaamm a.kra1* • A.yr
1 

ır-:(20200•00000),li12.10k00,. 10.~0~ liralık ikramİ· := Devlet Demiryolları Haydarpaşa 42145 

fiile Edirnede çıkarrtığı resimden Ro _ ye ere · ra ı bır mukafat vardır.. . - itfaiye Telefonlan 

~~~ab~~~nun bUyttttUtU yağ- fiİlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJll{tt -~!-~~-~-~:-::;1-1::-i ~~~~ 
Ye1illı:o1. Balı:ırköJ, BU,;ikdere, 
Üısküdar ltfaiyeıl 506%5 
Be,.otla ltfelyetıf 44640 

Bundan birkaç sene evvel, terecı .. , nı tıkır tıınr topıattırıyor "e ayagt· 
liğin men'i için uğraşıldığı sı:a.ıar- nn geti~iyor. Sonra . tekr~r borç 
da, dostum Şemaiye rastgelmı~tim. vermek ıcap ederse, hıç çekıntneden 
Elini şxkar sıkmaz: veriyor. 

- Eh, dedim, artık gözilnaydın - Peki bu usul rıedir? 
§emsi, kurtuldun demektir. - !cra .. 

Mabi, ba.§ım kaldırdı. - Ne icrası? 
- Neden kurtulduk ki sanki? - Ne icrası olaeak, adliyenın ic• 
- Tefecilerden ... Yeni kanını çı- ra dairesi. 

kıyor, gazeteleri okumuyor musun? - ? T ? ? . 
Şemsi, bir g~ee, bundan yedı 11ekiz - öyle 11uratıma. ne dıye tuhaf 

şen4' kadar evvel, Maksim Barda otu· tuhaf bakıyorsun? Evet. Bu tef ecı 
rurken fazla.en kaçırmış, paraya ih- icra dairesi vasıta.sile borç veriyor 
tiyact olmuş, nereden <;ıktığı belli ve alacaklarını toplattırıyor. 
olmıyan bir tefeci, kendisine, ertesi - ~emsi, canım, yava§ konuı ... 
gün verilmek ve altın saatini de re- Hem bak asabisin .. Biraz dinlen .. 
hin bırakmak ~artile otuz lira ödtin<; GUldti, etrafına bır .-ı;z geı:dirdi. 
v~rmi§, ona kırk liralık bir senet im- Bir sigara yaktı ve daha cıaltin, de· 
zalatmııştı. vam etti: 

o glindenberi. Şemsi, bir tUrlü - BUlyorııun ki. bir ad&m icra. 
aylığını alamamıştı. Pek tabii erte- dairesi~e gidip te: "Benim Nıroet. 
si gün parayı verememi!S, tefeciye ay ten alacağım var" dedf ml, Ahmet 
bagında gelip parayı alması için, fa- namma bir tediye emri keserler, 
i~ olarak aynca on liralık bir senet gönderirler. Ahmet ya bu borcu ka
daha imzalamış, ay 60nunda. da bilt- bul eder, yahut itiraz eder. IUru 
·sesinden elll lira açık verince kapa· &derse, mahkemeye, kabul ederse ic· 
tamamı~ v. 15, v. ı. raya gider, borcunu öder. Iate bizim 

Netice artık, Şemsinin, rahatı, uy- tefeci, borç vereceği adama, neka .. 
kusu. neş'esi kaçmıştı. dar para verecekse, daha vermeden 

_ Evet, diye tekrarladım, ga7.ete- evvel icra vaeıtaııile bir ödeme emri 
ter yazıyor ,yeni kanun çıkıyor oku· gönderiyor. Borç alaaa.k olan adıım 
madın mı? "Borcumdur, şu kadar taksitte ödi· 
Acı acı gllldU. yec~ğlm, bir taksit vermezsem öteki 
_ Naeıl okumadım, dedi, naıııl 1.. taksitler ke&bl muacceliyet eder'" 

Fake.t sen benim tefecinin hiçbir ka- diye imzalıyor, kAğıdı iade ediyor. 
nundan korkmadığını bilıyor mu· Tefeci de o zaman parayl veriyor, 
sun'? ve sonraın i~in. yan yatıp keyfine 

- Nasıl olur canım?.. bakıyor. lcra dairesi, taksit zamanı 
- Herif öyle bir usul bulmuş ki, gelince, vaıif~sini yapıyor, yani, te-

kanunları, kendi lehine kullanıyor. feci huretlerinin tahııildarı, kanunu. 
~ernsi galiba kaçırmı§tı. Hiçbir itiraz kabul etmez tahsildan yerin• 

tefeci, bir memleketin kanunlarını geçerek pe.pellerl topluyor, §imdi an
kendi lehine kullanabilir mi? Bunu ladın mı üstadım.. Buna ne buynı .. 
akıl1 mantık kabul edebilir mi? Ma- lur? 
amafih, onu dinleıneği. bir deliyi Bu sefer alay etmek sıras.ı Şemıi· 
itirazlarla kııdırmaktım daha akıllı nin idi. Kahk&halarla gülerek bana 
bir hareket buldum, ve ciddi yapma· bakıyor, gülUyor, glilUyordu. Niha -
ğa çalıştığım bir alaka ile dinledim. yet: 

- Azizim, diye devam etti, eğer - Haydi hayırluıı, yine gôrüşfi· 
eliındt'S bir kuvvet olsa, ben bu heri- rliı, ben tefeciye gidiyorunı, biru 
fi maliye nazm yapardım, ve emin para lbım. 
ol ki bUttln diinyayı kafe~e koyar- Diye beni bırakh, ayrıldı, gitti. 
dı. Bu tefeci. ntmdl, yeni tıttbik et· Fakat kulaklarımda h8.1A. kahkaha· 
tiği uıul ile, yazıhane, mahkeme, ta· lan ve nu t1özler: 
kip, tahsildar masra.f ndan bile kur- - Eğer elimde kuvvet olsa, bu 
tuldu. Zaman1 gelince, alacıtklılan- herifi malıy(l na.zırı yapardım ..• 

TERZiLER CEMIYETlNDEN: 
Galata ve Beyoğlu Mıntıkalarındaki esnafımıza. bir kolaylık olmak 

üzere 10 Temmu~ 936 cuma günü iera edileceğini il~n ettiğimiz heyeti 
idare intihabrnı aynı gün ~aat dokuzdan onhire kad!i-r Galata Karakoy 
Palas karoıemda Moda terzihanesinde, onbir buçukdan ondört buçuğ!l 
