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Habesler dertlerini dini etemediler! 
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Habeş tekliflerini 
tamamen reddetti ve gene 
kendi istediği gibi karar verdi! 
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Asamble 

Cenevre, 4 (Tan) - Milletler Ce- Nihayet, bu karar sureti tanzim 
tniyeti Asamblesi bugün saat dokuz komitesinden muhtelif hükumetlere 
buçuk-ta topl~nmış , ruznamede b~u zecri tedbirlerin kaldırılmasına mü-
nan iki formülü tetkik etmiştir. Bu teallik tekliflerde bulunmalarmr is -
formüllerden biri Habeş delegasyo . temektedir. 
nunun yaptığı, diğeri de Asamble bti Asamblenin sa'bah celsesinde celse 
rosunun ileri sürdüğü tekliftir. delegasyonile büronun teklifleri üze-
Habeş teklifi iki kısımdan ibaret _ rinde hiçbir karar alınamamıştır. 

tir: Bilhassa, Asamble bürosu tarafından 
A - Habeşistanın zorla yapılmış yapılan teklifin ekseriyetin tasvibine 

olan ilhakının tanınmaması, mazhar olamıyacağı korkusu hüküm 
B - 10 milyon isterlirilik istikraz sürmi.i~tür. 

a.kti. Bu arada Necaşi ve Habeş delegas 
Buna mukabil Asamble bürosunun yonu, kendi tekliflerini kabul ettir-

teklifi üç esaslr noktayı iht iva etmek mek için çoık çalışmışlar fakat muvaf 
tedir. Bu karar sıul'eti projesi şudur: fak olamamu~lardrr. 

1 - Aaa.mblenin Milletler cemiye- · Hiçbir karar almadan dağılan sa-
ti nıukavelenamesinin ve araziye ait bah celse.sini müteakıp Asamble öğle-
lhtilaflarm kuvvetle halledilmesi su- den sonra tekrar toplanmış ~e yine 
retini kat'iyyen bertaraf eden Ame- bir neticeye varamamıştır. Milletler 
kan milletlerinin 3 ağustos 1932 Cemiyeti Konseyi Dantzig meselesi-
tarihli karar suretlerinin prensipleri- ni tetkik etmek için, bir toplantı yap 
rıe müzaheret etmekte olduğunu kay mak zaruretinde bulunduğundan cel-
deylemekte, se talik olunmuştur. 

2 _ Necaşi tarafından istenilmiş Asamble, son celsesini saat 17,30 
alan mali yardımr reddetmekte, da aktetmiştir. Asamble başkanı 

3 _ illetler cemiyeti azalarından Van Zeeland ilk sözü Habeş delega.s 
1 eylül 1936 tarihinden evvel Millet- yomı şefi Ras Nasibuya vermiştir. 
ler cemiyeti mukavelenamesi pren- Bu celsede Necaşi bulunmamış -
~iplerinin tatbikine müteallik usul- tır. 
lerin isliı.hı maksadile bu baptaki tek Ra~ Nasibu, Habe~ delegasyonunun 
liflerini bildirmelerini rica eyfemek- yaplrğı teklifin mahiyeti üzerinde 
tedir. izahat vermiş ve bunun kabul olun-
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eek ve büronun 21 eylfil tarihinde top A Vf'NOL e~ış ır: . . . . 
ıa.nmağa davet etmek tasavvurun _ ~ - Gecen bırıncıteşr~~de ~samb-
da bul~du~ ~rn:.etler. c~m~yeti A- j tevdi edilmek üzere bir rapor tanzim \ le tarafından ltalya, mutecav:z .~la-
1amblesınfil onumuzdeki ıçtımamda decektir. [Arkalı 3 ncudc\ 

Sovyet Rusyada 

Bir kadın doktor 
veba aşısını buldu 
Kadın doktor ilk tecrübeyi 

kendi üzerinde yaph 
Sovyet doktorları, vebaya karşı ta 

haffuz meselesini tam surette hallet 
m.işlerdir. 
Yukarı Kafkasya Veba mücadele

si istasyonu baş asistanı Dr. Bayan 
Pokravskaya, vücut, için bir tehlike 
leşkil etmiyen ve fakat vücuda bu 
rnüthiş hastalığa karşı muafiyet ve 
ren bir veba bakterisi bulmak için 
beş yıldanberi mütemadiyen ~alış -
makta idi. tlimce malılın olan veba 
bakteriofağ'mm veba bakterisini öl
dürmekte ve yahut bu bakteriyi ken 
disinden bir fenalık gelmjyecek dere 
cede değiştirmekte olduğu prensipin 
den hareket eden Bayan Pokrovska 
ya, bakteriofag'a tebdil olunan veba 
bakterisinden bir avirülan veba kül
türü hazırlanmıştır. 

Bu kültür hayvanlar üzerinde tec 
rübe edilmiş ve vücutlarına bu kül
türden zerkedilen hayvanlar üzerin 
de bilahara verilen öldürücü miktar 
da veba mikrobu hiçbir tesir icra et 
tnemiştir. 

Lokarno devletleri 

Almanlar Briikseldeki 
toplantıya çağrılmıyor 

• ,,.8\ 
iidiıfı 

~.;J:.~ 

Lokamo de,·Jetıeri konferansmm toplana.cağı Brükseldeıı bir manzan.. 

Cenevre, 4 (A.A.)- Van Zeeland, 
Delbos ve Eden, diin akşam bera -
ber yemek yemişler ve yemekten 
sonra yeniden bazı müzakerelerde 
bulunmuşlard ır. Bu müzakerelerde. 
7 marttanberi Almanya ile Lokarno 
devletleri arasında muallakta bulu -
nan meseleler mevzuu bahsolrnuştur. 
Van Zeeland ile birlikte bu konuşma 
!ara Belçika tarafından dışişleri ba
kanı Spaack ile dışişleri bakanlığı 
siyasi şube direktörü Baron Van 
Zuylen iştirak etmiş. Fransızlar ta · 
rafından iFe ayrıca Massigli de 'bu -
lunmuştur. 

BoğazJar Konferansı 

10 9üne kadar 
işini bitirecek 

Mühim noktalarda 

itilaf hasıl oldu 

Mont röcl~n lıir manzara 

Paris, 4 (Tan) - Cenevreden alı
nan malümata göre Boğazlar konfe
ransında alakadar devlet murahhas
ları dün akşamki toplantıdan sonra 
bu sabah saat on buçukta yeni bir 
topanltı da.ha yapmışlardır. Bu top
lantıya Londradan yeni gelen Ingi -
!iz murahhası Lort Stanley de işti -
rak etmiştir. Toplantrda Po'. Bonkur 
Titülesko ve diğer alakadar devlet 
DL~ Bakanlan bulunmuşlardır. Bu 
toplantıda bir iki nokta mUstesna ol 
mak lizere bütün heyetler arasında 
tam bır ıblaf hasıl olmuştur. ~furah 
haslar yarın Mortröye dönecekler ve 
Pazartesi giinü umumi heyet topla -
narak müzak<'ratta bulıınacal-tır. O 
zamana kadar teknik komitenin de 
raporunu ikmal edeceği tahmin edil-
mektedir. · 

Konferans on güne kadar 
b;i'ecelc 

Montrö, 4. (A.A.) - Anadolu a
r Arkasr 3 üncüde l 

lngiltere ve Mısır 

Mısıra çok büyük 
imtiyazlar veriliyor 
Londra, 4 !Tan) - Siyasi maha

fil, Sir Miles Lampsonun, Mısırda çok 
büyük imtiyazlar 
vermek için tali -
mat almış olduğu
nu beyan etmekte
dir. lngiltere hüku 
meti, 

1 - Ordusunun 
kuvvci külliyesini 
yalnız Süvey§ ka -
nah mmtakasmda 
tahşit etmeyi, 

2 - Mısırltlaı
, ra İngiliz - Mısll' 

Nalıas Paşa Sudanrnm idaresi -
ne geniş mikyasta iştirak hakkınr 
vermeği kabul etmektedir. 

Haydefberg üniversitesi 

ismet lnönüne fahri 
iktisat doktorluğu 
ünvanını tevcih etti 

Bu ilk tecrübelerden sonra, son ve 
kat'i olarak bu kültürün bir de in -
~anlar üzerinde tecrübesi kalıyordu. 
Bunun da halli için Bayan doktor 
Pokrovskaya ve ayni veba mücadele
si istasyonu direktörü doktor Erlih, 
ilk tecrübeleri kendileri ilzerlerinde 
yapmL~lar ve bu kültürü kendi vü -
cutlarrna zerkettikten sonra öldürü
cü miktarda \'eba mikrobu almışlar
dır. Bu cesaretli ve fedakar tecrübe 
de tam bir muvaffakıyetle neticelen 
miş ve bulunan kültürün yalnız hay
vanlar üzerinde değil insanlar üzerin 
de de kat'i muafiyet tesiri bulunduğu 
anlaşılmıştrr. 

Neşredilen bir resmi tebliğe göre, 
19 mart anlaşmasını imm eden dev- Haydelberg, 4 (A.A.) - Teessüsü 

Son glinlerde Moskova sıhhat halk 
komiserliğinde Bayan Pokrovskaya 
ve doktor Erlih, mütehassıslar ö . 

nünde tetkik ve tecrübeleri hakkın
da izahat vermişler ve cidden yerin
de tebrik ve alkışlarla. karşılanmış

!etlerin vaziyeti tetkik için yakında nün 550 inci yıldönümü münascbe _ 
yeniden toplanmaları çok şayanı ar- tiyle Haydelberg üniversitesi Başba-
zudur. Bununla beraber yeni toplan 
tmm nerede ve ne vakit yapılacağı kan Ismet Inönüne iktisat bilgileri 
hakkında kat'i bir karar alınmamış, fahri doktorluğu ünvanmr vermiştir. 
fakat yalnız alakadarlar arasında Fransız Dış Bakam DeJbos bununla beraber üniversite Ismetl 1-
yeni müzakerelerden sonra bu husus nönünün şahsiyetinde büyük bir as-
la davetiyeler gönderilmesi üzerin - ı Almanya içtimaa kezi ve devlet şefinin sadık bir iş ar-
dc mutabık kalınmıştır. çağrllmıyacak kadaşı olarak milletine yeni bir yol 

Ingiliz mahafilinde söylendiğine açan ve ulus tarihinde görülmemi§ 
göre, Lokarno devletlerinin bu yeni Cenevr~. 4 (A.A.) - Fransa dele bir kült~r rönesansma götürmüş 

0 
_ 

• Adisababadan hali sillh ses
leri iş idilmekte, Habeşler 

italyanlara karşı koymakta 
[Yazısı 6 ıncıda] 

Bulgar kabinesi istifa etti 

Kabine yine 
tarafından 

Koseivanof 
tesis edildi 

Yeni kabine azası dün akşam saat 16 da Kral 

Borisin Başkanhğında bir toplantı yaptı 
/ 

Belgrat, 4 (Tan) - Bulgari ka-
binesi bu sabah istifasını vermiştir. 
Bu istifa çoktanberi beklenmekte i
di. 

Kralıq, muhtelif siyasi parti şef· 
!erile yapmış olduğu temaslar ve is
tişareler, kabinede bir değişiklik ya
pılmasının lüzumlu olduğu neticesi
ne varmıştır. 

!şte bundan dolayı, 1935 ikinciteş-
rınin 25 inde iktidar rnevkiine geç

! miş olan Köseivanof ve kabinesi is
! tifa etmiş bulunuyorlar. 
ı Kral, tekrar Köseivanofu yeni ka
f bineyi teşkile memur etmiştir. Baş
; vekil istişarelerine başlamıştır. 
.

1
ı Kral tarafından tasdik edilmiş o

lan yeni kabine şu şekilde teşekkül 
etmiştir: 

' f Arkası 3 ünt:üde J Yeni Başbakan Köseinnof 

T unusta Yahudi aleyhtarl ığı 

Müslüman ahali Yahudi 
mağazalarını yaijma etti 

Askeri kıt'alar hadiseye müdahale ettiler 
çarpışmada birçok kimseler yaralandr 

Tıımıstaki hecinsiiver Arap tipleri 

Paris, 4 (A.A.) - Tunusta Gaf· nusluyu öldürmüştüı;. Bu hadise Uze 
sadan bildirildiğine göre, bu şehirde rine karışıklıklar olmuş ve hadiseyi 
yahudi aleyhtarı bazı tezahürat ol- haber alan müsltiman ahali yahudJ 
muştur. Bir jandarma, "kahrolsun mağazalarım yağmaya başlamışla.r
yahudiler,, diye bağıran bir Tunuslu dır. Askeri kıtiı.lar müdahaleye mec 
yu tevkif etmiş, fakat bu adamı bı- bur kalmış ve biri Senegalli nefer oJ 
rakması için halkın tehdidi karşısın- mak üzere müteaddit eşhas yaralan· 
da, silahını çıkararak tuttuğu Tu • mıştır. 

Bugünkü soor balJfamı 

Fenerbahçe ·Galatasaray 
takımları karşllaşıyor 

lardır. 
içtimar, bu ay sonuna doğru yapıla- gasyonu ile yakından temasta bulu - lan yem Türkiyenin kurucularına 
caktır. f Arkası 3 üncüde l birini selamlamaktadır, an lstanbul şamp1yonu Fenerbahçe taknm 
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ırpırıt:ı 

be>hça.sı 
Ederi.mim iç yüzünü çerçe,·eli~·f'n nedir! Bakır man~r. ) a.<ııernln 

tnbuklar, teshihler, reğenlf'r, ibrikler mi! Bunlar çoktan modem ~alonlar 
l~in birer. süs oldn. Kere\'f~tlf'r, rahlele.1', mlnrt~rler, siniler mi! Onlar da 
Iıay1i 7.amnndır kübik eşyaJa.ra, yerlerini terketti. 
Bazı eYlerlmize hala hmıusiyetini \•eren kırpıntı hohçalandır. Bir eski 

e\'de herşt"y eksik olahiJir: Odun, kömür. ~.11tal. biçak, he~ey ..• Fakat 
krrprntı boh~asız t>v olmaz. Geç.en giinlerin hatn-alanm renk nnk birer 
dilim halinde l'Utkhyan bu bohçala.r hayatnnııa tevekldil ve teslimiyeti 
yamayrp dururlar. 

Nineler, en kı;vmetli cihH ı?;ihi sandıklarında kızla.nna. onlan saklar. 
Yeni ha)·at, yeni 1;ovk, yeni konfor, eve girmeğe başlıülığt zJLmırn, kuşı -
mnda bu bohçaların kalelerini bulur. Eski ile yeni b11rada çarpışır n ek
'eriya ~·eni, eskiye yenilir. 

Dk eskiyen !}ey karş~ında bohça açılır n orwn bir parça ü:ıerine )'a
mamr. Bazen bir çorap deliğine bir fanUa parça.<Jı, bir gömlek koluna bir 
carsnf eskisi, bir pijama ) ırtıfma bir m~ndil ucn rasgelehilir. Kırpmtı 

bohçalan model, terzi, biçim dinfomn. Parisin Yeya Londranm son moda 
bir rop düşambnnı ilk dokunuşile bir hintıi hırkası ha.llne kor. Bazı hir 
gömlek yeninden, ba.7.ı hir fanila :rak8"'mdan, ha.zı bir çora.p ucundan yü
ı:ünli gcjsterir. Giıli bir Cü7.Za.m illeti gibi pençesine geçeni teYPkküle, 
mlsldnliğe, dp,.rhedP.rliğe doğru siirükler. 

Kırpıntı bohçasmm istili\sma uğrayan adam, biraz son1'8 hf'r tarafın
dan renk renk sallanan yamalara ha karak eski bir şark feyle.'>ofu 1:ibi dü-
eünmcğc başlar. Şekle, f;urata. düşman olur. Köşeye çekilerek: 

- Adam sen <le, der, diin~·a ,.... mafiha. nedir? 
Mütewkkill ~ark ruhu, eYlerlıniz deki kırprntı bohçaları içinde sıt klı dıı

ru.ror 1 

Orhan SEYFi 

Aşktan tekaüdiye ! 
Hani şu şapkası kokorozlu. beli, Bilginizi yoklayınız 

baline korsalı, boynunda siyah bir 
kordeJa, elinde kaz başlı şemsiye ta.-
~;ıyan, bıyıklı dudaklarını kırmmya Sorular 

8 - RuğdRy en çok hıtngl mem -
leketlerde yetişir?. 

S - ilk poliçe ve banka muame -
latmı kim icat etmiştir! 

S - ilk gazete ne zaman neşredil 
mişt.k?. 