kadar Beyoğlu t~UklA.l ca.ddeei Muıır apartımanıtıda, onbl'!§den onyedi 
buçuğa kadar Bahçekapu Dördüncü Vakıf hanmda Cemiyet merkeıinde 
yapılacağı ilan olunur. 

.Moiz tabloda.ki babasını &n.la.tm • 
ea. frkara.lıfı ortada durdu. Raşel 
h~md& bembeyaıdr. Moiz ruhunun 
kıbarhfmı gfüıtennek için bu fıkara-
lığı uzun uzun anlatıyordu, eski se
faletini ısöyledlkçe bu gtlnkU parası 
ne közleri kama,mı, olmryayaeaktı. 
Re.tel , böyle bir f a.ıilet bahuma bi
le kocumm eıki halinin hatirla.nma• 
sına tahammül edemiyordu. 

l!tanbul A8Uye Mahkemesi 6 met 
hukuk mahkemesinden: Muharrem 
tarafından Kayserinin Germir karye 
si Hacı Sahak mahalleııinde Gamsız 
yan Andiryas namı diğeri Zekai kızı 
rntihtediye Fatma Peruze namı diğe~ 
ri Fatma Feruıe aleyhine açılan bo
!ı'lanma dava.et sonunda: Boşanmala
rına ve bu keyfiyetin doğum kütüğü 
ne yazılma.em& ve 16 ):ıtşrnda olup 
anam yanmda olduğu davacıhm ik· 
rarmdan anlaşılan Nazirenin anası 
yanmda. bırakılarak velayetinin ana
sı ta.ra.fmdan kullanılmasına ve ic-

İstanbul !kinci !flas Memurluğun
dan: MUt'lie Derviş zade Ibrahim ma 
sasme. müracaat eden Telefon Şirke 
tinin istediği 122 Ura 45 kuruşun 
6 ıncı ııııraya kayıt ve kabul üne ka
rar verilerek ııııra. defteri düzeltildi· 
ği ilA.n olunur. (24145) 

Bü:rükada. Heybeli, Burraa. Kmah mm 
takalan için telefon ıantralmdaki memura 
nncm demek klfldir. 

Yüzüne tarihi umumiden her !le• 

ne bir bqka 11aka.l seçen uker nazır 
Sultan Süleymanm, Franauva Premt 
yenin, Şarl ~:nin sakallarmı dU,U • 
nerek çenesmı muayene ediyordu. 

Rafel, .Adnanm a.lııynuı. sinirlendi 
ele}rtri.lt gibi ihtizazdan ibaret bk 
sesle: 

- Adnan bey, dedi; k8.l'§lJUZdald 
tabloyu eormadınJZ a.m.&? 

Adnan tabloyu ta.Qımayarak, eğ. 
lenmek için, attı: 

- Sorma.ya h&eet var ım? • Remb 
randtin ? 

Adnan bilıniyerek doğru söyıenu,. 
tL 

ra daireeinin tenaip edeceği tekilde 
haftada bir gün ve bir !aate mah
ııuı olmak üzere küçilk ile babasının 
fahet münasebetinin teminine ve ia
te ve terbiye masrafları karşılığı ol 
mak Uzere takdir kılınan ayda yedi 
liradan altı lirasına babasının işti
rak eylemeeine ve mahkeme masraf 
larmm da müddeialeyhe yükletilme 
sine temyizi kabil olmak üzere 10-
6-1936 tarihinde karar verilmiş ve 
mezkur kararm bir !ureti de malı -
keme dh·anhanefline talik kılınmış 

Dr. 
Göz Hekimi 

ŞOKRO ERTAN 
Cafalotlu Nuru Oımanl79 cac!. No.30 

(Cağalcğlu Eczanesi bitiıiği). 

':'el. 22566 

olduğundan llAn tarihinin ferdasm • 
dan itibaren on beş glln ıÇtnde ınah 
kemenin 935-1358 numaralı dosya
sjyle t.emyizi dava olunmadığı tak • 
dirde mütealçıp kanuni muanıelenin 
yapılacağı tebliğ yerinde olmak tı
zere ilan olun11r. (24118) 

Çabık sıhhi yardım t.eşkU&tı 

Bu numaradan imdat otomo 
bili isteııir 

Müracaat yerleri 

44998 

Deııia yollan acentetf Tetef&n 42362 
Akay {Kadıköy iıkeleei) 4!732 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
ClLT VE ZUHREVl 

RASTALIKLAR MUTEHASSISl 
Adres: Beyoğlu lstlklll caddest 
Rumeli ilan No. 18 

Hergfln 5ğleden soı:ıra ha.ata.la· 
rım kabul eder. 

Telafon: 40153 

/) 

JÜDO·RO-NO PERTEV 
-" ! ....... ~·..:... ~L~! 
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Bir Su Mühendisi ile iki Nafia 
Fen memuru ahnacaktır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Kony~ ovası sulama idaresinde çalıştrrılmak üzere bir 

su Mühendisi ile iki Nafıa Fen memuru alınacaktır. Su 
Mühendisinin Yüksek Mühendis mektebi mezunu olma
sı, su ve inşaat işlerinde çalışmış bulunması fen memur
larrnıTJ da Nafıa fen mektebi mezunu olması lazımdır. 
Askerliklerini yapmış olmaları muktazi bulunan istekli
lerin vesik.~lan ile birlikte Ziraat Vekaletinde Ziraat iş
leri Umı~;n Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1533) 

(3678) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu i!anlan 

1255 Ton Kriple Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 1 7 5 7 O lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satrnalma Komisyonunca 21 Temmuz 9 3 6 ta
rihinde Salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 131 7 lira 7 5 kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur· gun 
ve saatte Komisyona müracaatları. (3477) 

4942 

1750 Ton Lavamarin Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 2 2 7 5 O lira olan yukarda mıkta

rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 tari