S - iklimlerin ;ı·a.şıuna mfütdetl 
üzerinde n~ gihi tesirleri ,·ardll'~ 

S - llk muahede ne ıamnn yaprl
mı~tır? 

boyayan, g-özleri daima sürmeli, et
leri da.ima sarkık bazı kadınlar, da
ha doğrusu, aşktan hiç nasibini al -
manuş olan ihtiyar kızlar vardır. İş
te bunlar, Londrada aralarında bir 
cemiyet kurmuşlar ve kendilerine 65 
yaşından sonra değil de. 55 yaşın
dan sonra. tekaiidiye vetilmesi için 
bir miting yaparak, Londra üzerine 
doğru yürümeğe başlamışlar. Cemi
yetin reisi ihtiyar matma7,el davasını 
f-U suretle iizah ediyormuş: Dünlcü soru/arın cevapları 

"1925 te yapılan bir kanun muci· s _ En çnk ;ncelebifon ı·e en çok 
bincc, evlenmemiş her erkek ve her uznf1lohil<m madmı nedirt 
kadın eğer haftada 240 franktan . . . . 
daha az hır. ı· 

1
:1. 65 C - Altm. AJtmı hır mılımetrenın 

ge ıre ma !Ase, yaşın- .. 
dan sonra h ftad 40 f k 1 k 12,000 de hın kadar ince safhalar ha 

a a ran a ma ı· t• k .. k"' d"' K l"k 
hakkına maliktir. Fa.kat bunun için ıne ge ırme ' mum ·urı nr. .eza 1 

de evvelce haftada beş frank kadar 1 ~tr ı:ram altını h~deden ~~('ırerek 
bir aidat vermesi lazımdır. .ı,000 metro.nzunhıgunda hir ınc.e tel 

Evli kadınlar da ayni hakka ma- elde edilebllır. 
liktirlcr. Fakat onlar bir aidat ver- S - Mt.oıır bayrağı 'ıe şekildedir' 
memektedirler. 1şte, ihtiyat matma- C - Mmr bayrağr yeşildir. Orta-
zeller, buna sinirlenmişler ve Lon _ sında bir hilal nrdır. ffilalln ortMrn 
dra Uz.erine bir açlık yürüyüşü yap- da da beşer köşeli Uç yıldız \'ardır. 
ınışlardır. S - St6noğra/ maki.nesini evvela 

Bunların iddialarına. nazaran liU- kim icat etmioılir1 
kümctten maaş alan dulların mik - C - Ştenofraf makinesi 182i de 
tan 700 bindir. Fakat' yaşlı matma- bir Framıız tarafmdal\ i<'at Mlilmiş
zeller, ancak 175 binden ibarettir. tir. Fakat sonra hu makine i.izerhı -
Bunlar ömürlerinde evlenmek nedir de ça.hşılmış Rh'ord, ,.e Grand-,Jean 
bilmemişlerdir. Ve 65 yaşından son- taraflarından y~ni makineler vöcu -
ra da evleneceklerine kani değildir;. da getirilmiştir. 
ler. !şte bunun için, aşka susayan S - Tcleskopu Hm icat etm~tir1 
ihtiyar matmazeller pek fazla sinir- C - Teleskop'u, 167l de Nivton 
lenmişler ve aşktan tekaüdiye iste- icat etmi~tir. :Fakat bundan evvel 
meğe kalkmışlardır. birçok alimler yıldızları yakından 

Kefaret! 
Vilcudilnün bütün krvrrmfannı . 

hatlarını, düzlüklerini ve yuvarlak -
lıklarmı, sesinin bütün ihtizazlannt, 
sahnede san'at diye kullanan meş -
hur sarışın dilber, Zozo Dalmas has
ta imiş, hem de kalbinden hasta!. 

Bu haber, kim bilir istsnbulda ne 
kadar vücut san'ati meraklılarını 

müteessir etmiştir. 
Nitekim, bir tanıdık bu haberi du

yunca, dedi ki: 
- lsabet yemine inanılmaz amma, 

kaç kişinin gözü üzerinde kalmıştı!. 
öteki cevap verdi: 
- Hem dikkat ediyor mu.cmn? 

:Vurduğu yerden vuruluyor. Kaç ki
şinin kalbini yaktı. Şimdi kalbinden 
hasta!. Şimdi bunun kefaretini.veri
yorl 

Fılira kö§esi 

lki arkadaş meyhaneye oturmus
Iar ha bire çekiyorlardı... lkisi de 
hafif tertip "olmağa,, başlamışlar
dı. Bittabi "olmağa,, başlay:rnca bi
rlbirlerlne sarhoş olmamak hakkıir 
da. fikirler söylüyorlardı. çilnkii 
dünyada iki cins adam kendilerinin 
ne olduğunu söylemezler. Bunlardan 
birisi delilerdir ve kat'iyyen deli ol
duklarını söylemezler, ikincisi sar
hoşlardır. Onlar da sarhoş oldukla
rm.ı itiraf edemezler. Ne ise biz fali
lili bir tarafa bırakalım da hikayeye 
relclim. Ne diyorduk. Ha, iki adim 
boyuna meyhanede çekiştirip duru-

görmek üzere aletler yaı>mağı diişün 
mü.şler fakat muvaffak olamamışlar 
dır. 

S - Tii.rkiyedeki mı ihtiyar ve en 
tarihi ağaç nerededir' 

O - Ttıl"kiyed~ki en ihti~·ar ve en 
tarihi ağaç BüJiikderedeki Sultan 
çiftliğinde bir meşedil" • 

yorlardı. Derken, biri diğerine dedi 
ki: 

- Dikkat et. Fazla kaçırıyorsun .. 
Halbuki adam rakıyı 8.dabile içmeli. 
Mesela, bak ben daima kenCfımTKoT
ları;m. Şimdi sana bir misal verece~ 
ğim. Bak şu pencereden: Karşıda i
ki polis biribirile konuşuyorlar değil 
mi, işte onları üç gönneğe başladığın 
zaman sarhoş oldun demektir . 

Öteki hemen cevap verdi: 
- Fakat azizim, karşıda iki de -

ğil, bir polis var. 

Kadın lcittesi 
Bugün de, gümiiş takımlarınızı, 

gümüş eşyanızı: temizl~mek için si1.e 
iyi bir usul tavsiye edelim. Bunları 
önce domatesle uvunuz. Sonra bol su 
ile yıkayınız. Üzeı/:ne tebeşir tozu 
geçirin ve tekrar domat~le uvup 
yıkayın. Gi.imüş takımlarınız derhal 
d:.emi7.lenir ve parlar. 

Beyoijlu Halkevinde 
Reiı:ıicümhur Atatlirkün ve Başba

kan lsmet Inönünün Beyoğlu Halke
vine armağan ettikleri imzalı fotoğ
rafları, dün merasim\e yerlerine asıl
mıştır. 

T A. N 

Bir hah hırsızllğı 

lsviçre sefiri dünkü 
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Ne dersiniz ? 
Çiçek sergileri! 

celsede hazır bulundu 1 Galatasaray mektebinin biti,şiğht -
deki kı~a bir sokağa belediye bir çi-

Bunda n üç $ene kadar önce lsviç- çek ı;;ergi.si açmış. Belediye değil de 
re sefarethanesinden çok mühim bir seyyar çiçek satan esnaf oraya şöy
ha lı hmnzlığr yapılmıştır. Çalman le birkaç basamakJı raflar yaparak 
halılar altr tanedir. Bunlardan biri - çiçeklerini t~şhir ediyorlar. 
ne 1500, diğerine 1250 lira kıymet (Akşam) gazetesinde bundan bir
takdir edilmektedir. Geri kalan dört kaç gün evvel bu ~erginin çok ipti -
halt da oldukça kıymetli halılardır. dai bir şey olduitı hakkında bir yaZI 
Aradan iki sene geçtikten gonra, ya- göl.ümüze nişti. Arkadaşımız bu fik 
pılan araı:;trrmalar neticesinde bu ha rinde gerçi haklıdır. Hatta o soka -
lılardan, değeri pek o kadar yük~ek ğm dibinde bir ele umumi &)'a.k yolu 
olmryırn iki tanesi, Tophanede, Kir - olduğunu ilave edersek ırıerRinin hiç 
kor Allahverdi iı:ıminde birinin mağa te yerine diişmemrş olduğun11 kavra
zaı:1ında bulunmuş ve sefarethane me makta artık gecikmeyiz. Yalnız şu
murlarr huzurunda bunlann sefaret r&), da. itiraf etmeliyiz ki, bizde bu 
haneden çalman halılar olduğu tes- gibi şeylerin lüzumu ağir a~a' id -
bit edilmiıştfr. Kirkor Allahverdi, ha- rak ediliyor "~ yaıulan işlerde kav
Warı, Davit ve Melkon adlı iki şahıs rayış ağırlığile mütenasip olarak vü 
tan satın aldığını ı::öylemiştir. Bun - <'ut bultı)'Or. Biz biitüıı iptidailiğine, 
]ardan Davit, başka bir ımc;tan do - )"erinin müna,sebe1sizliğine rağmen 
layı. şimdi Sinop hapishane~inde bu- ha serginin a.çılma~ını, yani ~içek sa
lunmaktadır. Melkon. bu işten haberi tanlara böyle hir yer gösferilmefllni 
olmadığmı ~öylemiştir. çok ha~nlı bulduk. Bu gibi şeyler 

Bir rnüddetten'beri, Istanbııl asliye halkın ''e şehrin rağbetile çok alft. -
üçüncü ceza mahkemesirıde görülmek kadardır. Eski neslin bahçf'ye mera
te olan bu halı hırsrzlığı dava~ına kr niRbetlnde sokakta ve e'•de çiçe
dün s:ıbah, devam edilmiştir. Danı- ğe olan biğaneliği bir müddet lcı -
er mevkiinde. hvicre hi.ikümetinin An tanbulluyu bu tabii şalıeı;ıerleri tat :. 
kara sefiri Hanri. Martin bizzat ha- maktan uzak tutmuştu. Yeni nesiller 
:r.rr bulunmuştur. daha Zi;\·ade tabiate yakla.-şabildikleri 

Dünkü celııcde birkaq sahit dinlen için çic:ek se\'iyorlar. Bu se,·gi henÜ7: 
miştir. Şahitler. kE>ndilerine gösteri- pek bliyük bir bıklşat arzedememek 
len halmm. sefarethaneden aşırılmış tedir. Fakat yavaş ya\'RŞ ~elişeceği
hah olduğunu söylemislerdir. ne şüphe yoktur. Bir taraftan çi.,;ek 

Mahkeme neticede, Sinop hani~ha sevgisi böyle ~clişed.ururken öte ta
nesinde mevk.uf bulunan Davidin, raftan da çiçek satıcılanua. sa.ttık
mahkemeye ı:retirilmesine karar ver- Jan güıel matahla mütenasip daha 
miş ve duru~ma, 20 temmuz tarihine giizt>l bir j·er göstermek icap ~e • 
hıra kılmıştır. cektir. 

Atinada hükfunet sara:\"lllffi J'an 

Maarifte 

Müfredat programın· 

daki değişiklikler 

duvarlan ulak ufak fakııt çok gU • 
zel çi~ekçi dükkanlaril~ doludur. Rn 
dükkfınlann ardında da mf'!çhuJ ft~ -
ker ahidesl \'ardır. 

Bizde ele Taksim nnrtmın etrafın
daki pilazcı, muhallebici, gazozcu, 
,·elospit Ye tamircisi gibi dlikkiıılan 

Maarif Vekaleti, geçen sene yapı- kaldırıp yerlerine çiçekd diild<anlarl 
lan müfredat programındaki tcbed- :ı ikame f'dince.re kacla.r,: ,Xaksipı suyu 
dllileri tekrar tetkik etmek ic;in ayrı- hazin~luln itan le halan konan du-
lan heyetleri Ankaraya çağırmıştır. nrmın önündeki geniş trotuara kü
Bunlar, önümüzdeki hafta içinde An çlik· kfü;iik çi('ekçi diikkaıı1an ya. -
karaya gideceklerdir. pılsa. ve dükkanlar <;içekçlden ba.,ka 

•Liselerde askeri kamplar bugün- kim"le_ye kiralanmasa. fena mı olur! 
den itibaren başlıyaca,ktır. Maarif Biz börle dü~lini.iyonız. 
Vekaletinin gönderdiği bir emir üze
rine kamplar kamilen leyli olacak Siz ne dersiniz 7 
tır. Her talebe, bila istisna bunlara ......,....._ ............ --~ 
iştirak edecektir. Sıhhi ı:ıebeplerle 

kampa iştirak ederoiyecek talebe i<:in KUÇUK HABERLER 
ancak askeri sıhhi heyetler tarafın
dan verilecek raporlar muteber ola
caktır. 

• Yapılan bir istatistiğe göre, ls -
tanbul maarüine ait ilk mekteplerin 
muallim ve talebe miktarları senele
re nazaran tesbit edilmiştir. 927-928 
te 613 erkek 792 kadın, 935-936 da 
716 erkek, 1102 kadın muallim var
dır. 

* A~·a.4'ofyanm tamiri haıırlrJ;!l -
Aya.sofyanm tamiri etrafında yapı -
lan keşifler bitmiştir. Tamir işine ö
nümüzdeki hafta içinde başlanacak -
tır. 

• Tapu IQİCİI muha.fızlıklan - U
mum müdürlüğün daveti üzerine bir 
kaç gün evvel Ankaraya giden ls -

Festival hazırllğı 

Proğram ilaveler( e 
daha genişletiliyor 
Istanbulda., 2 ağustosta başlıyacak 

olan kırk gün kırk gece eğlenceleri 
için ha:ı:ırlıklara devam edilmektedir. 
Festival komitesi, 7 eylüle kadar sü
recek olan eğlence programını geniş
letmiştir. 4 ve 6 ağustos günlerinde 
yağlr güreş miisabakalarr yapılacak
tır. Bu müsabakalarda birinciliği ka 
zanan Türk güreşçisi, meşhur bir ec
nebi pehlivanla karşılaştırılacaktır. 

Güreşlerin yapılacağı günlerde ay
rıca Maraton koşusu tertip edilecek
tir. Koşu Taksimde başhyacak. Bü
yükdereye gidilerek dönülecektir. 

9 ağustos pazar günü Boğaziçini 

yüzerek geçme müsabakası yapıla -
<:aktır. Bu müsabakalara iştirak et
mek üzere gerek müsabıklar arasın 
da ve gerek komitede hazırlıklar ya
pılmaktadır. Müsabakaya. girmek Ü· 
zere kadın, ~rkek birçok vüzücüler 
müracaat etmişlqı-dir. • 

2 Ağustos pazar günü Modada yr.
pdacak olan. deniz· bayramr münase
betile denizcilik klübü tarafından bir 
deniz kızağı yarışı tertip edilecektir. 

Memleketimizde ilk olarak yapı -
Jacak bu yarışlarda derece kazanan
lara belediye tarafından muhtelif he 
diyeler verile<!ektir: 
Kırk gün kırk gece eğlencelerine 

iştirak edecek olan milli heyetler için 
vilayetlerden de cevaplar gelmeğe 
başlamıştır. Uçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Uzer'den belediye Festival 
komitesine gelen bir telgrafta, Ho
runcu oyununu oynamak üzere Ço
ruh vilayeti namına da altı kişilik bir 
gn.ıbun gönderileceği bildirilmiştir. 

tstanbuldan iştirak edecek heyet
ler, konservatuvar müdürü Ziyanın 
nezareti altında çalışmaktadır. 

Balkan ve Macaristan turizm ofis 
!erinin direktörleri festivalde bulun
mak üzere belediyenin misafiri ola
rak şehrimize davet edilmişlerdir. 

~nbul, &yoilu ve Usküdar tapu 
baş memurları, önümüzdeki hafta i-

çmde şehrimize döneceklerdir. Baş 

memurlar, lstanbul, kazalarında teş 
kil edilecek olan tapu sicil muhafız -
lığı i.şlerile meşgul olacaklardır. 

* Camllerin tamiri işi - Evkaf 
idaresi önümüzdeki sene içinde cami 
ve medreselerin tamiri işile daha ya
kından alakadar olmayı karalaştır -
mı~tır. 

Tamire miihtaç camilerin tesbiti 
işi yakrnda ikriıal edilecektir. 

,yikidnna Vsl f m m mm mff 
• Miistahdeminin senelik mnayf'ı -

nesi - Belediye tarafından müstah
deminin yıllık muayenesi için verilen 
mühlet 30 haziranda bitmiş ise de 
belediye bunu 25 temmuza kadar. 
uzatmıştır. 

Talebe adedine j?elince, 936 sene -
sinde 70,000 talebe ve 430 mektep 
vardır. 

• Erenköy 38 inci ilk mektep yok
sul çocukları koruma heyeti brafın 
dan dün gece Suadiye plajı gazino -
sunda bir kır eğlence~i tertip edil -
miştir. 

Yeni telefon tarifesi 

Bir broşür .hazırlanıyor 

Türk 9emiciliğinin on 
sene içindeki inkişafı 

Telefon Şirketinin ~ni ücret tari
fesi 1 temmuzdan itibaren tatbik 
mevkiine girmiş bulunmaktadır. Bu 
tarifeye nazaran evlerden, tica retha
nelerden ve hususi telefon tesisatı sa 
hiplerinden, beher mükaleme için sa
dece beş kuruş alınmaktadır. Umu
mi telefon merkezleri yedi buçuk ku
ruş ücrete tabidir. 

Buna rağmen, şehrin hemen bir
çok yerlerinde, telefon eden halktan 
on kuruş alınmakta devam edildiği 
Şirkete vukubulan şikayetlerden an
laşılmaktadır. Tarife harici para is
tiyenler hakkında takibat yapılacak
tır. 

Bir tehdit davası 
Eski nişanlısı Rebekayı ölümle 

tehdit etmekten suçlu Ma k~udun, 
dün Asliye üçüncü ceza mahkeme
sinde duruşmasr yapılmıştır. Mak
sut, Rebeka ile elan nişanlı oldukla
rını, aralarında hiçbir hadise geçme
diğini söylemiştir. Mahkeme, hasta 
bulunan davacı Rebekamn çağrıl -
ması için duruşmayı başka güne bı
rakmıştır. 

Kadıköy • Haydarpaıa 
rıhtımı 

Geçen seneki büyük fırtınnda ha
sara uğraJ an Kadıkoy - Haydarpaşa 
rıhtnnmın inşaatı bitmek üzeredir. 

istatistikler, ticaret :filomuzla beraber liman faaliyetlerinin de on yrl örı

Ce)Te na7.aran arttığını göstermektedir. 