hinde Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kUr gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3479) 

4943 

Evvelce 9 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satin alı
nacağı ilan edilen 17 50 ton Lavemarin kömürü,21 tem
muz936 tarihinde kapalı zarfla satın alınacağı ilan edilen 
1255 ton Kriple kömürü, 22 Temmuz 936 tarihinde 
kapalı zarfla satrn alınacağı ilan edilen 2000 Ton Jene
ratör kömürü ve 2 3 Temmuz 9 3 6 tarihinde kapalı zarf
la satın alınacağı ilan edilen 14850 ton. lavemarin kö
mürleri şartnamelerinde tadilat dolayısiyle Hükümsüz 
bırakılmıştır. ( 3 4 7 8 ~ 49U 

2000 ton Jeneratör Kömürü 
Tahmin edilen bedeli 26000 lira olan yukarda mıkta

n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umµm 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 22 Temmuz 936 
tarihinde Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname bir lira 30 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1950 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
'14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
·2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkUr gün ve saatte Komisyona müracaatları. (3476) 

4945 

14850 ton Lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli 19 3 O 5 O lira olan yukarda mik

tarı ve c~si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 23 Temmuz 936 
tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname Dokuz lira 66 kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
10902 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 249 O numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaat-
ları. ( 3 4 7 5 ) 4 9 5 7 

1 Deniz Levazım Satmalma komisyonu ilanlan f 

Cinsi Mıktarı Tahmin edilen Muvakkat 

Koyun eti 
Sığır Eti 

Kilo bedeli teminatı 

45600 
32900 

Lira Kuruş Lira Kuruş 
18240 00 ) 
9212 00 ) 2058 90 

Cinsi, mıktan ve tahmin edilen bedelleriyle muvakltat 
teminatı yukarda yazılı iki kalem gıda madde.si 3 Tem
muz 936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de ka
palı zarf suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi 13 7 kuruş tnukabilinde Komisyondan her 
gün verilir. 

İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazdı belgelerle tek
lifi muhtevi mazrufları belli gün ve saatten bir saat 
evvel Kasmıpaşadaki bulunan Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. ( 33O1 ) 4929 

"TA N 

/ 

Yüksek öğretmen okulu Direk· 
törlü~ünden: . 

Okulumuz senelik gezintisi 4 Temmuz 936 Cumartesı 
günü Suadiyede Koru parkında yapılacaktır. Bu gezinti
ye okulun mezun talebesi ile eski ve yeni muallimleri da
vetlidir. Geleceklerin, Cumartesi günü saat 9 da Köprü 
Ada isklesinde bulunmaları rica olunur. (3690) 

OSMANLI BANKASI 
31 !Ikkanun 19 3 5 tarihindeki vaziyet 

·~ AKT1F 
!sterlin Ş. P. 

• 
Hisse senetlerinin ödenmesi istenmemiş olan kısmı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda bulunan paralar 3.806.526 1 4: 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 872.677 10 5 
Tahsil olunacak senetler 4.740.036 6 7 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.887.728 6 4 
Borçlu cari hesaplal' 6.245.956 9 5 
Rehin mukabilinde avanslar 2.256.221 13 5 
Kabul yolile borçlular 587.656 8 2 
Gayri menkul mallar ve mobilya 618.077 4 9 
Müteferrik 20.840 14 7 

27.035.720 15 -

PASlF. 
!sterlin Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 - -
Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
TedallÜlde bulunan banknotlar 351.417 16 2 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 252.955 O 7 
Alacaklı caı:i hesaplar 12.759.832 6 1 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.639.176 10 8 
Kabuller 587.656 8 2 
Müteferrik 194.682 13 4 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 

Umu.mi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

27.035.720 15 -

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLİ 

1KT1SA T VEKALETİ lÇ TİCARET UMUM MO
DORLOGONDEN: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hilkümleri dairesinde iş yapmağa 

izinli bulunan ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Romen Anonim 
Şirketi - Banque Chrissoveloni Societe Anonyme Roumaine) in Türkiye 
umumi vekili 30-5-1936 tarihli istida ile bu kere müracaatla banka tasfi
ye edilmekte olduğundan yeni hiçbir muamele yapmıyacağmı ve ancak 
mevcut muamelatı tasfiye edeceğini ve tasfiye işinin de (Diınitri Vosni
yakos) tarafından yapılacağını bildirmiştir. 