Deniz ticaret müdüriyeti, kabotaj şaf devri~in neticelerile bu vaziyet 
hakkının Türk bayrağına intikalin • birkaç noktadan mükayese edilecek
den itibaren geçen on sene müddet tir 
içinde Türk gemiciliğinin inkişafmr · 
gösteren mufassal bir broşür hazu-la 926 da yüz otuz küsur bin gayri 
maktadır. safi tonaja malik bulunan Türk de 

Bu broşürde, Türk deniz ticaret niz ticaret filosu, ogünkü kadrosu • 
filosunun kabotaj kanununa takad - nun yüzde otuz be§i şimdi çürüğe 
düm eden gfuııerdeki vaziyeti teba - çıkarılmış olduğu halde, hala iki yüz 
rliz ettirilecek ve on senelik bir inki- bin gayri safi tonajı geçmi§ 'bulun • 
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Dış siyasa 
Avusturya meselesi 

1'1llletler Cemiyetinin son toplan • 
ttsmda bulunmak üzere AYusturya 
Başbakanı Şuşniğ'in İngiltere 'Ve 
Fransa tarafından bi:ııT.at Cenevreye 
davet edilmeıd şüphesiz A''Usturya -
nın Cemiyette işgal ettiği mevkiln 
ehemmiyetinden ileri gelmemektedir. 
Leon Blum ve Eden son ~erde 
tr;ittik('e daha tehlikeli bir istikrarsız· 
Irk göst~ren Arnsturyanm nziyetini 
bizzat A rnsturya deYlet reisi ile gö· 
rüşmek ve icabında lazımgelen te<l
birleri evvelden almnk i_s:in Şıışniği 
Ceneneye dant etmişlerdir. 

Şuşnik Anısturyada hakikaten 
binbir miişkül içindedir. Starhembor 
gi Başbakanlık muavinliğinden ayır
dıktan sonra dahildeki nzi.veti iyi • 
den iyiye sanıtlmışhr. Çiinlt.-U ŞuşniJ: 
kabinMinin tutwıma.smda ihma.H 
müınkUn olmıyan bfr kun:et olan 
Helmnrler liderleri, Prens Starhem 
bergin kabinedeki me\'kilnden uzak
laştınlma8ml affetmiş değildir. HH
kômete nlm muanz bir mt-,•ki işgal 
etmektedirler. Bunlardan maada Al 
manya ile birleşmek taraftan olan, 
ve Avusturya siyasetinde çok bU -
yük bir tesirleri olan Naı.yonal - Srn1 
yalistler Şuşniğin Alm•n)·a aleyhta
n, ve ltalra taraftan siya etine şid
detle muhalefet edip, bilha!i!~a. Af -
manyanm Ren mıntaka...ını lşğali Ü• 
:r.erlne gayP.lerinl istihsal uğurunda -
ki faaliyetlerini arttrrmışlardtr. 

Şuşnig hükumetine muarız olan • 
la.r meyanına. partilf'rl feshedilmiş o· 
lan SosyalicıtlerJ(>, ekonomik buhran 
içinde boğulan halkı ilave etmek 13· 
mndrr. 

Bütün bu muhalif ummrlar de\•lf't 
mekanizmumda bir değişikliğe talip 
tirler. 

FaJrnt, Avusturya dahili siyasetJn
de \•ukua gelecek herhanJ:i bir de .. 
ğişikli_ı"tin behemehal A\·nıpa. politl • 
kasında şiddetle inikaslan olacafı 
için Şuşniiin ''aziyeti gayet naziktir 
\'e Leon Blum \'e Eden bu de~işikll • 
ğin önlinü almak çarelerini görii~ • 
mek ·için Şuşnigi Cene\'rt-ye davet 
etmişlerdir. 

Bugün A vustnr~·a siyasetinde vn
ku bulma..löir ayni derecede mıUıtemP.1 
olan iki değişiklik vardır. Uabsbıırı
larm tahta oturmalan, 

A. \'wıtury8ADI lımaaa ~·.a ilh.tün. 
Habsburgların tahta oturmalarına 

ne Fransa, ne İngiltere, ne de ltal;ra
nın bir diyeceği ,·ardrr. Fakat kiiçül ~ 
andlaşma. de\·Ietıeri böyle bir hadise 
karşısmda. askeri tedbirlere müra -
caat edeceklerini bildirmişJerclir. Hal 
buki Şuşnig Avusturya i~tiklaUnln 
Almanyaya karşı korunabilmesi için 
yegane f,;arenin Ottonun tahta gett .. 
rilmeslnde olduğunu ileri ~örmekte -
dir. Avustu:ryanm dahili menfaatleri 
ile çarp15a.o kiiçiik and1a~ma menfa
atlerini şimdilik blrleştirmeğe imkan 
görünmiyor. 

A\"U~turyanm AJmanya~·a ilhakı 

meseleslne gelince, Fransa buna kat~ 
iyyen muarizdlr. lngiltere bitaraf 
görünmekte Ye kliçük andlaşma dev 
letleri ise bu hususta biribirinden 
bir dereceye kadar ayrılma~-tadır -
lar. Tekler kat'iyyen muJtalefet et .. 
mekte, Yugoslav ve Romenler ise 
Habsburglann iadesine Alman ilha • 
knu tercih etmektedirler. Almanya 
L-.e behemehal Avusturyarı ele geçir
meye çalışmaktadır. Buradıı Alınan 
menfaati ile Fransız menfaati çarpı
~ıyor. A \.'Usturya mevzubalıs bile ol· 
nmyor. 

Avrupa siyasetinde en büyük rom 
oyniyan Fransız - Alman menlaatle 
rinin ça.rpıjtığc bir nokta olduğu l· 
çindir ki, A vustur~·a. bugünlt.-ü arsı
ıılosftl politikanın merkezi sik.Jeti • 
dir. Mamafih Şuşnigin Cene\Teye 
Eden ve Blum tarafından daveti sa
de bunu ispat etmiyor, ayni zaman • 
da lngilterenin A vusturyadaki istik
ra.nnzhğa nihayet ,·ermek \'e bu su
retle Almanya ile Fransayı yakınlaş 
hrmak arzusunu gösteriyor. - N. M. 

Eyüp kaymakamhijı için 
bir bina aranıyor 

·Yeni teşkil edilen Eyüp kazası 

kaymakamlığını vekfilcten ifa ede • 
cek olan Fatih kaymakamı Haluk, 
işe başlannştır. Tahrirat katibi de 
tayin edilmiştir. Kadrosu bugünler • 
de tamamlanacaktır. Kaymakamlık 
için bir bina aranmaktadır. 

maktadır. Bir misli tezayüt demek o· 
lan bu miktar, sadece tonaj müka • 
yesesinin ortaya attığı nisbeti üade 
etmektedir. Asil büyük kazanç, Türk 
deniz ticaret filosunun yalnız kemi -
yet itibarile değil, keyfiyet itibarile 
de bundan on sene evvele nazaran i
ki, hatta Uç misli kuvvetle~ olma 
smdadır. 



Almanyanın cevaltı 

Hitler sulh için Allaha 
dua ediyor 

Ve.imar, ' (A.A.) - T'driagea 
Nam kongresinde Hitlt!l'r, bir nutuk 
söylemi§ ve ezcümle d.emiftir ki: 

''Bu ana kadar bize llUlhil balifet 
!niş olan Cenabr Hakka anı fi,ikr&Jl 
ve bu sulhun devamı için dua ede-
rim. Fakat §UllU hatırlatmak isterim 
ki, bizim. için §erefsiz ve hürriyetsiZ 
sulh olamaz.,, · 

Hifler neyi katdedlyor? 
Berlin, 4 (A.A.) - Havas Ajansı 

:ınu.habiri,Alman &§vekilinin " AI
!?lanyanm şerefi ve hürriyet!,, sözle
!'inde İngiliz sualnamesine bir tel ~ 
mih bulunduğu ve bu suUı.namenin 
Berlinde Alman milletinin şerefi <t; 
!eyhinde bır teşebbüs tel8.kki edil w 

mekte olduğu mütaleasmda.dır. 
Ayni muhabir, reemt Alman....., 

hafilinin İngiliz sulhna.mesı dolııyıd. 
le h!l! fevk&lade asabiyet ve Jrtdttlt 
!çinde olduğu..TJ.u ilave etme~~ 

Resmi ınahafil, Aı:man~nı rJ1 ... 
giltereye vereceği cevap ba)l; , .. di 
hiçbir şey söylememektedir.. ~ 
ha.fil, Hitlerln ceva.p verme• 1~uı ~ 
müsait zamanı intihap edecejtrU '!· 
!-emekle iktifa etmektedir. 

Fransada BaJbakAılli 
teıkildıh kuvvetlen'1•r 
Parla,' (A.A.} - HUkQmet; b&zı 

ba.ka.nlrkla.r ve mUstetarlıkla.mi Il • 
ga.ernı Bqba.ka.nlık tefkllitmm kuv
vetlendirilmesini kanunt §!ekle koyan 
kanun liı.yiha.smı Meclise vermiştir. 

Layiha 2.010.278 frank masrafı 
derpiJ etmekte ise de bilhassa gizli 
tahsisatla.rm kaldrrılmur saye~inde 
2.512.133 frank tasarruf temin edil
mektedir. 

Bir liadın yüzerek büyük 
l•lt Boğaırnı -ıe~ti 

Kopenhaı, 4: (A.A.)- 16 hazira.n
d& ilk defa. olarak Büyük Belt Bo
f azmı yüzerek geç.pıek i&tiyen fakat 
yedi saat ıonra. terkeden yüzücü ha.
yan Vinckler, dUn Korsver'den ha
.reltet ederek Knud.hoven'e yüzerek 
çıkmıştır. Bayan Vinckler, 16 kilo
metro genifliğind~kl Büyük Belt Bo
ğamu 7 ıa.a.t ~ dakikada geçnıiştiı'. 
B~yan Vincklel", bu Boğazı: yUze,rek 
geçmeye muvaffak ol~ ilıtinci kadnı 
dır. 

Bir Polonya köyünde 
arbedeler 

Va.r,ova., 4- CA.A.) - Diln Leopold 
~da köylüler ara.amda vahim 
arbedeler çıkınlotır. On ~ kişi oı -
müştür.~aıvekiJ, bu tabak Leopold'e 
ha.reket eimitir. , \ 

26' saat devam e"9n 
celse 

: .fans. ! fA.A.) - ~buwı Mec
liai,. milli bir buida.y ofisi ihdas eden 
katı.unu 215 re~ karfr 321 reyle ka
bul etmiftir. Bu ofi8 fiya.tla.rm istik
ra.rmı temin maks&dile buğday sa
t:qları inhisarına. malik oiaca.ktır. Bu 
mesele hakkında meclisin akdetmiş 
olduğu ~ parllınento ~ 
eı uzun celaalerinden olmu~tur. Fil
hakika meclis hemen henıen fa.stla.-
6!Z. olarak 26 sa.at içtima. halinde kal 
!!l.!Şt.ı!'. 

lngllterede tayyareler 
iç_in sığın.aklar 

Lond!-a, 4- (.li.A.J - Hava Nem· 
t-eetinin Salis~ ta1}0cakla~ oı.t;r&· 
rmda, cesim .:nağ&raJa;r ~ aJrilı~ 
olduğu haber ~kt®.ir-. Noroıa.n 
larm işgali d.tM:iııden kaJJna. 0>la.ıı.: bu. 
mağaralamı sa.tm ~ keyfiy~ 
ti. şi.zod.İJe; kadar- ı.izli t~:uo idi. 

Bu nııığ~,,S~ QV~ 
çok uaklaı:a kadaı:- uzanm~ olım 
birço\'.· tayyarelerin sığmbi,leceğj.: ~
dar Jen;Ş~ Methal: tiiı:ıellel'ill.iJ:ı g.., 
n.işlatilmesiaden ~ısa y~ bil; 
iş~. .- ,& 

~ L 

Keneli llendlnl 't'a~a· "'" 
guetecJ öJdii "$. 

TAN 

Jandarmanın silah Daftlit meselesi 

Habeşler dertlerini dinletemediler! 

Asamble 
istediği 

dün 
gibi 

kendi • 
yıne 

karar verdi 
INCIDE---

kuUanma salahiyeti Milletler Cemiyetinde 
---BAŞI 1 

ra.k ilin edi!mi§ti. >..aa.mbleni.ı, bu ka. 
rarmd.& sa.bit kalıyor mu? Bunu bil
mek istiyorum. Memleketimizin an • 
cak yarısr işgal edilmiştir. Bugün Ha 
beşist:a.nda. bir Habe§ hükUmeti mev
cuttur. Bunun ietiklili.ı:ı.i tan!Dl&k is
t.emiyor musunuz?,, 

mek için lüzumlu t.dbir!en de gös
teriyor. Litvinof, bu nutkunda mü
tecavize karşı milemir bir eiicadele 
açına işini hal için takip edilecek yo
lu çizmiştir. Bu yol, dünya cephe$!· 
nin herhangi bir mmtakasmda sul
hün idamesile alakada.r bütün dev
letleri içine alan mmtakavi paktlar 
vücude getirilmesidir. Bu hususi teh· 
like mmtakalan ma.111ındur. Y alıııı 
Avrupa na.zan dikkate &lmır8a. mev
zuubahis olacak yerler A vrupanm 
garbı, '8J'kı ve cenubu fal'ldl!i ile Ak
denizdir. Habef meselesinin, sulhtin 
tecezzi edebileceğini isbat eylediğini 
söyliyenlerin aksine olarak Litvinof 
sulhiln gayri ka.bili tecezzi olduğu 
hakkındaki eski dü9Uncesini kuvvet
le müdafaa etmektedir. ltalya.nm 
Habeşista.na karŞT yaptığı harbin bir 
dünya harbine müncer olmadığı ha· 
disesine dayanmak istiyenler şunu u
nutuyorlar ki, Trablusun 1911 de İ
talyanlar tarafından i9ga.li de derhal 
bir harbe müncer olmamıştı. Fakat 
bu hadise dünya harbini yaklaştır -
mağa sebep olan amillerden biridir. 
Şurası da muhakkaktır ki, ttalyanm 
Habeşistana hücum etmesi, Ren mm 
takaamm yeniden askerileştirilmesi
ni ve bu suretle harp tehlikesinin 
fazlalaşmasını intaç eylemiştir. Lit
vinof Cenevre kürsUstinden Millet -
ler cemiyetinin ve evrensel sulhün 
takviyesi esasını bild,irmiştlr. Sov -
yetler Birliği Milletler cemiyetinin 
:ınilletleri harbe karşı garanti ede • 
bileceği ümdile hiçbir zaman kendi
sini aldatmı9 değildir. 

Aıakara. 4: (Tu)' - Janda.nu K&
•utanlıf?, ja.nda.rmum &ililı ku!Wı· 
JM, Allhiyeti haı1daııd& bir ka.nuı:ı 
lA.yıham huır~. Su liymaya 
göre, ja.nclum&, q.ağıda.ki hallerde 
Bili.h kullanmıy& salihiyetli olaca.k 
ve bu hareketi IUÇ aa.yı:lmıyaeak ve 
Mtioesinden ja.nda.rm& JMSU1 tutul • 
nuyace.ktn': e 

Nefsini müdafaa için. 'bafkasmm 
nefsine ve ırzına vukubiılaca.k ve 
bafka atiretle men'i mümkün olnıı • 
yan bir taarruzu re! için, kanwıurı 
bir hükmünü veya. salthiyetli bir 
merciden verilip infazı vazifeten bir 
entri icrada, mukavemet vey& uea.
vüze uğrarsa, ihtarlara riayet etme
den ka.çnuya devam eden mahpuslar 
i-Qiıı, m~hut ellrümde su~lunun sak
b olduğu mahalde ve eşkiya takibin:· 
~ eşkiyanm b~tl~ ~allin a.-
~K~ sırada.~· 't&lırs Ç!· 
'iu lı kaçar ıte 4\l't sıı.s i1;aa.t et-
'l' ve başk~ ~ ~· f~trllmesj 

:J.t olınuıılt . c!rümde 
üı ,14ff. , ~dar • 

yarsa si
ı. ~a devam 

Mosk~ 4\..4.) - Japon Bü-
yük Elçist C~ )l.pmış ol-
duğu bir qı~ ~. Dışişle-
ri Halk K6Iniseri Vekili Stomonia. -
kof, Kamçatka civarında. balıkçrlık 
mmtakasmda Sovyet suları dab,ilin
de bazx manasız ve keyfi hareketler 
yapmak cesaretinde bulunan bir Ja. 
pon torpitosunun bu faaliyeti ha.k -
kında Büyük Elçinin nazarı dikka
tini celbetmiş, Büyük Elçi de mese
leden hükftmetin1 haberdar edece
ğini biM,irmiştir. 

Bulgar kabinesi 

istifa ett; 
[Başı 1 incide] 

bu mesele konuşuldu 
C-enevre, ' (Tan) - Milletler C-e· 

miyeti KoueY:i, bu&fiJl öğleden 80n· 
ra bir müddet toplanarak, Danzig 
aei"be9t fe)lıind• aon üfa. ldr Alman 
filosunun siyaretinden clola.yi vuku 
bulan hldiııeYi tetkik et.mi§ ve bu 
huauMt.a. Milletler ~yetinin Da,n
zig komieerinin izahatını dinlemiş
tlt. 

Bu arada, C-enevr~ye yetigmi!J o
lan Dan.ıig ayan meclisi başkanı 
Ktaizer dahi Ronaey içtfmaına gire
rek, ıerek Milletler Cemiyetini, ge
rekse onun Danzig Komi~rini ço}f 
ağır sözlerle tenkit etmiş ve demiş
tir ki : 

- Danzig tam manası ile serbest 
dir. Orada ya pılaca.k yegane şe)' 
Milletler Cemiyeti komiserliğini lavğ 
vetmek ve yahut ıiındiki komiseri 
değiştirmektir-.11 

Kraizer toplantıya girmeden ev
vel, Meclisin binası önUnde bekliyen 
polisler tarafından hayli müşkülata 
maruz kalmıl}tır. Kraizer, azalar~ 

ı:nahst18 olqıı giri" kartına. malik ol
madığından dolayi, polisler evvel~ 
Önu men'~i§ler fakat sonra vazi
yeti anlıyara.k içeri girmesine mU
laade etmişlerdir. 

Bufadaki Ingiliz mehafilinde söy
Iendiğiıı• gön, Kraizer Da.p.zigden 
.g-eldi~ esnada Berlin8 uğramış v~ 
Hitlerle görüşmüştür. 

Eski harç pulları 

davülden kaldırıllyor 
Ankara, 4: {T4n) .,..... Yeni harç pul 

larr, 1 fğ\!ştos 936 tarihinden itiba
ren Jtulla.nrlmrya çıkarrlaeak ve eskl 
harı; pulları o tarihten sonra kat' -
iyyen kullanılmıyacaktır. 

Ham petrol fiatleri 
Ankara, 4 (Tan) - Ham petrol 

fiyıtlatinI tetkik etmek ll2ere Fi -
n&DJJ, Ekonomi ve Gümrük ve Inhi
aarlar Bakanlıklan murahhaalarm -
dan müttk.kep bir komiayon teşkil 

edilmektb:lir. 

Tahrir itleri için bir 
talimatname hazırlanıyor 

Ankara., 4 ('İ'U) - Fina.na Ba
kanlığı arazi tahriri işlerinde htıau
st idarelerce ya.pılacak muameleler, 
ve husuat idareler nıemurla.rmm va
zifelerine dair bir tallına.tname ha
mlamaktadır. 

R.as Nasibunun bu sözlerinden 
sonra Van Zeeland, Habeş delegas -
yonu ta.rafından yapılan teklifin is
tikraza. müteallik olan maddesini 
reddetnrlt ve bunun reye dahi Jr.ona
mıyacağmı söylemıştir. Habeş tekli
finin ikinci maddeainin de A.aamble 
bürosunun teklüinde münderiç bu -
lunduğunu anlatan Van Zeeland, Ras 
Na.sibunun bu husustaki ıararmı red 
detmiştir. 

Van Zeeland, bundan s~nra, Asam
ble bürosunun teklifini reye koy
muı ve t>Uronun teklifi bire karşı 
44 reyle kabul edilmiştir. 4 tieyet 
mil$tenkıf kalıntftır. Altyhte rey ve
ren heyet, Habe§ delegasyonudur. 
Müstenkiflev Panama, Cenubi Afri
ka, Şili, Venezüella heyetleridir. 

Milletler cemiyeti paktının ıslahı, 
ancak 21 eyliılde toplanacak olan 17 
inci asamble içtiroaında tetkik edi
lecektir. 

Pazart,si günü sabahleyin Telif 
komitesi toplanacaktır. Komite, zec· 
ri tedbirlerin kaldırılması igin llzmı 
gelen nokta ve esasları kararlaıtıra
ca.k ve alakadarlara bildirecektir. 

Harp tehlikesi ve 
Cenevre mekanirmasr 

Moskova., ~ (A.A.) - Tas ajansr 
Jaildiriyor: 

Litvinofun Milletler cemiyeti asam 
bleainde söylediği nutku tahlil eden 
lıvestiya diyor ki: 

''Milletler cemiyeti Hab~ me&ele
sindeki mağlübiyeti netioeai olank 
bir umumi emniyet davası: karşl8m
da bulunınaktiLdır. LitvinofUI\ nut -
kunda yalnız Milletler cemiyetinin 
bu mesele dola.yısile içinde Jbulundu
ğu vu).Yeti tam doğru surette gös
termelde kalmıyor, faka.t ayp.i za. -
m~nd§ cemiyetin mağlilbiyeti neti . 
cesi ~elen tehlikelerin önüne geç. 

Bununla ~raber Mill~tler Cemiye-
tine dahU l~nan Sovyetler Birliğj 
bu Cemi ilarp tehlikesine karşı 
mücadelede müsmir bir silah haline 
koymak emelini gütmektedir. Ital
ya. - Habeş harbinin teşkil ettiği 
elemli tecrilbe Sovyetler Birliğini he
deflerinden dönmemeğe daha ziyade 
icbar etmektedir. Milyonlarca insa
nm Milletler Cemiyetini ımlhun ida.
mesi içi nkuvvetli bir silah haline 
koymak arıusundıt. birleşmiş bulun
duklarını bildirsn Litvinofun bunda 
temam.en hakkı vardır.,, 

o arno devletleri 

Almanlar Brükseldeki 
toplantıya çağrılmıyor 

--- BAŞI 1 INCIOE --
nanla.rm. muhitinde eöylendlği.ne g~ ınali her a.n ıihmteri t:ı:rmaJaınalçta . • 
re Alm.&.nya, yakında Brilkse!de a.k- dır. 

ted.ilecek Lokarnocular konferansı - Mecburi mahiyetteki zecri tectbir
na i§tirake çağırtlrnıyacaktır. Bu ka- ler1 bu memle)t~tJer hilkuırı.etleri.Jli i
[C}r, Ingiliz, Fransız ve Belçika na- ki ~ıkta.n birini ihtiyar etmek iztira. 
ztrlarmm dünkü toplantılarında ve - nnda brrakmaktadır: 
rilmiştir. SôsyaJist dieiplinl~rine göre zecri 

Oıüm subukları Bir Alman tecoviiıü tMbirleri tatbik etmek. Bu hal dev-
.Ankara, 4: (Tan) _ Akdeniz ha-v- lh. I • k I letl~ korkunç mulcabelei bilmi!fille 

zuma dahil ve iklim itibarile bağ - z ın erı urca ıyor re maruz bırakacaktır. Halbulp bita-
, __ A 1 ,....,,. P.aris, 4 (A.A..) - Marcel Pays, raflık, bu memleketlere ihmal edile-

cılığa m.emleketiıniz ...,....ar e ve~-'-?'J Excelsiör nzetesitıde ba.§lrca murah 1 miyecek ticari rp.en!aatler temin ede 
ve bağcılık aa.hasmda dalına. bize ;. 
:rakip olan Yunanista.na. memleketi- has~ Uç mesele ka.ı-şw.nıda ~Jr- bil~ktir. 

ukl nuş bir vaziyette o~dukla.rıw ka,y -
m.izden çavuş üzümüne ait çub a- 'detmektedir. Konferans ne zama11 
rm ithal edildiği anla..şılmış ve buntlll 
önüne geçilmeei Zira.il Bakanlığınca Bu Uç mesele, ,wııardır: foplanocak 
al!kalıla.ra bildirilmiştir. 1 - Zecri te<lbirlerin kaldrr~ur, Genevr~, 4.. (J\.A.) _ Lôkarno 

·-------· _, 2 - Ha.b&§iatanda. emriva.kün ta- devlet.tjnin yeni görU,nnele,ri üzerine r- Küçük Haberi;; ~I nmmaına.sı, Lokarno topla!ltıstnrtl 20 tenunuz'a 
(__™_ __ ==• ... --1 3 - Milletler cemiyetinde rdorm doğru Bfi.jkselde veyahut bir Belçi-

• Ankara, 4: (Ttn) - Bugün Ço- ya.E~:.a,g~""''""' komıusu o1a.n ka kaplrça §ehrinde yapılacağı anla-
cuk Esirgeme Kurumu Umumi rner- .7 ~ .7 -~ şılmaktadır. 
kezind$ anakucağl ~ocuk bııkıcılık ve onun yenideıı sillhlanma.sından Van Ze!an<t davetiyeleri göndere-
mektebinl bitirenlere merasimle dip- hakkiyle endişeye dü~en bita.ra.f ~em cek ve d,iğet alüadµlarla prensip 
loma veril~r. leketlerle !akandin&vya memleketle- itibarile dün anlaetna vaki olduğu i-

ı --

Adnmları güzelleşti 

me cemiyeti 
Dojnı ekudunuz. (Adı!Jan) d 

(aAiarnlıtrı güzelle§tL--mıe cemiyeti) 
den bahaedeceğiın. Adalar gibi 
~!, Çanıhca. gibi emsalsiz yerleri 
zelleştirme lgin cemiyetler kurnld 
ğuno gördükçe lçhne b!r hiirim 
küyor. Bizi, yan! ( a.da.mta.n güzell 
t1rme cemiyeti) ne zaman 
cak diye.-
Şbndi bu aatuian olmyaııla.r 

smdan gevrek gevrek gülerek: 
- Dahi Felek! Koyduğum ye 

otluyonun ! adamları giizelleştirm 
i~~ dünyanın bUtlin belli ba~b şe 
lermde (giizelllk enstlttileri) \'ar 
(şt.e onla.r bu 1,1 görınü~or mu? 

Diye lcJnden cevap \'eren ka 
lar bulunur. Onlann bu deruni i 
razla.rmı hos görürüm. Çtinkti 
dın kumu eskl3i sennez. yeni)i 
ğenmez. Buna rağmen yeni, mo 
lun~ \'e eskl~ at;ıtikalaşmca hoş 
gider. E boyle karakter yerine be 
kullanan okuyuculara kızılır mı?. 

Onu böyle bir kalemde çırpıp 
tikton sonra (adamlıın J{1izelleşt" 
eerrıJyetl} inden beklediğim işleri 
tatmaya başlıyorum. 

(Adıımla.rr güzelleştlnne ceuıly 
birtalmn estetik &a.hibl adamlar 
lmrula.cak ve Myya.r blr~ok m .. 
tişleri olııea.kttr. 

Bu müfettişler k(lpriı haşlann 
Tünelin ağımda Galataso.rayda, 
.sim meydanında,, Beyn.zıtta but 
halkın çok gelip geçtiği yerlerde 
ı:up yakalar dört parmak ayrık 
bir bohça böreği kadar kra\•atıa 
derlenmi, bir genç görünce çe, 
cek: 

- Delikanlı!. Şu gömleği il 
kra\'Rtm düğümünü dalın ufak h 
larsan, daha güzel olursun! Bal< 
resimlere. 

Diye blrtaknn §ık adamların to 
raflarını göstererek iknaa. çalı§ 
yahut geniş dudağının alt kena 
iki sıra kıl brralup bryığınm yuk 
da. kalan diğer akennum daha 
oluyor zannlle tra eden esmer( 
bunun yakı ık almadığını, ve t 
kısmıla.nn kurşun kalem lekesi 
göründüğünü ayna ile gösterip 
t:a.rak inandıracak, yahut kaşlar 
a.vuç içi gibi krlsız bırakıp sonrad 
kaleınkAr fşliyenlere bunun nede 
ceye kada.r ya.kı§ık aldığını göste 
cek, yahut spor kılığı za.nnlle g 
pentalonu giyip üstüne kolalı gö 
lek gJ~·enleriJl gülünçlüğilnU, · 
De giyilecek baJdırlan ilikli killo 
rm üstüne çorap ceklp gezenle 
kdıklarmdakl uygunsuzluğu anla 
ca.k ve dalıa blnblr abes biclınleri 
zeltmeğe &alışarak elılrllnin 
rasını gilzelleştir~('ek tir. 

Gerçi hu ıs güçtür, liı.kin r 
ve faydaluhr. Buna başlandıktan 
sene sonra ehlrlinin bedii ze\ kl 
de ba§ka. bir inkişaf mü~ede 
cek ve umumi estetik seviyesi ) · 
lecektir. 

Estetik denilen şeyin bütlin ~l 
miz üzerindeki buyük tesiri Iııkir 
lebilir mif 

- Okuyuooı.nmmian A. Ş. 
Uzun mektubuntım a.ldını. Bu 

hfsl~rle evvelce de meşgul old 
zu 8&1ltYOnım. Mama.fllt bir ~ 
yazmakta. zarar da yoktur. Yakın 
oknyacağnu:a umuyorum. Saygıla. 
nm. B. F. 

Sel6nikte eski muharlple 
bir hadise çıkardılar 

Babakan ve ~ileri JSabnr: Kö- • Ankara 4 (Tan) _ Konya ts- tinin müakül vaziyetlerinden ve ~h- çin, Italya. ile isti§al'eye giri~ktir. 
seivanof, lç Bak~r: Kranoveky. Sü kin di:relrtö;füğtine 'J;'thrlr konıisyo li.keli hattı hareketlerinden bahset • Almanya Ingiliz suallerine ~vap Atina, 4' (Tan) - Sellniğin es 
Bakam: Ge.neral ~kov, KültUr nu reialerinden Edip t:al'in edilmiştir. mektedir. Bir Alma.n tecavüzü ihti- veıınedikçe, kendisinin davet edil- muhariplerinden birçokları dün h 
:Bakam. Profesör Mikailov, TUze Ba ~~""" mesi mevzuu bahiı değildir. Alınan- kfunet. konağına giderek umumi 
kanı: Karagözev, Finans Bakanı: ya. Lokar.no devleUerlnin toplanın&- liden kendilerinin Sellnik beyn 
Günev, Tecim Bakanı: Valev, Tarnn H E R G Ü N B 1 R F 1 K R A sından evvel cevap verdiği takdirde Jel sergisinde istihdam edilmelerlıı 
;;~~r: Radi Va.nliev, Denıieyolları bu. devletler Alnıa.nyayı mlizakere- istemişlıµ-, va.ilnin bu hususta. sal! 
Bak~: Ko~ukarov, Ba.ymdrrlık Ba.- ~ ye dcıvetin muvafık olup olınıyacağr hiyeti olmadığını söylemesi üzerin 
ka.nı: Qa.nev. d d• d d görüeeceklerdlr. h' b" k 

Kral a!l,at ış 4.a yeaj kab~• ~- Müsaa e e ın e evam ıç ır şey yapmıyara Yannıdan çık 
şmı kalı\!\~ ve miiteaki~ ~ mışlardır. Fakat hUkfunet dairesiniı 
""""'"'k~-1.~.ı .. - Bı1.k ..... _1 aıı. WP.1M\t'lt1 A u.:::.ı,,..at Jltllft/lftınJa, /.t111tba-1 raretli haraetli i~ahat verirmif_. _ Afyonda zelzele civa.rmdan aynlınayıp oralarda do 
~ tr.ı.UJ..-~~~ "' ~ ~· s· l ı.. ı..-~ kı tü Afyon, 4 CA.A.) - Gece saat 24. 
ya.pıl~~· luıt ~ it ~c Frtllt8a· ır cua ııc o 1eauar coımaı , • la.şıuağa başlamJşlar ve sergi direk 

Kral' b""" ~"'Vıll''""'1A..,ı,,. v• """"'; k•- P 
1 ~pma .. • tiin i,.meyı" lilan unııtmuı. ihmal edi- 15 geçe §idd~tli bir yer sarsmtrsı tö .. il ·ı:. t h k 

~~.,'!..,,~~'fil' ~-~ ...- .:ı 6J.. Lı..-ı t•h.uı.11 geliri ~ ld B b" ru e vıuı.ye u uk müşavirlnlı 
'bm" ,,.,,,;n mu··8+ .. lrh...l &. .. Hueti ha.kkm· """ tr fffurv li1'. ftu . • len pzbuk ta bir müddd yanıp tüt- 0 U. unu sabaha kal'§ı l:ıafü ır 
Q~ "94"<~ t.~\V • ' -.:.:t it whrin ne- L d" k J" •· sa.rsmt:J daha .,_ ,..: tti. Zayıa· t vok daireden çıktığım gördükleri ..... - .. , da ~~erde bulU~\W'l\fhır· _ . m-.~cr. ••v • ~· Ye11~ __ • tükten aon;a, ıce~ ı . ~~ ıne •o!}'· ı.G.JUP e .r • ~ 

''"- ,.,_.. "ofnı .... Wl•Cilm.t. <Uıp m.üı. Sadr~ mı.saluutın çubugu tur · üıerlerine hücum ederek her ikislıı 
. l_ap lfonferansı ol.qı1tcı dcir 6İ)ı Mpop ı rn~ la sôndüiünü görünce, Ufaklardan bi- de dövmüşlerdir. Bu hadiseden~ 

,\U ·~ mama.. tcrlt<tim •tm• 3'G6tA .,e ·- :·çağırmak iiure ellerini çırpmcı- Yunanlıtanın yaptıracağı teessir olan Urnum Makedonya Va 
Ce~re • • ... rını •lanuf. Fraıuıs da, Stıdras41'1t, dört torpide muhribi lisi tel.,._f'la 'Raebn1•--'·ğ . "f 
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Büyük~~~~~~~ 

Türk DfilkoDaıoo 
~Başlarken 

No. 9 Yazan : Ziya Şakir 

Milli hareketleri imha için Zeki 
Paı•ya geniş salCihiyet verilmişti 

Zeki P..,.., bu beyannamesinde; 
'(Hilkati Ademden beru, gelip geç -
miş Akvam arasında mağlubiyet acı 
sını tatmamış hiç bir kavin yoktur). 
diye, tarihi şahit tuttuktan soı:ır.a, 
bu felaketin' acısını duymamak ıçın 
Padişahın. etrafında sımsıkı toplan
maYı tavsiye ediyor. (esnaf, rençber. 
asker memur, umum vatandaşlarına 
bu ta~iki savabı hatırlatmaya müsa-
raat) eyliyor.. . 
(Vicdanından kopan şu nidayi. felah 

tan müteessir olmayıp ta şu felaket 
li demlerde yine ihtirasat peşind~ ko 
şanlar, mutlaka bir ihanet emeliyle 
Osmanlılığın izmihlaline ~avaş~nlar: 
dır. Bu gibileri, memleketın selametı 
namına. bila imhal pençei kanuna tes 
lim edeceğim.) dedikten sonra; (y~
rım asırdan ziyade devam eden hiz 
metimi ve bilümum arkadaşlarımca 
malfun olan ahde vefamı, derhatır 
ettiririm}. diye de garip ve düşündü 
rücü bir ihtarda bulunduktan sonra, 
beyanatına fatiha çekiyordu. 
Müşir Zeki Paşan~, yar~n: asırd~~ 

ziyade devam eden hızmetını ... Abdul 
hamit devrinin hususiyetlerine va
kıf olanlar dördüncü ordunun bu 
(§ahane Müşir) ini hakikaten bir hiz 
met görmüş zannederler .. :. Ord~~u -
na g ö n d e r i 1 e n s u r g u .. n -
1 e r i n elinden tutan ; mum
kün olduğu kadar askerlik hayatını 
koruyan; ve bilhassa, Ermeni komi
teci ve çetelerine göz açtırmıyarak, 
her kımıldanan Ermeni kafasını bir 
yılan başı gibi tüf ek dipçiklerile e
zen ve parçalayan Zeki Paşaya kalp· 
lerinde-öir minnet ve memnuniyet 
hıssi beslerler ... Ondan sonra devam 
eden mesleki hayatında da takdire 
şayan birçok noktalar bulabilirler ... 
Bize kalırsa, Müşir Zeki Paşa, yarım 
asırdan ziyade devam eden hizmetle 
rini hatırlatırken, kendisi de o hiz
metleri dolduran maziyi hatırlamalr 
Anadoluda (Halife namına çıkarı -
lan isyanlar) ın mesul ve ı;ıüse~b~p
leri (Halife orduları) ve (Kuvayı ın-
zibatiye) lerin müşevvik ve müessis 
leri · Yunan istila ordusunun en has ' . ve halis müttefikleri olan Vahdettın 
gibi bir Padişahın, Damat Ferit Pa
şa gibi bir Sadrazamın; Türk mille
tine karşı irtikap ettikleri ihanetten 
bir karış uzakta kalmalı idi. 