Alakası olanların 1stanbulda Galatada Mertebani sokağında Banka 
şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

2 - 7 - 936 - ·-

BIRE, 
1000 

EN 
LADIR 

-- ---
- .rl/ """" 4vt _ 

- •• ı/('.,. --·t..... ' '· 

• 
Gedikpaşada lstanbul Jandarma 

Satınalma Komisyonundan; 
Mevcut evsafına göre aşağıda yazılı fayton ve koşum 

takımı açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 
9-7-936 Perşembe günü saat on beşte Gedikpaşada Jan
darma Dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapıla
caktır. Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gi
bi ayrı ayn isteklilere de ihalesi caiz olan ·Fayton ve ko
şum takımının tasarlanan bedelleri ile ilk güvenmeleri 
aşağıda yazılıdır. Evsaf ve şart kağıdım her gün komis
yonda görebilirler. İstekliler mal sandığı makbuzu veya 
muteber banka mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 3513) 

Malzemenin Ahnacak mal- Tasarlanan 
cinsi zeme adedi bedel 

Fayton araba 
Koşum takımı 

1 
2 

Lira K. 
650 
125 

İlk güven
meleri 
Lira K. 

48 75 
9 37/5 

491S 

BANKAYA 
YATJRILAN DAQA ~Yi 

EKilMi~ TOJ..IUM GiBi V~ QiMLiDiR, 

U OlANTS ( DAN r ONi ~: 
k'"ARAKOY PALAS AlAL~MCi l-IAN 



2 • 7 - 936 

- muk&6111nde bQyOk bir tab PER
lODENT diş macunu alabilirsiniz, 

PERLODENT fennf blr tarzda hazırlaıi'
mı,, iyi, idareli ve çok hos lezzete mali~ 
plub, nefesi serinletir v

0

e dişleri mü
kemmel surette temizler. -·-4-t "'*~·"PERLOPENT•t ~ ·~a." lu 
~oea..i.~~~ 

TAN 1 1 ::;:ss:== == 
- - 1 ~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı111•1111••ıııı•ıııı• 11 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ifAnları : " TAN ,, gazetesinin 1000 liralık sigortalı § 

Cinsi Mık- M.Bedeli İlkte- Ek.Şekli Ek.tarihi Saati = abone teklifnamesi kuponu ~ 
darı mınatı 1 No Tarih : 2 - 7 • 1936 1 

Ton Lira Lira 1 -- - - ~-

Arpa 300 9750 732 Kapah 14-7-936 14 i 
Adı, baba adı 

" 280 9100 683 " " 15 i 1 
" 196 6370 478 " " 16 - -

soy adı . 
il 1 

" 280 9100 683 " 15-7-936 14 1 1 
" 395 12838 963 " ,, 15 i 

-1 
-

il 
l ı 

Doğduğu yer ve yıl 

" 154 5005 376 " " 16 1 ı_ 
., 

1 
i t 

Yukarıda yazılı arpalar ayrı ayn ihale edilecektir. i -
Şartnameler tatil günlerinden matla her gün KO. da _ ! 

1 

işi ve gücU ı •, 

görülebilir. Teklif mektubları 13, 14, 15 e kadar kabul 1 i 
olunur. Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli gün ve saat- - :: 

l ı ı 

1 -
Veresesi 

1 ta teklif mektubları teminatları ve kanunun 2, 3 üncü 1 1 
maddelerindekj vesikalarile birlikde Lüleburgazda Sa- i -

kimlerdir ? 
1 - 1 

tınalma Komisyonuna müracaatları. ( 40) ( 3 5 5 4) - ~ Ikametgah 
Adresi 

* * * 
1 - 936-937 ders senesı me kapalı zarf usulü ile ya- 1 

Kuleli, Maltepe, ve Bursa pılacaktır. İlk teminat 2308 1 
liselerile Krrıkkalede ki As- lira 50 kuruştur. Eksiltme- 1 
keri San'at lisesine ve Kon- ye iştirak edeceklerin 2490 _ 

il 

Maluliyeti var mı-
dır, var ise nere-
sinden maluldür? 

i 
1 

1 1-
--1 

. 1 Ba§langıcı 1 
1 Nekadar zaman ı-
1 

çin abone olduğu . 
ya Erzincan AS. Orta mek- sayılı kanunun 2, 3 maddele 1 1 ------ ı '== 
teblerine talebe alınacakdır. rinde yazılı vesikaları gös- -

1 Sonu • 2- Kabul şartları A.S.Li termeleri lazımdır. Teklif 
se ve orta mektebler talima- mektuplan 7 Temmuz 9 3 6 1 --;u• .. ku"""p-on,_a_d .... er-.ce .. d-.ile.iiıce-k•,-az-ııiiiiiiar•g•a•yciiit ... ok.-u .. na_k_ıı _y .. az•ılın-,•, •o,·m-aı-ıd.-ır • ..,_--.,..- = 
tında yazılıdır. Bu talimat saat 14 e kadar Satınalma _ 1 
askeri mekteblerde ve as- Komisyonuna verilmiş ola- 1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servıııne. i 
kerlik şu belerin de görüle bi- caktır. ( 2 9) ( 3 3 4 8) - Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüsha.- = 
lir. 493o 1 sın da. yazılı !jartlar dairesinde kaza- 15 1 

3 - İsteklilerin aşağıda -----------ı j ya karşı 1000 liralık sigortalı abone kuruştuk = 
yazılı hususları da göz önün lstanbul Komutanlığı Sa- yazılmak istiyorum. Aboneman bede- pul ve -
de bulundurmaları lazımdır. tınalma Komisyonu ilanları 11 gönderilmiştJr. Sigorta muamelesi- Imza 1 

1 ------------' 1- nin yapılmasını dilerim. 1 A - Bütün mekteblerde 1- • 

İstanbul Komutanlığı bir- :ı•••ıııı•ıı111111•1111•ıııı•ıııı•ırıı•ıııımıı11•1111•r111•ıııı•ıııı r. 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da başlar ve ı o Ağusto! 936 likleri ihtiyacı için alınacak 