Zeki Paşa; kuvayi inzibatiyenin te 
şekkülü için, - Kiraz Hamdi Paşa ile 
beraber - İngiliz erkanı harbiyesi ile 
başbaşa ~~lışmış .. Daha garip ve fe
cii d~ şurasıdır ki; son günlerde Be
şiktaştaki konağı, (Küçük Çerkezis
tan) halini almıştı. Buraya devam 
eden Çerkez Paşaları ve beyleri ara-
sında, Türk milletine candan ve kalp 
ten kardeşlik hisleri besleyenlerin a
rasında; Türk milletinin en büyük 
düşman ve katili olan (Ahmet An
zavurka, Paşa), İzmit mutasatrıfı !b 
rahim, Çerkez Beyi, Sefer Bey.Çer
kez Srtkı ve saire gibi Türk kanına 
ekmek doğrayanlar da vardı. 

Anadoludaki milli hareketleri im
ha etmek için, Zeki Paşaya hudut
suz bir salahiyet verilmişti... Zeki Pa 
§8:; herşeyden evvel, mülki ve askeri 
t>Utün muamelatın nazım ve hakimi 
idi. Bunun için de maiyetine.mülki
ye, askeriye ve adliyeden büyük rüt
bede müşavirler verilecekti. 

Sonra .. (Kuvayi inzibatiye) nin de 
en büyük amiri idi. (Ayni zamanda 
bütün filo da emrine verilmişti). Da
hı.. sonra .. İ.stediği yerde, idarei örfi
ye ilan etmek salahiyetini haizdi. Ve 
daha sonra .. Anadoluda, dilediği yer
lerdeki askeri k.ıtalannı ve kuman -
danlarmı tebdil ve ilga etmek sala· 
hiyetini haizdi. 

Ve daha sonra .. (Müşir) maaşın -
<ıan maada, (şehri bin adet - madeni 
cinsinden - lirayı Osmani) tahsisat 
a.lacak.. Ve emrine verilen tahsisatı 
:mestureyi de, - icabı hale göre - sar
f eyleyebilecekti. Bu tahsisatı mestu 
renin mikdarı, şimdilik ayda, (yirmi 
bin madeni altın) cıktan ibaretti. 

Zeki Paşa; bu muazzam ve mutan 
tan 'kuvvetle, derhal işe başlamıştı. 
Kendisine Harbiye Nezaretinde bir 
dairei mahsusa ayrılmıştı. Simdilik 
Jstanbula çalışacax; Kuvayi inziba-
tiye tarafından (Ankara) fethedil
dikten sonra, merkezini oraya nak
lederek; milli mefkıirenin kökünü ku 
rutacaktı. 

Sadri.zam Damat Ferit Paşa; bir 
taraftan Zeki Paşa vasıtasile Kuvayi 
Jlilliyeye karşı bu hazırlıkları.J7apar 
!arken. diier taraftan da 1stanbulda 

I 

(Büyük Millet Meclisi Hükômeti)nin 
ilk (icra Vekilleri Heyeti) erkanın -
dan, (Erkiini harbiyei umumiye rei
si) ımralay ismet Bey (Şimdi, muh
terem Başbakammız, General lsnıet 

lnönü) 

ki vaziyeti, kendi mefkuresi lehine 
ıslaha çalışıyordu. 

Bu ıslahata, en evvel (zabıta) dan 
başlamıştı. .. Kuvayi Milliye mensup
larına en küçük yardımı dokunan za 
bıta amirlerini. çil yavrusu gibi da
ğıtmıştı. Beyazıt, Arnavutköy, Sa -
matya, Eyilp merkez memurları Na
il, Nureddin,Fuat, Levhi Beyler der
hal azledilmiş; ve hepsi de tarassut 
altına alınmışlardı. Şube amirliklerin 
rie ve komiserliklerde birçok tebed
dülat yapılmış; elliye yakın memur 
azledilerek bunlardan açık kalan yer 
ler - zabıta hizmeti ile hiç bir alaka
ları olmayan - (meşihati islamiye da 
ire müdürü), asker mütekaitleri, 
sulh hakim muavinleri, kaymakam 
ve nahiye müdür mazülleri gibi bir
takım kimselerle kapatılmıştı. 

Hürriyet ve İtilaf fırkasile İngiliz 
muhipler cemiyetinin ayak takımına 
mensup güruhundan yüzlerce kişi, 
resmi ve sivil polis hizmetine alın
mıştı. Nihayet mesele, polis müdürü 
umumisinin şahsına dayanmıştı. 

Bir seneden fazla bir zamandan 
beri polis müdiirü umumiliği vazife
sini ifa eden Nureddin Bey, Hürriyet 
ve İtilaf frrkasına mensuptu. Fakat, 
şu hakikati söyleme! lazımdır ki; 
Nureddin Bey, fırkasının menfaati
ni korumakla beraber; Damat Ferit 
Paşanın arzularına tam bir şekilde 
hizmet edemiyordu... Maiyetinde; 
vaktiyle İttihat ve Terakkiye, bugün 
de Milli teşkilata mensup bir hayli 
şube amirlerini, merkez menıudarını 
ve komiserleri şahsen tanıdığı ve 
bildiği halde bunlara müsamaha gös 
teriyor, haklarında verilen mütead
dit jurnallere ve ihbarlar!t rağmen, 
bunların azil veyahut tebdilleri cihe 
tine gitmiyordu. 

Nureddin Beyin bu hareketi fırka
ca hoş görülmüyor; hatta, - Kuvayi 
Milliye ile alakası olduğunaftiair de· 
hakkında bazı dedikodular cereyan 
ediyordu. 

(Arkaaı ' 'n • 

A~l)c muhabere: 

(Babaeski Hukuk hakimi, Bay 
Hikmet), • 

Alaka ve teveccühünüze teşek -
kür ederim. Gönderdiğiniz vesika; 
zamanında kullanılacaktır. 

(Nazillide - Bay Rıza Öz}. 
Verdiğiniz malCtmat, çok kıymetli

dir. Sırası geldiği zaman, istifade e-
deceğiz. Z. Ş. 

Beşiktaş Icra Dairesinden : Borç
tan dolayı hapse alınmış olan Re
nonkül, sümbül lale soğanlarının del 
!aliye ve ihale pul resmilerinin müş
terisine ait olmak üzere 9-7-36 ta
rihinde saat 10 dan itibaren 12 ye 
kadar Beşiktaş Tramvay caddesin
de 46 N o. lu dükkan önünde a~ık ar
tırma suretile satılaeağı ve ea.tış ik
mal edilmediği taktirde 10-7-36 ta
rihinde ayni ııaatte ikinci satı§& de
vam edileceğinden talip elanların 
hazır buluna.cak memuruna müra.a
caatlal'l ilin olunur. 

TAN 

TEPEBAŞI 
BAHÇESi 

Bugün saat 17 de 
Bütün yeni VARYETE 

programile 

Büyük matine 
Saat 21 den itibaren 

Dine Konser 
Tabldot 100 kuruş 

I!er gün saat 17 1/2 de 
Maestro URZİGEANU İdare
sinde 

Romen çıgan 
orkestresi 

nin iştirakile 

APERiTiF KONSER 
Fiyatlar mutedir - Duhuliye 

serbestir. 

iRTiHAL 
Elazizli mütekait albay Hamdi Fi

rat tedavi edildiği Haydarpaşa nü.mu 
ne hastanesinde vefat etmiştir.Mer
humun cenazesi bugün saat on birde 
nümune hastanesinden kaldırılarak 
Selimiye camiinde namazı kılındık -
tan sonra Karacaahmette makberi 
mahsusuna defnedilecektir. 

Bütün hayatını muhtelif cepheler -
de yurdunun selamet ve saadetine 
vakfeden bu kıymetli vatan çocuğu
na son arkadaşlık vazifesini yapmak 
istiyenlerin muayyen vakitte nümu
ne hastanesine teşrifleri rica olunur. 

lRTIHALl MOESSlF 
Tütün Tücarrı Osman Fehmi 

Sert ve Dr. Mustafa Nail Sertin bi
raderleri ve Bedriye Sertin zevci ve 
Sümerbank mütercimi Akif ve hem
şiresi Katmer Sertin pederleri Oto
motör Şirketi memurlarından Is
mail Nusret Sert vefat etmiştr. Ce
nazesi bugün saat 11 de Osmanbey 
de Afitap sokağında Araksi apartı
manının 8 numaralı dairesinden kal
dırılacaktır. Akraba ve ehibbanıızm 
cenaze merasimine iştirakini dileriz. 

TE Ş EKKÜR 
Sevgili Babamın acıklı öllimü ü 

zerine bizi sevenlerden gerek bizzat 
ve gerekse telgraf ve yazı ile tazi
yetlerini bildim sayğı değer zevata 
teşekkür ve minnettarlığımı gazete
nizle bildirmenizi dilerim. 

Korgeneral Asım 
Refikası 

Nahide Asım Gündüz 

19 temmuz 936 pazar günü Adapa 
zarında yeniden inşa edilecek orta 
mektep menfaatine büyük pehlivan 
güreşleri. Bu müsabakaya Türkiye -
nin büyük pehlivanları davet olun -
muştur. 

Her pazar günü Istanbuldan Ada
pazarına kadar tenezzüh trenleri var 
dır teşrif edecek zevat bu hararetli 
müsabakayı serbestçe seyredip avdet 
edebileceklerdir. Tafsilat el ilanların 
dadır. 

AGAÇ 
Ağaç mecmuasının 14 üncü 

l::iayısı Necip Fazıl, Abdülhak Şi
nasi, Z1ya. Osman, 1. Galip, Miraç, 
Asaf Halet, Selmin Tevfik, S!21ib 
Zeki, Cevdet Kudret, Fikret A
dil, Şerif Hulusi, Cahit Sıtkmm 
yazılarile çıktı. Ayrıca içinde A
rif Dino ve Zahit Sıtkmın resim 
ve karikatürleri vardır. Meınle -
ketim:izin yegane krymet ve ehem 
miyet arzeden bu san'at ve fikir 
mecmuasını hararetle tavsiye e
deriz. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sigortalı Normal 

Tilrkiye için Dışarı içir. 
Lira K. Lira K. Lira K.. 

t aylık 1 50 ı 35 
3 4 50 4 -
6 " 8 50 7 50 
ı yıllık 17 00 14 -• 

ı-
14 -
28 -

llan için tlincılık Sirketlerbıe mil 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilblar doirudan dofruya 
idaremizce almabilir. 

Küçük Uaruarm 5 utırlıiı bir 
defalık SO kuruıtur. 5 aatırdaıı fu 
lası için satır başma 5 kuru& almır. 
Bir defadan fazla için yekQndan 
% 10 kuruıı indirilir. 

Meı:nlekct bancma si~ortalı abone 
vazdmu. 

Gllnil ııecmle nlisbalar 5 1curaştur 

Bıçakla yaraladıktan 

sonra savuşmuşlar 
İzmit, (Tan) - 1zmitin Ayvazpınar köyünde bir cinayet işl~nmiştir: 

Hasan oğlu Yunus isminde birisi, köylüler tarafından birkaç yer~.nd~~ ~a
ralı ve ifade veremiyecek bir halde bulunmuş • ve az sonra da olmuştur. 
Hadiseye müddeiumumilik el koymuş, tahkikata başlanmıştır. Yunusun 
katili henüz anlaşılamamıştır. 

Akhisarda elektrik tesisatı 
Akhisar,' (Tan} - Şar içindeki bütün bozuk yollar belediyece tamir 

edilmekte ve mühim bir kısmı da yeniden yaptırılmaktadır. Bu arada 
eski büyük zahire hali betonlaştırılmıştır. Elektrik tesisatının yenilen -
mesi için 52 bin liralık bir tahsisat şar kurulunca kabul edilmiş olduğun
dan bu mühim işin müteahhidine ihalesi gün meselesi sayılmaktadır. 

K asta m o nü 

Burdurda yeni bir 
kaza teşkil edildi 

Burdur, (Tan) - Cümhuriyetin 
ilanından bugüne kadar iki k amn 
bulunan vilciyetimue yeni bir kcua 
daha ilcive edilmiftir . Denizliye da· 
hil olmakla beraber Burdura pek 
yakın bulunan 41 parça köy ve na
hiye (Yefilova) kazcuı i&mi altında 
Burdura bağlanmı1tır. 

Sebze Hali 
Burdur, (Tan) - Belediy e, aebz e 

aatı1larının açıkta yapıldığını naza· 
n itibara alarak bir aeb:ze hali infa• 
8lna bcqlamıftır. 
~,.......... 

Bandırmada denizciler bayramı Akhisarda çocuk 

büyük tezahüratla kutlulaiıdı b~~~~r~i<T~niş'!~Y=~uk 
~ esirgeme kurumu, her sene 250 ka

. ··nr~ dar fakir çocuğu besleyip giydir· 

Bandırma.da denizciler bayramı kutlulanırken 

Bandırma, (Tan) - ı Temmuz lal birinci, Halit ikinci; 100 metro
denizciler bayramı Bandırmada par- da Hikmet birinci, Muammer ikin
Jak törenle kutlulanmıştır. Bu mü- ci; 200 metroda Osman birinci, 
nasebetle resmi ve hususi daireler, Mustafa ikinci; 400 metroda Osman 
<l\ikkanlar, ve bilhassa limanda bu· birinci, Ahmet ikinci; sırtüstünde 
lun~n v:l.pur motör ve kayıklar bay- Hakkı birinci, Nuri ikinci,; 50 met
rakla.rla do~aumışbr. Merasim saat ro dalmada basan birinci gelmiştir. 

mektedir. Belediye parkında, kurum 

1 

tarafından yaptırılan çocuk bahçe • 
sinin genişletilmesi için 400 lira da· 

, ha sarfı yön kurulca onaylandığın • • 
·I dan tevsi edilecek bahçede kum ha-
l vuzları yapılmasına başlanacaktır. 
' 1 

.

1 

Yağmurların tahribatı 
Afyon, (Tan) - Son yağmurların 

. tahribatı tahminden çok fazladır. 
j Birçok dükkanları ve bağ evlerini 

ı 
tanıamen su basmış, bunlardan bir
çoğu yıkılmıştır. 

1 • 

! Bir korucu arkadasını 
tasla öldürdü 

Balıkesir, (Tan) - Konakpmar 
kamununa bağlı Taşköy korµcusu 
Mustafa oğlu Mehmet Ali ile ayni 
köy halkından Mehmet Emin arasın
da çıkan kavgada korucu eline ge • 
çirdiği büyük bir taş ile Emini göğ
sünden vurmak suretile ağırca ya • 
ralamıştır. Emin, biraz sonra ya• 
ranın tesirile ölmü~tür. 

dörtte iskele ile istasyon ara::ımda- Klüp fıtaları arasında yapılan ya- J J 
ki sahilde binlerce halkın önünde rışta Idman Yurdunun fıtası birin- f Küçük Haberler _ 
yapılmıştır. Törene şehir mızıkası ciliği kazanmıştır. ---~-----~-----

Al • Safranbolu, (Tan) - Halkevi tarafından çalman istikla marşile Bu yarışlardan başka muhtelif dil, tarih, edebiyat komitesi başka. 
başlanmış, l~man .reisi tarafından eğlenceli oyunlar yapılmı§ bilhassa m Fuat Edip Baksı bu hafta (Halk 
bir söylev verılmiştır. Bundan son- .. _ . ' 
ra yuzm" e ve kürek müsabakaları ordek tutma ve yaglı direk oyunla- Edebiyatının Değeri) üzerinde bir 

h k · ' h art konferans verecektir. yapılmış ve şu şekilde neticelenmiş- rı er esın neşe ve eyecanmı -
tir: 50 metro yüzme yarışıQda Ce - tırmıştır. • Safranbolu, (Tan) - Eflan 

Safranbolu Halkevi 
Safranbolu, (Tan) - Safranbolu, 

Halkevinin dil, tarih ve edebiyat ko
mitesile, köycülük komitesi gezinti
lere çıkmak üzere birleşm.i§lerdir. 
Köylüyü a.ydmlatriıak. haata.Iarına 

bakmak ve kinin dağıtmak vazifesi
ni üstüne yüklenen bu iki komite, 
yakında Akta§ nabiyesindeJl işe b&f. 
lıyaoa.ktır. Küme ltaşkanlığııu Dçe
baY, Ih.san Kaya y-.pacaktır. 

HayırseverlHi irneii 
Aydın, (Tan) - Atçada Jurnal 

oğlu Mustafa adında bir ihtifar ha• 
yırsever, öldükten sonra eviıll bu
tane yapılma.k üzere vUiyet ebnit, 
bütün mallarını «a bu kut&neY,e 
~Tketmietir • 

Denlıllde CJ•z ICursu 
Denizli, (Tan) - Haziranda &Çl· 

la.n fU kur.u ıona er.mittir. Kursa 
87 muallim. ve memur i§tirak •t.mi§, 
iY,i neticeler alınmJltır. 

ft•ıusf •ulİ•ıelte ,...,... 
ntemurunua mullaüniell 
l!ldrem.it, CTbo Ycıl t&Jdlııaa 

i~ Güre köytt llalklndaa ~ 
parayı zimmetiH regirdiii til.Dıüyle 
ıwwlla:fea muha.tem.i eweyaa ~ 
ecJd muha.Mhei Jıuaua}ye mtıaura 
Tayyip Zumretthı berut .ımif, nı. 

zif eYt iruli9timaldeo bir a;r:a JBıBhktlm ...... 
lla.11.kh&iyet •tlddl!M aüaa.e

nin MnyUI ......._ ~ oldu
jµnaa iıüıliye edili:iıJftir. 

kamunbayı Fikret Göysüren'in çalış
ması ve köylülerin yardımile Efla
nide bir Atatürk büstü dikilecektir. 
Büstün kaidesi tamamlanmak üzere
dir. Yakında açılı§ töreni yapıla • 
ca.ktır. 

,. Adana, (Tan) - Adana bağla· 
rmm birçoklarında bir nevi hasta • 
lık r örillm.ektedir. Uzüıhler bu yüz. 
dsıı. Dozulmağa Yüz tutmll§tur. 

• lzmit, (Tan) - Karasu kaza. • 
ımm Limandere köyünde kanlı bir 
AYI& olm.U§, Osman isminde bir 
P9f öltim derecesinde Y.aral8lllnlj • 
ur. 

• llalıkesir, (TAN) - Kepsut ka
auııuna bağlı Recep köyü halkından 
Y:-11•et oğlu Mehmet ile Karaağaç 
Jıö,&ııden Halil lbrabim oğlu Ali Os
man, aralarında çıkan kavgada. Os • 
manı bıçakla yaralamıştır. Yarah 
hasta.neye yatırılmıştır. 
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NOTLAR 

· 28 ine(~· yıtd_ijnü1n:ü kutLulanırken 
···············-···--·····-··-··············-.--· 

Fenerbahçe futbol takımı bu sene çok 
mükemmel bir futbol sezonu yapmıştır 
Bir futbol takımı mevsimi bitirin . . ce timin gelecek sene yapacağı mü

ubakalara huırlanması için. idarf"
ciler geçen mcVf!imin neticelerini bir ' 

/Ô -~-~-~--------~~-----:------~ araya toplarlar ve bu neticelere gö-
9 ı-e J.ıızımgelen tedbirleri alırlar. --------.-------------~-------

Buna bir misal olmak üzere Fe- I 
nerbBhçenin 28 inci yrt dönümünü 1 
kutlu laması münasebetile burada 6 ---..-----+.../._;,....-ott---~__,,___,.~---------
kısa bir tetkik yapacağız. ,? ----ll.---1-#.-~-ııı::..._ __ -1. __ ~1\------.~.ı..ı:::.ı..-.....--

Fenerbıı hçe takımının a ldığr neti- .p. ---.-\---J.+---"'ı------r-----'lll!!r---.:......-----~ 
celeri. oyuncularının randımanları - .) ---~---1+---~-----.1------~;...w:;-_,1.:;.__....;;::ııı....-
hI ve muhte1if mevzular etrafında 
mukaye:ııeleri ınra.sile birer birer tet 2 ----.-\-~----1.~---r------..x;.-----~.-
kik edelim. / 

1 • Lik ma~ları 
Fenerbahçe takımı lik maçhırm 

da ne gibi neticeler ıılmıştır? Bu su-

o 

ıllin cevabını aşağıdaki tııblo kısııcıı 
11ize verecektir .. Bu tablolarda maçla 
n oynsndığı sıra ve tarihleri ile bi
rinci ve ikinci devrelere ayrılmış o-
larak göreceksiniz. J 

Birinci devre 
Tarih KlU p A. Y. 
3 . .11. 935 !stanbulspor 6 2 

10. 11. 935 Topkapı 1 o 
24. 11. 925 Beykoz 9 o 

~ ~--------------~~---::ı-~.:-----.-.~,r.·,~.-,-.. ---~-~---.-.-~------
_-~~~~,===:~:~~;'~>ıı.mllll!<a~.-.,/":::;_ _____ -_~.:!iı-(a~m~ .. ====~~;;;:;;;~:;..c...~-;.._-~...;;~ 0 ~- • - ~ iPWL 

1. 12. 935 Anadolu 8 o 
15. 12. 935 Vefa 5 o 
22. 12. 935 Güneş 5 o / //it:,/ ol c.vr.c;,~--
29. 12. 935 Hilal 3 o ...Z .. ~· ----
5. 1. 936 Eyüp • o 

12. 1. 936 Süleymaniye 2 o 
2. 2 936 Beşiktaş 1 o 

23. 2. 936 Galatasaray 6 1 
Nl' I --G 

e 

Üniversite 
Birkaç ,ı:iindlir, iiniw•rsitedeld do

centlerin df'I A\'nıpadan getirilmesi
ne da lr bir şn~ia do18§ıp dunıyor. 

Birçok kimselPr, hıma. itiraz ediyor
lar. Ben<'e bu itiraz haksızd1r. Avru
palfan ıırofesör getirdik, doçent te 
getirmeliyiz. Fakat bu kadarla. kal -
mak, ba5lanmış bir inkilabı yarıda 
hırakmak demek olur. Doçent ge -
tirttiktt>n :ııonra, Anupadan, talebe 
\'«" bu.meyanda bir de rektör getirt· 
mek Hizımdrr. Ye bu muhakkak ya
prlmalHhr. BörJ«"ce, tam A\TUpai bir 
ünh·Prsiteye ~ahip olun1z. 

Uluslar Kurumu 
Jtaı~·an gau~tecilerlnin nümayişin -

den sonra, (.'ekoı;;lo\'akyah bir Mu -
!levi gazeteci, gayesine dünyanın elik 
katini çekmek için, Uluslar Kurumun 
da, haya trna kıJ"malc gibi bir feda -
karlık gösf rrcli. 

Uluslar Kurumu, nrtık ulusların 
ıJeğil, gazetecilerin t.ezahürlerine sah 
ne ohı~·or. 

Ho ·: gazete~iler dr, efkarıumunıl
ycnin mümessilleri clf'ğil midirler~ 

Zavalh adam 
nir frenk 1";"37-ete<tirıde okudum. an 

lala~rn1: 
Amerikalı mil~·arderlerdf>n Mri, 

tıf"n'et d<'nilen Şt'Jdt'n brkmış ,.e \'a -
ridatmı, ~enede, bizim JlarR ile 2400 
fira~:ıı indirm<'ğe \'e bununla ya:şa~a. 
~a karar ,·ermlı;;. Bu kararı ,·erir \'t'!r 
meZI milynrlnrnt harır c..-miyetleri
ne, şıına, buna daji'ıtmış, fakat bir 
~iin birisinr yermt>;';i unuttuğu ve e
~ası>n lu~·met!lliz, <·orak bir arazisinde 
hakır madeni bulunmuş. Amerikalr 
kızmı~. h<'men bu toprnfı bir dostu
na. hedi)·f': ctmi5. Galiba ta1ih de ka
dın A"ibi olacak ki, -zaten onun timsa 
Ji kaclmrlır )"a- kendisini". 600.000 
Urabk bir miras düşmüş. Ailamcağ"ız 
bu para ile bir hastane J'aptrrmış • 
Lrudn iki .a;r sonra ;rine bir miras or
ta :ra çıkmaz mı? Ha)'di bir hastane 
<la.ha. l'e artık, sahrk milyarder, ra
het ede(~e~im Clerken, hu sefer de 
tl0,000 liralık bir pl)'Rn~o ~arpmış. ikinci devre 

Tarih Klüp A. Y. 
l----..L,J.\-...\.4L~......J.----l----+---+-----ı----ı20) Rıı beklenlJml.ren sı>n·ettrrı <'ıl~ma 

15. 3. 936 SUleymaniye 
22. 3. 936 Eyüp 
29. 3. 936 U!tanbul~por 
12. 4. 936 Vefa 
19. 4. 936 Galataflaray 

3. 5. 936 Topkapı 
10. 5. 936 Güneş 
l 7. :>. 936 Beşiktaş 
24. 5. 936 Beykoz 
H. 6. 936 AMdolu 
11. 6. 936 m1a.1 

3 o 
5 o 
1 1 
4 2 
J o 
4 1 
2 l 
1 1 
7 1 
8 o 
6 1 

Fenerbahc:e yaptığı 22 maçtan iki-
sinde galip (20 sinde 11ahada galip 
biri Beşiktaşa karşı hükmen galip) 
birinde de berabere kalmıştır. 

Oynadığı 44 haftaymden de, 36 
l!IInr galip, 6 smı berabere; 2 sini 
ınağlup bitirmiştir: 

(Haftaym tabiri yanlış olmakla 
beraber birinci ve ikinci devre lik 
ınaçlanndan tefrik için ıstırari ola
rak kullanılmıştır.) 

Birinci llrinci Birinci İkinci 
devre devre devre devre 

K 111 P birinci birinci ilcinci ikinci 
haftaym haftaym hafta. haftaym ----

Galatasaray 3-1 1:Q JTO-O 
Beşiktaş 0-0 0-0 1-0 1-1 
Beykos 3-0 2-0 6-0 5-1 
GUneş 2-0 1-1 3-0 1-0 
IstanbulsPQr 3-0 0-1 3-1 1-0 
:Vefa 4-0 1-0 1-0 3-2 
Anadolu 4-0 5-0 4-0 3-0 
Süleyınanjye l-0 2-0 1-0 1-0 
Eyüp 1-0 3-0 3-0 2-0 
Topkapı O-O 0:1 l·O 4-0 
Hilal 2-0 4-1 1-0 2-0 

Bu tablodıın da görüldüğü üzere 
Fenerbahçe iki hafta.ymi mağlup o
larak bitirmiştir: !kinci devre maç
larında lstanbulspor ve Topkapıya 
birinci haftayın Fenerbahçenin O - 1 
aleyhine olarak neticelenmiştir. 

Fenerin berabere bitirdiği hat -
taymler şunlardır: 

Birinci devrede Beşiktaşa ve Top
kapıya karşr birinci ha ftaym O - O, 
ikinci devrede birinci haftaymlerde 
Beşiktaşla O - O, Güneşle 1 - l, ikin
ci hafüı.ymlerde Galatasarayla O - O, 
.2Jeşiktaşla 1 - l. 

Fenerbahçenin 45 dakika içinde 
en çok gol attığı takım Beykozdur. 
Birinci devre ikinci haftaymde Fe -
ner Beykoza 6 gol atmıştır ki vasa
tı 7,5 dakikaya 1 gol isabet eder. 

Fenerbahçeye 45 dakika içinde en 
çok gol atan takım ise Vefadır. Ve
fa. ikinci devre maçının ikinci haf
tayrninde Fenere 2 gol atmıştır. 
Eğer bii'inci krokiye bakacak o

lursak Fenerbahçenin ilk devrede 
ikinciye nazaran daha iyi çalıştığı 
meydana çıkar. Bilhassa birinci 
devrede atrlan gollerin mUnhanisi 
Süleymıı.niyeye kadar her zaman 
ikinci devrede atılan goller münha
llisinin üstündedir. 

- N'~ -

maçı 10 kişilik bir tektma. karşı O - 1 
bitirebilmiştir. Birinci devrede Gü
neşi O. 5 mağlup eden Fener, ikinci 
devrede Güneşin nisbeten zayıf bir 
takımına 1 - 2 galip gelebilmiştir. 
Ve nihayet en zorlu maçı olan Beşik
taş oyıınunu da. hükmen kazanmış
tır. 

Bunu tebarüz ettirmekten maksa
dımır. bu takımın bu sene içinde ge
çirdiği bir krize işaret etmektir. 
Ni~n başlarında başlıyan bu kriz 

hazira.n ortalarına kadar devam et
miştir. 

Bu zaman :o;arfında, Fenerbahçe 
yaptığı 6 maçta 13 gol atmJş ve 7 
gol yemi~tir ki hiçbir .zaman Fene
rin gol nisbeti 13/ 7 ye kadar düş

müş değildir. Bu nisbet ilk devrenin 
sonunda 50 3 gibi harikulade bir ra
kamı buluyordu. Bu kriz müddeti 
içindedir ki Fenerbahçe Hakovaya 
karşı 1 - 5 gibi açık bir mağlübiyete 
uğramıştır. 

Bu bocalama zamanını tebarüz et
tirmemizdeki maksat Fenerin diğer 
maçlarındaki muvaffakıyetin bü
yUklUğünü göstermek içindir. Fener 
her iki devre maçlarında Beykozla 
Anadoluya 16 şar gol atmak!~ iki 
maç zarfında en fazla gol atma re
koruna malik bulunuyor. Buna ınu
ka bil iki ma çtıı. Fenere en çok gol 
atan takım 3 golle Iatanbulspordur. 

!kinci kroki birinci devre ile ikin
ci devre arasındaki farkı daha gü
zel gösteriyor. Bakınız mayıs ayı 

zarfında Fener yaptığı maçların 
hepsinde gol yemiştir. Halbuki bi
rincikanun ve ikincikinun ayları 
içinde yaptığı maçların hiçbirisinde 
bir tek gol yememişti. 

2 • Baıka mıntaka takımları 
ile yaptığı maçlar 

Fenerbahçc ikisi yabancı sahada 
olmak üzere bu mevsim ic:inde baş
ka mıntaka takımları ile dört temas 
yapmıştır. _ • 

Bunlardıın Güneşin 7 - 1 magl.up 
ettiği Altaya kar~ı alman netıce 
(2-ll (•) 6-2 iyi sayılır. Fen~r 
geçen Rene An kanı.da 5 - O mağlup 
ettiği Çankayaya bu sefer Ista.nbu~
da (2 - 0) 3 - O galip gelmiı;ıtır kı, 
bu netice son zamanlarda terakki 
ettiği iddia olunan Ankara futbolü
ne karşı yine iyi s:ıyılroahdrr. 

Fenerin Ankarada yaptığı maçla
rı ise vasat olarak kabul etmeliyiz. 
Ankaragücil ile ilk oyun yarısını 1 -
1 bitir~n Fener, maçı 3 - 1 kazannuş
tır. Gençlerbirliğine ise birinci .dc.v
rede attığı tek golle galip gelmıştır. 
Eğer bu dört maçı hulasa edecek o
lursak şu tablo meydana çıkar: 

.Maç Galip Berab. Mağlup Yed Att. 
4 4 o o J3 3 

Gol nisbeti 13/ 3 çok güzeldir. Fa. 
kat nekadar olsa biz 1934/35 Tür
kiye ve 1935/ 36 Istanbul şampiyo -
nunu Ankarada daha muvaffakıyet
li görmek isterdik. 

Ecnebi talcımlarla 
yaptığı ma~lar 

Fenerbahçe bu mevsim içinde ec
nebi takımlarla 4 maç yapnm:ıtır. 
Galata.!'!arayın 9 maç yaptığını naza
rr itibara alacak olursak organizas
yon bakımından Fener idarecileri
ni birinci sayamayız. Faal sayamı
yacağız. Bu maçlarda Fenerbahçe
nin aldığı neticeler şunlardır: 

Gtifteş - Istanbulspor muhtelitinin 
2 - 2 berabere kaldığı Libertasa Fe
ner (1 - 1) 1 - 2 yenilmiştir. 

1 ıfönrn -s<wincindrn d<'ğ·il, lı iddetin -
ı rfon- Am1>rllrnh, fokir olmalitan ,·az 
g<'çmiş ye milyarder olmanın daha 
kolay o1dn~tına inanarak eskisinden 
daha bliliik bir sr.rnt kazanmı~. 

Bi~ıtre. adam, rloğru u acıdım. 

Fikret ADIL 

ne içinde gerek kendi sahalarında, 
gerekse yabancı sahalarda yaptıkla
rı 43 temasta alınan en fena netice 
olmasıdır. F:ğcr bu dört maçı hula
sa edecek olursak şu tabloyu görü
rüz: 

.Maç Galip Bcrab.MağlCıp At.l.Yed. 
4 2 o 2 10 10 

Görülüyor ki gol nisbeti tamam 
10 10 yani 1 dir. Ve Fenerin yaban
cı takımlarla yaptığı bu maclar on
lar-la tamamı tamamına denk oldu
ğunu ispat eder. 

Fenerbahçe takımı 
22 lik maçında Fener kalesini 9 

defa Hüsamettin, 1 defa Bedii ve 12 
defa da Necdet müdafaa etmiştir. 
Hüsamettin Fenerin ilk devredeki 
ilk sekiz oyununda ve ikinci devre
de Beykoz maçında oynamış ve bu 
9 maçta 3 gol yemiştir. Bedii ilk 
devre Si.ileymaniye maçında oyna -
bış ve gol yememiştir. Geri kalan 
maçlarda Necdet kaleci durmuş ve 
8 gol yemiştir. 

Müdafilere gelince Yaşar ilk dev
re Süleymaniye ve ikinci devre Hi -
lAI oyunları müstesna bütün maç
larda oynamıştır. Fazıl ise 22 maç
ta da vazifesini yapmıştır. 
Diğer oyunculara gelince onlar 

da bu mevsim lik maçlarında şu sa
yılarda oynamışlardır. 

Mehmet Reşat 22 
Niyazi 22 
Esııt 22 
Fikret 22 
Naci 20 
Cevat 20 
Ali Rıza 19 
Şaban Ji 
Namık 8 
:Le bip 3 
Necdet (müdaiaaJ 2 
Bülent 1 
Şe\'ki 1 
Yukarıdaki rakamlara bakınca 

gördüğümüz aşikar bir nokta Fener
babçe takımının müstakar bir tim 
olmasıdır. 