~~~~~~~~----J da biter. Müsabaka imtiha- olan 57,000 kilo koyun eti-
== - nı da 15 Ağustosla 21 Ağus ne talibin vermış olduğu 

Maraş Reisliğinden: Belediye 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden 
1 - Mezarlık başında 58793 lira 84 kuruş bedeli ke

ıifli hal binası inşasi evvelce kapah zarf usulile yapılan 
eksiltmede 52032 lira 55 kuruş bedelle müteahhidine 
ihale edilmişdi. Müteahhidin teahhüdünü ifa etmemesi 
dolayısile mukavele feshedilmiş ve idare ile eski müteah
hit tarafından vücude getirilen imalat mahkemece tes-
pit olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit nam hesa
hın.a-Vaotınlnıak iizere 24-6-936 tarihinden itibaren a .. 
çık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 10-7-936 cuma 
günü saat 16 da İzmir Vakıflar Direktörlüğü binasında 
müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait projeler ile imalat ve eksiltme 
şartnamesini ve tespiti delail raporunu her gün Vakıflar 
idaresine müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarr 4190 liradır. Eksiltmer: gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara 
balıg Banka mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair musaddak vesikalarınr ibraz etmeleri la
zımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya Mü
hendis o~malan ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve 
fenni mesuliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs 
mühendis veya mimar;Ia bütün muamelelerde müştere
ken mesu~ olmak üzere çalışmaları şarttır. Aynı zaman
da bu eksiltmeye girebilmek için en az 30000 liralrk bir 
binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belge
ler göstermeğe mecburdur. (3644) 

lstanbul 
lüğünden: 

Vilayeti Nefia Müdür-

Demirkapıda İstanbul Jandarma Konak binasının 
2 8 9 2 5 lira 2 O kuruş bedelli ikmal inşaatı' için kapalı zarf 
usulile 23-6-936 tarihinde yapılan eksiltmesine kanun 
ve talirnat~n tarifatı dahilinde fenni ehliyet vesikası ib
raz eden talip çıkmadığından işbu inşaatın bu müdetten 
itibaren bir ay içinde pazarlıkla · yapılması kararlaştırıl-
mıştır. • 

Pazarlık 10-7-936 Cuma günü saat on beşte Nafıa 
Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin kanun ve tali
matnameler mucibince hazırlıyacakları evrak ve vesaik
Ie mezkur &Ün ve saatte gelmeleri. Talipler 145 kuruş 
~~k.~~~-linde keşifı- şartname vesaire evrakı Nafıa Mü
durlugunden alabilirler. ( 3651) 

Belediye Sular idaresinden: 
Şebekede Yapılan takviye ameliyesinden dolayı Tem

muzun altıncı Pazartesi ve Yedinci Sah günleri akşam 
saat Yirmi ikiden sabah altıya kadar Şehire Terkos su: 
yu verileceğini muhterem halka itirazlarımızla bildiri-
riz. (3689) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eskişehir Tayyare meydanında yer altından içme 

suyu çıkarılacaktır. Bu işlerle meşgul firmalar hiç bir 
taahhüdü tazammun etmemek şartile incelemeler yapa
rak lüzumu olan proje ve teklif fiyatlarının M. M. V. 
Hava Müsteşarlığı lnşaat Şubesine en geç Temmuz 936 
sonuna kadar vermeleri. ( 4 4946 

tos arasında yapılır. fiat makamca pahalı görül-
B - Mekteblerin bulun- düğünden 6-7-936 pazarte

dukları yerler haricindeki si günü saat 15 de pazarlık
mevkilerde oturan isteklile- la alınacaktır. Muhammen 
rin 10 Haziran 936 dan 31 tutarı 25.650 liradır. İs
Temmuz 936 tarihine kadar teklilerin 1924 liralık ilk te
bulundukları yerlerin Asker minat makbuz veya mektup 
Iik şubelerine müracaat et- Jariyle beraber belli gün ve 
miş olmaları lazımdır. vakti muayyeninde Fındık-

C - Kabul şartlarını ta- lıda Komutanlık Satınalma 
şıyan istek:•iler evrflkını ta: Komisyona gelmeleri. 
mamlattrrılıb askerlik şu- (3663) 
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

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

E - İstekli mektebe ka
bul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
seiıe terki tahsili olanlar da 
mektebe al mmaz hır. 