Fenerbahçe 22 maçı 18 oyuncu ile 
oynamıştır. On sekiz futbolcü ile 
bir takımı 22 maçta idare elmek bir 
fevkaliı.deliktir. 
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Bugünkü SJJOr bayramı 

Fenerbahçe ·Galatasaray 
takımları karşılaşıyor 

- Fenerbahçenin 28 inr.i yıldönümü 
bugün, Kadıköy stadında büyük me
rasimle kutlulanacaktır. Bu müna -
seebtle, Galatasaray ve Fenerbahçe 
takımları tekrar karşı karşrya gele
cektir. 

21:1 yafma basan sarı lacivertliler, 
bu mutlu günlerinde, üç senelik ay
rılıktan sonra tekrar çatı altında 

birleşen Galatasaray ve Güneşli fut
bolcüleri karşılarma alıyorlar. 

Son senelerde Galatasarayın ge -
çirdiği büyük sarsıntılar Yüzünden 
kuvvet ve muvazenesini kendi tara
fında bulunduran Fenerbahçenin bu
gün yapacağı karşılaşma, a,ağı yu
karı denk iki takım arasında cereyan 
edeceği için, netice, bütün İslanbulu 
ıı.lakadar edecek mahiyettedir. Ga -
la t.asaray bugünkü maça Güneş o
yuncularr ile takviye edilmiş bir ta
kımla çıkacaktır. Bir ay evvel Fe -
ner - Beşikta, muhtelitini 3-0 yenen 
Galata.saray - Güneş oyuncularının 
ayni muvaffakıyetli oyunu tekrarla
maları şüphesip ki, netice üzerinde 
çok müessir olacaktır. Ancak vazi
yetin hakiki cephesini yakından tet
kik etmek ve yaziyeti şöyle mütalea 
etmek lazımdır. 

Geçen ~eferki kıırşılaşmada Fe
ner - Beşiktaş muhtelitini teşkil e
den takım, bir Fener - Beiktaş eki
binden çok dııhıı hafif bir muhtelit 
arzetmilJ ve o nisbette bozuk ve mu
vaffakıyetsiz bir oyun göstermiştir. 
Halbuki, Fenerin bugünkü maça çı
karacağı takımın şu oyunculardan 
teşkili ihtimali çok muhtemeldir: 

Bedii veya Necdet - Yaşar, Fa-
7.11 - Cevat, Ali Rıza, M. Re~at -
Niyazi, Şaban, Esat, Naci Fikret. 

Son Milli takım secme maçların -
da büyük bir muvaffakıyet göste -
ren İzmirli Hakkının merkez muavin 
oynaması ihtimali de mevcuttur. Bu
na mukabil Galalasarayın çıkaracağı: 
en kuvvetli takım şu tertipte olabi
lir: 

Avni - Lutfi. Faruk - Ibrahim, 
Rıza. Kadri - Necdet, Salahaddin, 
Gündüz, Haşim, Rebii. 

Bu iki takımın fert itibarile mu -
kayesesi şu neticeyi verir : Fener ka
lecileri Necdet veya Bedii, son za -
manlarda sahada göremediğimiz Av
niden daha idmanlı vaziyettedirler. 
Bu itibarla Fener kalesi daha emni
yetlidir. Miidafilere gelince; Yaşar 
Faruktan, Lutfi de Faztldan sağlam 
bulunduklarına göre, iki takımın 
müdafaa hattı aşağı yukarı müsavi 
kuvvette sayılabilir. Muavin hattın 

da ise, Fenerbahçenin ağır basacağı 
muhakkaktır. Hele Hakkı ortada oy
nadığı: takdirae Türkiyede bundan 
daha sağlam bir haibek hattı teşkili 
imkansızdır diyebiliriz. Zaten, milli 
takım hafhattını teşkil eden Cevat, 
Hakkı, Reşat hakkındaki bu düşün
celerimizi cerhetmek için de hiçbir 
sebep yoktur. 

.Maçın neticesini kendi lehlerine çe 
virccek olan muhacimlere gelince ; 

Müdafilerden Yaşar, milli takı -
mm da en iyi elemanlarından biri 
olması itibarile tenkidimizden uz.:'c
tır. Fazıl, bu mevsim fevkaladelik 
göstermeıniş olmakla beraber bütün 
maçlarda oynam~ olmakla Fener -
bahçe takımına çok ınüfit olmuştur. 

Hafbek hattına gelince: 
Yanlarda Reşat güzel bir mevsim 

çıkarmış ve bu sayede milli takıma 
da seçilmiştir. Hiı.la formunu, bütün 
mükemmeliyetle muhafaza etmekte
dir. Cevat Ü'4e bir parça istikrarsız 
oynamıştır. Fenerbahçenin santrhaf 
yeri keza istikrarsız bir mevkidir. 
Burada Esatla, Ali Rıza zaman za
man oynamışlardır. Esat, küçük, 
CÜ$sesine ve fazla driplingine rağ -
men lstanbul takımları karşısında 
tıım manaeile muvaffak olmuştur. 
Ali Rıza ise, ııantrhafta ve santrfor
da 1935/ 36 senesi içinde vasatın 
fevkinde bir oyun çıkarmıştır. Fa -
kat beklenen fevkaladeliği göstere
memiştir. 

Forvet hattına gelince: 
Fenerbahçe forvetleri lik maçla • 

rında 92 gol atmakla mükemmel bir 
derece elde etmişlerdir. Ancak bu 
sene lik maçlarma 12 takım iştirak 
ediyordu. Bunlardan beşini birinci 
devreye bu mevsim geçen takımlar 
teşkil etmekt.edir. Diğer yedi takım 
geçen sene de lik ınaçlarında vardı. 

Fenerbahçe bu sene karşısında 
oynıyan altı takıma (yani, Beşiktaş, 
Galatasaray, Beyke>Z. Vefa, Sülev
maniye, Istanbulspor) a 46 gol at
mıştır. Geçen sene ayni takımlara 
47 gol atmıştı. Binaenaleyh bu se
ne elde edilen netice hemen hemen 
aynidir. 

Fenerbahçenin Niyazi, Şaban, Fik -
ret gibi üç yarıcı elemanına mukabil 
Galatasaraym aynl kuvvette Rebii1 

Gündüz ve Necdeti vardır. Bu vazi
yete göre, hangi takrmın müdafaa.En 
daha güzel çalışır. hangi taraf mu
hacimlerini daha iyi beslerse maçı o 
tarafın kazanması icap edecektir. 

Netice için şimdiden bir tahminde 
bulunmak lazım gelirse, Fenerbah
çe muavinlerinin kendi akıncılarını 

beslemeleri ihtimali daha kun·etli 
olduğu için vaziyeti sarı lacivertlile
rin lehinde ufak bir avantaj olarak 
görebiliriz. Eğer, Galatasaraylıların 
enerji fazlalığını Ye maçın başlanba
şa bir heyecan içinde oynanacağını 
hesaba katarsak bütün tahminlerin 
her zaman altüst olması mümkün -
dür. 

Her iki takımın muvaffakıyetli bi
rer maç çıkarınalarınr temenni eder
ken sarr liici\'ert yıldönümünün te -
miz bir spor havası iı;inde kuilulan
masmı bekliyoruz. 

Heybeliodo Bisiklet 
yarrılorr 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetin • 
den: 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetinin 
tertip ettiği 50 ve 100 kilometrelik 
bisiklet ) arışlarına iştirak edecek -
lerin çarşamba giinUne kadar 'Be • 
yoğlu İstiklal caddesinde Ağacami
de Sahibinin Sesi mağazasına mU· 
racaat eylemeleri rica olunur. 
Yarıı;lar 12. 7. 936 pazar giinü saat 

9,5 ta Heybeliadada lsmet lnönU cad 
desinde Çeşme meydanında bar.lana
caktır. Bu yarrı;;lar birineı Ye ikin\'i 
kategoriye aittir. Kazananlara ma • 
dalya verilecektir. 

Karagümrük Stadında 
Eminönü Halkc\'inden: 
Eminönü Halkevi Spor komjtesi 

tarafından yapılmakta olan gayri .fe
dere klüpler turnuvası, bugün saat 
H,30 da l{aragiimrük stadında de
rnm <>clecektir. 

Evvelce bıın sf:'beplerden dola.)1 ta 
dil edilen (Bozkurt - Aksaray) maçı 
bu hafta tekrar edilecektir. Bugünkü 
ma<;lar programı aşağıda yazılıdır. 

Oyunlar: 
14-l 5 le Bo?.kurt - Aksaray. Ha

kem Muhsin Akyürek. 
Bundan sonra iddialı olarak Altm

ordu Ye Küçükpazar takımları ara
sında bir maç yapılacaktır, bu oyu
nun galibine bir kupa verilecektir. 

Heybeliadodoki bisiklet 
YDrl§f . 

Adaları Güzelleştirme Ccmiy1::tın-
den: • 

12-26 Tc mm uz 936 tarihle rina.! 
Heybeliadada Birinci kategori yüz, 
ikinci kategori elli kilometrelik iki 
bisiklet yarışı tertip edilmiştir. Bu 
~arışlara iştirak etmek isteyen spor 
cuların Beyo~lunda İstiklal caddesin 
de Alaca camiinde Sahibinin sesi mıt 
ğazasına kaydolmaları rica olunur. 

20 maçta Naci J8 gol 
22 ,, Niyazi 18 ,, 
19 ,, A. Rıza 15 ,, 
17 ,, Şaban 13 ., 
8 ,, Namık 8 ,, 

22 ,, Fikret 9 u 

22 ,, Esat 8 ,, 
20 Yaşar 3 ,. 
Atmışlardır. Takımın gol kraıı 

20 maçta 18 gol yapan Nacidir. Ya
şarın attığı goller penaltıdan yapıl· 
mıştır. Fenerbahçe forvet hattının 
en iyi oyuncusu Fikrettir. Ve bu 
mevsimi iyi bitirmiş ve milli takı
ma seçilmiştir, Bu oyuncu klas iti
barile futbol alemimizin birinci pla
nında gelir .. Gelmiş ve ;eçmiş bütün 
oyuncular da dahil olmak şartile ... 

Fikreti, forvet hattında takip eden 
en iyi oyuncu diğer açık Niyazidir. 
Mevsimi iyi bitirememiş, yalmz son 
milli takım maçında oyun ·üzerinde 
ınüeseir olmuştur. lki insayt oyun 
kaliteleri itibarile biribirinin dengi 
olmuşlar, yalnız Naci takıma daha 
faydalı olmuştur. Namık ta girdiği 
sekiz maçta sekiz gol yapmak sure
tile güzel bir mevcudiyet göstermiş • 
tir. 

Hulôsa: 
Fenerbahçe futbol takımı tam bir 

istikrar içinde mükemmel bir futbol 
sezonu yapmıştır. Bilhassa yaptığı 
yirmi iki maçtan yirmi birinde ga -
!ip gelmiş ve ancak birinde berabere 
kalmıştır ki, bu da her takıma mü
yesser olabilecek mazhariyetlerden 
değildir. 

Bll itibarla Fenerbahçeli !utbolcU
leri ve idarecilerini tebrik etmek bir 
vazifemizdir. 

Ulvi Ziya l"JEN AL 
Birinci devrede Galtasaraya 6 

EQl atan Fenw, ikinci devrede bu 

Fakat Fenerbahçe ikinci devrede 
muhacimlerinin nisbi tutukluğuna 
ve müdafaaınnın nisbt zayıflığına 
rağmen ancak 1 puvan kaybederek 
şampiyonaya ulaşmıştır ki, bu da 
futbolü.müzde tam bir istikrar olma
dığını gözönünde tutacak olursak, 
bir klüp için böyle Dir kriz devresi
ni bu şekilde atlatabilmek bir mu -
vaffakıyet sayılmalıdır 

Yunan Olimpiya kos takımına kar 
~ı (2 - 0) 3 - 1 gibi güzel bir gale
be kazanmıştır. Isviçreden gelen 
Servet takımına (1 -0) 5 - 2 galip 
gelmiştir ve nihayet Güneşin 2 - 2 
berabere kaldığı Hakovaya 5 - 1 
mağlup olmuştur. Bu açık nıağlu
biyetin bir hususiyeti de Türk ta
knnlarmın ecnebi takımlarla bu se-

Fenerbahçe kalecileri, her üçü de 
çok kabiliyetli olmalarına rağmen 
bu mevsimi layikile bitirememişler
dir. Bedii oynatılmamış, Necdet 
mevsimi formsuz bitirmiş, Hüsamet
tinden de keza istifade edilememiş • 
tir. 

Fenerbahçe takımının golcüleri 
sunlardır: 

(•) Paranter i,indc ~östcrilcn rakamlar 
ilk oyun yarısının neticesidir. Tabii ilk 
raklmJa.r Fenerin ırol adedini e:österir. 
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ltalyanlar vaziyete hakim değil ! 
.......................................................................... 

Adisababada gece 9ündüı 
kurşun sesleri işitilmektedir 

GarJJteki bütün Habeş kabileleri Gore'deki yeni 
ve resmi Habeş hükumetini tanımışlardır· 

Adisababada.ki 

Da.Uy Hera.ld'dnıı: 

SAGLIK lw'~ 
.~öGüTLERI 

Mars tipi 
Mars bizim eski dilimizde Mirrib 

dediğimiz yıldızdır,hem de eski efsa 
nelerde harpler~, cenklere hükme
den Tanrının adıdır. Bundan da an
laşılır ki bu tip daha ziyade erkekle
re yaraşır, daha ilk bakışta faaliyet. 
enerji ifade eder. Fakat bundan do
layı, bu tipin yalnız erkeklerde ola
bileceğini hiç sanmamalıdrr. Bilakis, 
söylediklerine göre, her kadında bu 
tipten azçok karışık bulunur. Seven 
her kadının azçok bir kaplan kesil -
mesini, her çocuklu kadının da az 
çok bir arslan oluşu, kadınların hep
sinde Mars tipinden azçok bulunuşu
na hamlederler. 

Bu tipteki insanların boyları orta
dan uzun, kemikleri kaim, mafsalla
rı kuvvetli, omuzları geniş ve etli o· 
lur. iri iri adımlarla, başları dik, hız 
Jı hızlı yürürler. Bütün hareketleri 
birdenbire sert olur. Dünyayı yık -
mak istermiş gibi giderler. Bazısı 
çok yemeği sever, fakat en çoğu çok 
içer. 
Baş pek büyük değilidr. Alın ge -

niş ve açık olur, beynin çok inkişaf 
ettiğini gösterir. 

Yüz yuvarlaktır ve çok defa deri
n in üzerinde lekeler görünür, ya
naklar kemikli, elmacık kemikleri çı 
kık. Yüzün derisi kalın ve esmer 
kırmızı bir renkte. 

Şakaklardaki damarlar şişkin, en 
küçük bir heyecan üzerine, hele en u 
fak öfke üzerine birdenbire hızlı hız
lı vurmaya başlarlar. 

Boyun kısa, kuvvetli ve adaleli o
lur. 

Gözler büyük, ateş saçarlar, göz 
bebekleri kimisinde kırmızı, kimisin· 
de esmer veya kül renginde. Bakış 
sert ve kuvvetli. Söz söylerken gözle 
rini hiç kırpmazlar. 

Kaşlar kalın, gözlerinin üzerine ya 
kın ve çabuk çatıhrlar. Saçlar altın 
renginde, yahut koyu sarı, her halde 
gür ve uçları kıvırcık. 

7. 936 

HERGUN BiR ROPORTAcl 

Anadoluhisarı ile Kanlıca 
arasında mehtap gezmesi 

Ay. Gökte ışıktan örü1müş bir kadın saçına 

benziyor. Denize tel tel öyle dökülüşü var ki. .• 

Giizel B"""~.:•::. 

Sandalımız, Anadoluhisarı ile Kan 
hca arasındaki körfeze, sanki bir ca
zibeye tutulmuş gibi. kendiliğinden 
sürüklenerek giriyor. Ark.ıda~lar -
dan biri, sahilde bir yıkıntıyı göste
rerek anlattı: 

- Bizde vaktile dünyanın en zevk 
ehli insanları, hocalar içinde yetişir
miş. Bu hocalardan biri de, Şchislam 
!ık makamına kadar yükselen, Bahai 
Efendi imiş. Mehtaplı gecelerde, ne 
kadar sesi güzel adam varsa, yalısı
n,ın önüne toplar, onlar çalıp söyle -
dikçe, Efendi hazretleri de pencere 
önünde keyfedermiş!" 

O bunları anlatırken, ben de kar
şımda, uzanıp giden boşalmış sahile 
bakıyorum. Ay, gökte, şu dakika, ı· I 
şıktan örülmüş bir kadın saçma ben 
ziyor. Denize, tel tel öyle bir dökülü
şü var ki, elimi uzatıp bu sırma renk 
li telleri, toplıyacağım geliyor. Tepe
de bir kuş var. Arada bir: 

- Ishak ... Ishak ... Diye bağırıyor 
Loş dağlar, bu sesi, duviıra çarpmış 
bir lastik top gibi, geri getiriyor. 1-
çimizden biri: 

- Belli ki, eşini arıyor 7.avallı 

kuş! Dedi. Ben sordum: 

Roğa-T_,a bir başka bakış 

ltaıyanın Habeşistandaki istilası

nın tam olduğunu zannetmek tama
miyle yanlış bir şey olur. Garbi Ha
beşistanda kuvvetli bir 'Habeş hüku
meti ltalyanlara karşı koymak üze
re büyük bir sür'atle yeni kuvvetler 
toplamaktadır. 