4 - Mektebler leyli ve 
meccanidir. 'Talebenin iaşe
sin den başka giydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

5 - Askeri liseleri mu
vaf fakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im
tihanına girerek kaznndıkla 
rı takdirde mühem!is ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
Avrupaya tahsile gönderi
lir. ( 1 8 ) ( 3 2 4 4 ) 

4926 
• • * 

Bursa, Mudanya ve Ban-
dırma garnizonları için 
684000 kilo yulaf satın alı
nacaktır. Tahmin edilen be
deli 30780 liradır. Şartna
mesi Bursa Satınalma Ko
misyonundadır. Muhtelif 
Garnizonlara ait yulaflar ay 
rı ayrı taliplerede ihale edi
lebilir. Eksiltme 7 Temmuz. 
936 Salı günü saat 1 S de 
Bursada Satınalma Komis
vonunda olacaktır. Eksilt-

* •• 
İstanbul Kom.utanlrğı b'irlik 
leri ihtiyacı olan 10,000 kilo 
pilavlık pirinç açık eksiltme 
ile 16-7-936 perşembe günli 
saat 16 da alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2500 lira
dır. İlk teminatı 188 liradır. 
Şartnamesi Komisyonu
muzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektublarile beraber bel
li gün ve saatte Fındıklıda
ki Komutanlık Satın Alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(3602) 49~5 

:/. 

Çatalca Mst. Mv: kıtaat 
hayvanatı için (38000) kilo 
yulaf açık eksiltme ile 
16-7-936 perşembe günü 
saat 15, 3 O da alınacaktır. 
Şartnamesi her gün Komis
yonumuzda görülebilir. Mu 
hammen tutan (1995) li
radır. İlk teminatı ( 150) 
liradır. İsteklilerin teminat 
makbuz veya mektublarile 
beraber belli gün ve vakti 
muayyeninde Fındıklıdaki 
Komutanlık Satınalma Ko
misvonuna gelmeleri. 

(3603) 49:>6 

Jt. 

Çatalca Mst. Mv. era~r
nın ihtiyacı olan ( 8600) 
kilo gaz yağı açık eksiltme 
ile 16-7-936 perşembe gü
nü saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı (2236) 
liradır. İlk teminatı ( l 7 O) 
liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görüle
bilir. İsteklilerin ilk temi
nat makbuz veya mektubla
rile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanltk Satına1ma 
Knmisvonuna gelmeleri 

(~604) 4957 

1 - Maraşın takriben iki kilometre mesafesinde bu
lunan menba sularının fenni şekillerde şehre isalesi ve 
aynı zamanda bu sulardan istifade edilerek Elektrik is
tihsali projeleri ilan tarihinden itibaren Yirmi gün müd 
detle kapalı zarfla eksltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Projeler N afra Bakanlığının su talimatnamesi
nin 5 inci maddesine göre yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli bin beşyüz liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi arzu edenlere bilabedel 

derhal gönderilir. 
5 - Talipler eksiltme kanunundaki maddelere uy

ğun olmak şartiyle Temmuzun 6-7-936 altıncı pazartesi 
giinü bu iş için toplanacak Daimi Encümene tnüracaat
ları ilan olunur. ( 3346) 4905 

Ankara Belediye Reisliğinden 
ı - Şehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

asfalt ve parke yol inşaatı On beş gün müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 497000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 23630 liradır. 
4 - Şartname ve Keşifnamesi Belediye Fen işleri Di

rektörlüğünden 12,42 lira bedel mukabilinde alınacak
tır. 

5 - İsteklilerin 10 Tem.muz 936 Cuma günü saat 
On beş buçukta Belediye Encümenine müracaatları ve 
usulü dairesinde tanzim edilecek zarflarını ihale saati 
olan On beş buçukdan bir saat evvel yani saat On dört 
buçuğa kad;.'.!" Belediye Encümenine vermeleri. 

6 - İsteklilerin eksiltmeğe girebilmeleri için fen işle
ri Direktörlüğünden bu işe aid ehliyet vesikası almış ol
maları lazımdır. ( 3 529) 4912 

t 

Heybeliada deniz lisesi Müdürlüğünden 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 1 O sınıflarına aşağıdaki 

şartları taşıyan okullar alınacaktır. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti teb'ası olmak. 
2 - Orta okul mezunu olmak. Çok eyi ve eyi derece· 

de olanlar tercih olunur. "İkmale kalanlar alınmaz." 
3 - Vücudu zinde ve sıhhatı yerinde olmak "dilde 

rekaketi olanlar alınmaz.,, 
4 - Lise 9. sınıf için 15 : 1 7 yaşı arasında olmak ve 

18 yaşına basmamış bulunmak. 
· Lise 1 O sınıf için 1 6: 19 yaşı arasında olmak ve yirmi 

yaşına basmamış bulunmak. 
5 - Yapılacak Sıhhi muayenede ve müsabaka imti

hanında kazanmış olmak. 
6 - Okul gece yatılı ve meccanidir. Mektebe iirdik

ten sonra Yiyim, Giyim, kitap okul tarafından parasız . , 
temın olunur. 

Getirilmesi mecburi olan kağıtlar. 
1 - N uf us cüzdanı. 
2 - Mektep şehadetnamesi veya sınıf geçme cfl~rer:e-

sıni gösterir tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin mahrem raporu. 
4 - Aşı kağıdı. 
5 - Altı adet vesika fotoğrafı. 
6 - Dilekçe ve buna mümasil diğer kağıtlar okul ta

rafından verilecektir. 
Kayıt muamelesi 1 Temmuz 936 başlanarak 1 Ağus

tos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat 
edenlerin kağıtları almmıyacaktrr. ( 3636) 4961 



12 J' A N 

lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

456 

1314 

1327 

1665 

2047 
• 

3451 

4458 

6258 

6628 

7619 

7881 

7006 

8119 

8213 

8295 

8307 

Semti ve mahallesi 

Kasımpa§a Hacı 

Ahmed 

Burgazadası 

Sanyer Yenimahalle 

Beyoğlu Hüseyin ağa 

BeY,oğlu Hüseyinağa 

Bostancı 

Beyoğlu Hü.seyinağa 

Beşiktaş Sinan paşa 

KadıköY, Osman ağa 

Bur gaza dası 

Tarabya 

Sarıyer Yenimahalle 

Küçük Mustafa paşa 

Karabaş 

Kadıköy Caferağa 

KadıköY. Caferağa 

Büyük çarşı 
Mercanağa 

Sokağı Emlak No. 

Ebürrıza dergahı E. 19-21 
ve uzun yol ve Y.23-94-96 
dere yolu 

E. Manastır E. 29 

Y. Gönüllü mahallen 23 

Fıçıcı 2 

Valide Çeşmesi E.163-163-163 
ve Kılburnu Y.197-197/1 
Valide çeşmesi E.165-167 /2 
Cad. ve Kılburnu Y.200-203-2 

mahallen 303-2 2/ 1 

Çara! çeşme 60 Mü. 11-34 
No. harita 45 

Sultan çeşmesi ve 
Arnavut çıkmazı 

Be.şiktaş Cad. 
ve Haa fırın cad. 

Yağlıkcı 

E. Yeni sokak 
Y. Çakıltaş 

Hekim 

E. Dördüncü 

Y. Aziz Ef. 

Çukur Çeşme 

ve Mescit 

Mühür.dar Cad. 

Hacı Şükrü 

ve Nisbiye 

22,6 

E.102 ve 2-4 
Y.47-49 

E.12-14-16 
Y.1-1/ 1 

E. 33 Mü. 
mahallen 4.5 

2 

E. 1 

Y. 24 

E. 8 

Y.10 

E. 87 

Y.114 
E.2 ve beş defa 

mükerrer 2 
Y.11-13-15 ve 

34-36-38 

Y. Mercan ağa hanı Y. 9 
Y. Merca ağa hanı Y. 9 
çıkmazı 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Uç arsa ve Çiçek 4600 Kapalı 
bağçesi ve içinde odalar zarf 

370 metre arsa 400 A9Ik 
arttırma 

Ahşap hanenin 140 .. 
3,50/ 28 His. 

Kagir hane ve dük- 230 " 
kanın 1/ 6 His. 
Ahşap iki hane ve 170 ., 
bir dükkanın 1/ 8 His. 

193 metre arsa 190 " 

34,50 metre arsa 110 .. 
Havasız kagir dük- 130 " 
kanın 5/120 His. 

Kagir fırının ve 300 .. 
üstünde odaların 2/ 96 His. 

300 metre arsa 200 
" 

Arsa 110 
" 

103,50 metre arsanın 40 
" 

1J2 His. 

Arsa 180 

57,50 metre arsa 200 
" 

Kagir üç dükka- 3130 Kapalı 

nın m~temil iki hane ve zarf 
bir apartmanın mukatalı muay
yen mahallinin 16-48 ve ica
reteyinli muayyen mahallinin 
12/ 48 hisseleri 
Kagir dükkanın 
3/ 4 His. 

870 Açık 

arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrımenku ller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 15-7-936 tarihine tesa 
düf eden çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosila-Oır. 

BU TE.CRÜBEVE 
TAH·AMMUL EDEN. 

Sabah dokuzdan akşam saat beşe 
kadar mat, saf ve sevimli bir ten. 
Gündüz tekrar pudralanmağa hacet 
yok. Işte; havalandırılmış yeni To
kalon pudrasının garanti muhasse
natı bunlardır. Bu cazip havalandır
ma usulü, Pari.sli bir kimyagerin 
keşfidir. Bu usul dairesinde havası zellik verir ve tl\odası geçmiş ve yü
toplandmlmış yegane hafif pudra- ze bir makyaj şeklini vermeden ka
dır. Şimdiye kadar yapılan pudra - lın adi pudralardan tamamen başka 
lardan on defa daha saf ve daha ha- bir tesir yapar. Bu yeni Tokalon 
fiftir. Bu usul, Tokalon pudrasının pudrası yüze yapışık kaldığı cihetle 
istihzannda kullanılmaktadır. İşte buna '"8 saatlik pudra" tabir eder
bunun içindir ki, Tokalon pudrası, ler. Artık ne parlak burun, ne yağ
daha muntazam ve daha mükem - lı cild görünmiyecek, belki rüzgar, 
mel bir tarzda yapışır, cildi hemen yağmurun ve terlemenin icrayi tesir 
hemen görünmez bir güzellik taba - edemiyeceği mat, saf ve sevimli bir 
kasile kaplar ve yüze tabii bir gü - ten görünecektir. 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 
1 - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kadar 

10,5 aylık Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530-580 
talebe ile 120-140 müstahdeminin Sabah, öğle, Akşam 
yemekleri eski şartnamede bir çok tadilat yapılmak su
retiyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Muhammen bedel 109056 lira olup muvakkat te
minat teklif edilecek mıktar üzerinden yüzde 7 ,5 dır. 

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

(1509) (3631) 4924 

Sahibi: ŞUKRU A.RIÇ - Umumi Neşriyab İdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Doktor aranıyor 
İstanbula ve hat boyuna ya

kın bir maden için daimi bir 
doktora ihtiyaÇ" vardır. İstekli
lerin şartlarını bildirmek ve 
şirketin şartlarını anlamak ü
zere (posta kutusu 1532) ye 
mektub yazmaları. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Sat1nalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 963 ton tutuş
turma odunu 1 7 Temmuz 
936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophaende Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin-bedeli 818 5 lira 5 O 
kuruştur. İlk teminatı 613 
lira 91 kuruştur. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikala
rile teminat ve teklif mek
tublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. ( 31) ( 3 684) 

Deniz Yolları 
lŞLETJ\AESl 

Acenteleri: Kart .&öy Köprüba 
TeL 42362 - Sirkeci Mtihürdar· 

.. _ ıade Han. Tel. 22740. -

!stanbuldan Cuma günleri 
kalkarak Armudlu ve Gemliğe 
uğrayan postalar badema Ar
mudlıya uğramıyacak Mudan
yaya kadar gidecektir. 

Buna mukabil Cumartesi 
postaları Armudlıya uğrayarak 

Mudanyadan sonra Gemliğe gi
decektir. 

Gemlikten Cumartesi günle
ri kalkarak Mudanya ve Ar
mudluya uğrayan postalar da 
badema Mudanyadan kalkarak 
doğru !stanbula gelecektir. 

Buna mukabil Pazartesi gün
leri Gemlikten bir posta kalkıp 
Mudanya ve Armudluya uğra
yacaktır. (3688} 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

m 
b;ı,....a. 

Nasır ilacı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırlan bi
le kökünden çıkanr. 
tNGtLlZ KANZUK ECZANESl 

Bevoğlu - İstanbul 

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

altı benzin tankı yaptırıla
caktır. 

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

4937 

Türk Okutma 
KURUMU l\IUDURLtJGUNDEN 
Türk Okutma Kurumu, 936 yılı 

Temmuzunun beşine tesadüf eden 
Pazar günü saat on dörtte, fevkala
de olarak içtima edeceğinden sayın 
üyelerin mezkur gün ve saatte Da · 
rüşşefakada bulu11maları rica olu -
nur. 

Gazetecilik ve Matbaacdık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyetl Umumiyesinin 

görülen lüzum üzerine fevkalade iç
timaı 20-7-1936 pazartesi günü saat 
onbirde Şirketin Merkezi idaresi o
lan Istanbul'da Ankara caddesinde 
100-102 numarada kain Şirket bina
sında aktedileceğinden şirket hisse· 
darları işbu ictimaa da\·et olunur. 

RUZNAME! MUZAKERAT : 
Şirketin sermayesinin tenkisi : 
Gerek esalelen gerek vekaleten en 

az (100) aded hisseye malik olup ta 
işbu fevkalade heyeti umumiye içti
mamda hazır bulunmak isteyen his
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima gunun
den bir hafta evvel sahip oldukları 
hisse senetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie mec 
burdurlar. 

4892 

!starı bul Asliye Mahkemesi Birin 
ci Ticaret Dairesinden: Mahkemece 
satılmasına karar verilen İstanbul 
İskan müdürlüğünün Sarayburnu 
ambarında mevcut ve beherinde 120 
şer Cam bulunan 300 sandık 0,32,5 
ve 0,27 ebadında ve bir buçuk mili
metre kalınlığında Yunan malı ca
mı almak isteyenlerin 7-7-936 Salı 
saat 10 dan 11 e kadar yukarıda is
mi geçen ambarda bulunmaları ilan 
olunur. 

(24154) 

z - ., - ~Jb 

• 
ıze 

J-1 A STALIK 

Get"iriyol"uz. 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek 
ve bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların h~vasına ve tahtaların, duvarların kenar 
larma,a..;alarma bolca FAYDA serpiniz ve tahta kurusu yu
valarını 

FAYDA 1LE TAHRlB EDlNlZ 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassaa partrmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarımzı tel vis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kücük böcekleri, tırtılları, kümes hay
vanatmda, köpeklerde btilunan pireleri, hayvanlarda bulu
nan ken~leri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları 

behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 
30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur.FAZLA 
PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az olduğu halde ecne
bi malı diye fazla para koparmak istiyenlerden sakınınız. 
FAY D A imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuz
dur. H A S A N markasına dikkat. 
Hasan deposu: ANKARA, 1STANBUL, BEYOliLU .. _____________ ......... -.... -.. 
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TEBDiLi HAVAYA GiDEN 
Ve 

Elektrik aleti kullananların 
DİKKATİNE: 

Yazı köyde geçirmeğe giden Mü~terilerinin kolaylığı 
için SATIE, bedava olarak elektrik aletlerinin voltajını 
110 dan 220 volta teJ,Jil edeceğini bildirir. 

Mü,teriler bu aletleri Salıpazar, Necati Bey caddesindeki 
Sosyetenin idare Merkezine, veya diğer tubelerine getir
sinler. 

Safiyeden döiıü,de, sosyete ayni teraitle voltajı tekrar 
deği,tirir. 

•• 
M OT O R devrindeyiz 
Motörün göreceği işi EL goremez 

s A T • 
1 E 

en mükemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR 
HER TORLU 

VE TESiS EDER 
ELEKTRiK SINAi ALETLERİ 

Zımpara taşları, mak'apları pompaları, tezgahları, 

12 AY VADE lLE SATAR. 
Fabrika tesisi için hususi servise müracaat. 

TUZLA 

HERKES 
Onu Sevdi! ... 
Şimdi . herkes onu kullanı
yor. Herkesin sevdiği, her
kesin kullandığı 

VENÜS 
ESANSI 

V E n U 5 
kolonyasıdır. 

Deposu: NUREDDIN EV
LIYA ZADE kimyevi ecza, 
aliit ve ıtriyat Ticarethanesi. 
Ista11bul. Bahçekap1. 

iCMELERi 
AÇILMIŞTIR 

Içme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 • 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 -

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. -------ıl 