Burun çok defa tümsekli, büyük, 
hazan çeneye doğru diişüyor gibi. 
Burun delikleri açık ve geniş. Ağız - Acaba, eşini arayan kuş, hangi 
büyük ... Dudaklar ince, küçük. sıkı, cinsten 7 .. Erkek mi, dişi mi? 

Ağır ağır Kanlıcaya doğru ilerll • 
yoruz. Deniz, o kadar durgun ki, bir 
göl üzerinde dolaşır gibiyiz. Kayıkçı, 
ellerindeki küreği bıraktı. Sular, bizi 
döne dolaştıra, Kanlıcadaki Sait pa
şa korusu önüne getirdi. Buradan, 
mehtaplı bir gecede, orta boğazın 

manzarasını, eğer bir defa olsun gör 
medinizse kendinizi Istanbulda yaşa 
mı sanmayın ... 

ltalyanlar, fethettikleri arazi üze
rinde hakim olduklarını ve hertürlü 
lnzıbatt temin ettiklerini ciddi addet
melerine rağmen bir yandan, dağlar
da çeteler serbestçe gezmekte ve hiç 
durmadan ltalyan istila kuvvetlerini 
iz'ac etmektedirler. 

Adisababada gece gündüz kurşun 
11esleri işitilmektedir. Bu vaziyet o 
kadar ciddiyet kesbetmiş ve İtalyan
lar aleyhine o kadar dönmüştür ki 
.,1.mparı\tor vekili" Graziani bu ka
nunsuzluk durmadığı taktirde bütün 
ltalyan - Habeş halkını ifna edece- ı 
ğini ilan etmiştir. 

Habeşistandan Mısır ve Fransız 
Somalisine kaçan Avrupalılar; bu 
gibi hikayelerle doludurlar. Anlata 
anlata bitiremiyorlar. 
Habeş ordusunda, hizmet etmiş o

tan ve ltalyanlar Adisababayı alma
dan kaçmış olan bir Avrupalı. zabit, 
Kahirede bana şunları anlattı: 

- Goredeki muvakkat Hab"ş hü
kUmeti; Cecasmaç Haple Maryamın 
riyaseti altındadır. Hapte Maryam, 
İtalyan istilasına karşı koymak için, 
icap eden tedbiri almış bulunuyor. 

Şimdiye kadar, garpteki Habeş 
kabileleri lmparatoru tutmayor
lardı, fakat şimdi gümüş, altın ve 
sair madenlerden zengin olan top
raklarının düşman tarafından istila 
edildiğini görünce, İtalyanlara mu
kavemet için cengaver Galolar da 
hazırlanıyorlar. 

Garpteki bütün Habeşliler Ga.röde 
ki muvakkat hükümcti tanıyorlar. 
Kapte Maryama yardım için ellerin
den gelen yardımı esirgemiyorlar. 

Şimalde büyük bir orduya kuman
danlık etmiş olan; Ras lmru ile ce
nupta diğer bir ordunun başında bu
lunan Ras Desta kuvvetleri ile birlik 
te yavaş yavaş garbe doğru çekil
mektedirler. 

Orduları bozgun vaziyetinde ol
mayıp disiplin hakimdir. 

Büyük ve şiddetli yağmurlar b~la 
ınış olup Habeşler, Italyan bombar
dıman uçaklarının tesirlerini kaybe
deceklerine sevinmektedirler. 

Italyanlar halihazırda garbe doğ
ru ilerlemeye cesaret edememekte
dirler. nerliyecek oldukları taktirde, 
Ras Imru ve Ras Desta çete harbi 
yapmağa karar vermişlerdir. 

Cibutiye gelen bazı Avrupalılar ise 
ltalyan istilasının ancak birkaç Ha
beş şehrine inhisar etiğini iddia et
mektedirler. Bunlar durumu şöyle 

izah ediyorlar: 
- Bu şehirler arasındaki vasi top

raklar sade istila edilmemiş değil, 
ayni zamanda buralarda meskun 
halk ltalyanlara karşı olan husume
Mni açıkç& ilan et.nıiftir 

Ila.bcşistanda bir 

İtalyanlar, bunu anladıkları için 
ne cenuba ne de garbe doğru nüfuza 
teşebbüs etmemişlerdir. 

İtalyanların eie geçirdikleri si -
lahh Habeşleri idam etmelerine rağ
men yerlilerin ta şehirler içine ka
dar baskınlar tertip etmeleri nihaye
te ermiş değildir. 
Adisababanın nüfusu bu gün an

cak eski nüfusunun onda bi -
rinc baliğ olmaktadır. Onda dokuzu 
çetelere iştirak etmek üzere dağlara 
çekilmişlerdir. 

Civardaki köylerin ceza mııkamın
da yakılmaı:ıma, şüphe altında olan
ların idam edilmesine rağmen Adis
ababa - Dessie yolu el'an daha e-

ltalyan nöbetçisi 

min değildir. Bir gün Habeş çetele
ri tarafından birçok kamyonun bas
kına uğradığı, içindeki eşyanın yağ
ma edildiği ve motörlerin tahrip e
dildiği görülmektedir. Bunun içindir 
ki General Graziani Habeş rüesasını 
etrafına toplıyarak onları tehdit et. 
mek ve ihtarlarda bulunmak mecbu
riyetini hissetmiştir. 

General Graziani demiştir ki: 
- İtalyan hükümetinin bir elinde 

sulh ve diğer elinde kılıç bulundur
duğunu size hatırlatmak isterim ... 

Memleket dahilindeki bu asayiş • 
sizlik derhal nihayete ermezse I
t.alyan hükümeti hepinizi ifna etmek 
mecburiyetinde kalfıcaktır. 

Aydın hapisanesinde okuma 
kurslarını bitiren mahkumlar 

alt dudak daha kalınca. Ikisi biribiri Arkadaşlardan biri gülümseye -
üzerinde sımsıkı kapalı... Kulaklar rek: 
kU ü'k, b~an e.yrıhr, talcat gU~ 

kilde, renkleri koyu ... Dişler geniş. 

Mutlan-erkektir!- n-..ı;...

- Nereden bildin? Diye sorduk. 
kısa, sivri, sarrmtrak renkte, çok de 
fa uçları testere gibi... Çene ileriye 
doğru çıkık. 

Sesi sert, birdenbire parlar, kuv -
vetli, fakat ağır, çok akisler uyandı

' rır ve daima başkalarının sesine hük 
metmeğe çalışır. 

Ahlak bakımından, daima herkese 
hakim olmaya çalışırlar ve çok defa 
muvaffak olurlar. !şlerinde muvaf • 
fak olmu~ büyük adamların en c:oğu 
bu tipten olmasalar bile, kendilerin
de bu tipten karışık bulunur. 

Hastalıkları, en ziyade sinir hasta 
lıklandır. Beyin ve murdar ilik has
talıkları en çok onlarda görülür. 
Kanları çabuk kirlenir. Çünkü kara 
ciğerleri çok defa iyi işlemez. Çok çi 
ban çıkarırlar. kangrana çabuk tutu 
lurlar. Hangi hastlığa tutulsalar has 
talıkları acele yürür. 

l..okman HEKiM 

Üniversitede yabancı 
profesörlerin vaziyeti 

Dünkü sabah gazetelerinden birin
de Edebiyat fakültesi profesörlerin
den Spitzerin tedrisatından memnun 
kalınma,dığıru, bu yüzden kontratın 
yenilenmediğini yazmıştır. Yaptığı -
mız tahkikata göre, bu haber doğru 
değildir. 

Üniversite için getirtilen ecnebi 
profesörlerle beşer sene müddetle 
kontrat yapılmıştır ve profesörler, 

1 

üçüncü sene sonunda istedikleri tak
dirde istifa etmek hakkını haiz-

i 
dirler. Profesör Spitzer de üç sene
lik tedris müddetini doldurmuştur. 

1 Kültür hareketlerimize bağlılığını bir 
1 çok vesilelerle göstermiş bulunan 
j profesör, M:i~igan üniversitesine ver-
diği sözü tutmak için kontratının 

devamına rağmen ve kendi isteğile 
memleketimizden ayrılmaktadır. Bi-

l naenaleyh, kontratm yenilenmediği 

1 

hakkındaki haberler tamamen asıl -
sızdır. 

Cevap verdi: 
- Hiç bir dişi mahlukun hafızası, 

erkeğinki kadar kuvvetli değildir de 
ondan! .• 

- !yi ama, dişi kuştur, yuvayı ya
pan derler . 

- Doğrudur, dişi ku.cı, hem yu,·a
yı yapar, hem de erkeğin yuvasını 
yapar! .. 

Denizin üstünde, sanki küçUk mik 
yasta bir gece şenliği var. Ateş bö
cekleri, sandalın etrafını almış, şura 
ya buraya uçuşuyorlar. Arkadaşım, 
bu fosforlu böcekleri göstererek. sor 
du: 

- Ne ateşli mahlüklar, değil mi? 
- Evet, dedim, ateşli... Fakat 

ne yazık ki her ateşli mahluk gibi 
parlayıp sönmeleri bir oluyor ... 

O, yine sordu: 
- Acaba, kanatları altındaki bu 

fosfor ışığını, hangi kuvvetten alı • 
yorlar? .. 

- Dur, ben de sana sorayım de
dim: Güneş, ışığını hangi kuvvetlen 
alıyor? Bülbüle, hangi bestekar, böy 
le tatlı tatlı öimeği öğretiyor? Arıla 
ar hendese ilmini, kunduzlara mi -
marlığı, tilkiye kurnazlığı, aslana 
cesareti, karıncalara yazın ortaya çı 
kıp kışın saklanmayı,Ağustosböceği 
ne sırtını çatlatıncaya kadar haykır
mağı hangi kuvvet telkin ediyor? 

Diğer taraftan, Üniversiteye yeni
den ecnebi profesör ve doçentler ge-

Okutulan mah kumlar bir arada tirtilmesi yolunda bazr teklifler ya-

Aydın, (Tan) - Aydın Halkevi Törene Halkevi bandosunun çaldı- pıldığı ileri sürülmektedir.Bu şayia 
kurslar şubesi tarafından Aydın ha- ğı Istiklal marşı ile b~lanmış, halke- nış esası, profesör Rayenbahın ken-
pishanesinde a~ılan okuma kursunun di ubesinde yeniden iki kürsünün ih-

Her çıkıntının karşıda,bir girinti f. 
le öp~tüğü Boğaz kı~ıla.rmm en ca· 
na yakın yeri, bence bu korudur. 

Güzelin bile vahşisinden hoşlanan 
gönlüm, beni ötedenberi, Boğazın A
nadolu yakasına çeker. Anadolu ya
kası içinde de en hoşuma giden ikf 
köy var: Vaniköy ile Kanlıca! 
Dağ ,ve deniz, birinin bittiği yer

de, öteki başlıyarak bu iki köyü; ön
den ve arkadan öyle çepeçevre sar
mışlar ki, denizle dağa bir üçüncü 
manzarayı eklemeğe imkan olmadığı 
gibi, lüzum da yoktur ... Kendi kendi

me: 
- Acaba, diyorum, belediyenin 

muhafaza altına alacağı korular ara 
sında bu Sait paşa korusunun da a
dı geçti mi? Harap, bakımsız bir ko
ru ama, ne de olsa, tarihi bir kıyme
ti var. 

Buradan tekrar sandala bindik . .A:. 
kmtılarm önünden, arkasından, sü
rüklenerek, Çubukluya doğru dümen 
kırdık. Mehtap, artık, yavaş yava§ 
bakır rengi almağa başladı.Rüzgar, 
karşıda Yeniköyün gürültüsünü bize 
kadar getiriyor. 

Kanlıcayı, Hisarı, Kandilliyi, geçe 
rek Vanıköyüne geldik. Denizde, pul 
pul işlenmiş siyah bir kadife gibi du
ran bu ilerlemiş gecenin mehtaplı yU 
zünü uzaktan bir daha, doya doya 
seyrltikten sonra, yer.li yerimize çe
kildik. 

Salahaddin GUNGOR 

bitirenler 

b
. · · d · b" · -1 · t• K d vi başkanı Ne.~et Akkor bir söylev dasını ı"stemesı· ve bu teklı"fı"n kabul 
ırınc1 evresı ıtırı mış ır. ursa e-

vam eden mahkıimlarm sınavları ya- verdikten sonra belgeler dağıtılmış; edilmesidir. Yoksa, ecnebi doçent ge-
pılmış ve 35 mahkuma törenle belge- bundan sonra bando bir konser ver- tirtilmesi yolunda hiçbir teklif ya-

Denizli, (Tan) - Bu ~ene ilk okullardan merkezde 182 talebe mezun 

olmuştur. Yukarıki resim, G.,·d M. Kemal mektebinden bu sene diplomo. 

leri dağıtılmıştır. miştir. ~ pılmış değildir. alan talebeY.i gösteriyor. · 
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Raşel, yatakta tuha~ bir hisle birinin 
namusunu beğenmek ihtiyacındaydı. 

YArım saattan beri avı.ıçlarmda e
r iyen, kollarından sarkan, göğsünde 
'luvnhp bükülen rüyaya Adnan inan
mryordu. Korkuyordu: Mutlaka u
yanacaktı. Uyandıktan sonra da bu 
ıaadet tekerrür etmiyecekti; bir rü
ya iki kere görülemezdi. 

Yataktaki iki vücudun her Raniye
değişen şekillerini dıvarda duran 
fildişinden Bouddhanrn yüzündeki 
ma~z buruşuklar kıskanıyordu. 

mvardan Moizin iki güzel ve zeki 
gözil, çelikten iki göz, birdenbire Ad 
nanın yastıktaki almna saplandı. Ad 
nan irkildi. Fakat bu gözlerin biraz 
aşağısında büyük Frederic'in imza -
Mma benziyen Moizin asabi imzası ve 
onun üstünde Ra§ele kendisinin ya -
rısı olduğunu söyliyen yazı vardı. 
Adnan, Moizin resminden ürktüğü

ne gülmek istedi; yatağa daha emni
yetle sokuldu. 

Raşelin babası bala rütbesinin sır
ma.sına sakalına kadar batmış, Hi
dayet'in mezadmdan alman icone 
çer~evesinden bakıyordu. Raşelin 
babat4t müteahhitti. Abdülhamidin 
nazırlarından 'biriyle beraber zengin 
olmuşlardr. 

Adnan, resmin ruhani ~akalına 
baktı, Moizin de fotoğraf olduğunu 

bir kere daha hatrrladr, ve kolların -
daki rUyayx rahat rahat sıktı. 

Adnanm, mosmor kollarla sıktığı 
ıaadet, bu damar demetler inin için
den, yılanın iskeletsiz vticudile dal
galanarak sıyrıldı; saksunya ta bağı
nın kapağının aralığından çektiği 
kestane ~ekerini vaJcfrrlr kağıdından 
Myarak yarısını kendi d~lerinın a
rasında kırdı; yarısnr Adnanın vak -
tinde a.çılmıyan toy dudaklarına 
zorla •oktu; tabaği kaloriferin radi
yatöründeki !ent Bövün pazartesi
ler M u s a h a b e 1 e r i n i n 13 
bir damla mendili de küçük masada
ki Fransa medisi meb'usan zıı.brtla
nnm 13 üncü cildinin üstüne koydu. 

yecanla Raşelin gözleri doldu. Fazi
leti sevmek lüzumile büsbütün coş
muştu. Kayseri fransızca beğendi : 

- Fakat Almanya imparatoru da 
ne büyük insan ki üç sene evvel se
ciyesindeki istiklaie tahammül ede
mediği Hindenburgu Harbi Umumi
de Şarki Prusya Kumandanlığına 

getirdi. 
Dedi. Raşe! artık anlatıyordu: 

"Eğer Şarki Prusya ordusu Pri 
ttvitz'in kumandasında kalsaydı Al
manlar o cephede çoktan yenilmiş
lerdi. Çünkü Rcrien Kampf ve Sam
sonov ordularına karşı Prittvitz fe
na vaziyetteydi. Bu a.damrn yerine 
Hluılçu\Jur5-selin~ Rencın Rıı.mpf 

ordusunun önünde bir perde bırak
mış, Samsonov ordusuna y üklen
mişti ; ve bu orduyu Tannenberg'te 
mahvettikten sonra Renen Kampf 
ordusuna yüklenmiş ve Mazures ba
taklıklarındaki büyük muharebe 
başlamıştı. Ve Niemen Rus ordusu, 
üç sene evvel Hindenburgun kendi 
imparatorunu ordusile boğduğu ba-

Poliste 

taklıklarda tamamen mahvolmuştu." 
Adnan, Raşeli dudaklarından öpü

yor, susturamıyor, Hindenburgun 
methinden bir türlü kurtulamıyor -
du. Nihayet: 

- Fakat muharebeyi nekadar iyi 
biliyorsun Raşel ! 

Dedi. Raşel, yataktaki \'aka'nm 
dışarısına çıkabilmişti: Adnanın la
fında bunu görerek fransızca cevap 
verdi: 

- Muharebe benim için harita
dır ! Harbin · bütün vak'alarınr çizgi 
çizgi haritada takip ederim. Koca
mın bile, harita üzerinde yanlışları
nı düzelttiğim olur. 

.Linan, sebebini a.nlamıyaqı.k bu 
cevaba karşı bozuldu. Raşel muha· 
rebe dedikodularına geçti: 

Ilalkanzuk'la o hafta Istanbula ge
len Budapeşte orkestrası Tepebaşın
da klasik eserler çalarken çalgıcılar
dan Çardaş istiyen sultanla eğlendi. 

- Bir de bu Osmanlı hanedanı 

için müzisiyen derler; tuhaf şey! 
(Arkası var) Adnan bu eve 13 üncü defa geli

yorau. Bu iki kitabın ikisi de 13 tü. 
Bu 3 tane 13 şeametti. Adnan kendi 
kendine "bu rüyayi bir daha gö
reıniyeceğim'' dedi. 

Zengin olduğu günden beri, Ad
nan. 13 ten -tıpkı Hidayet gibi- kor
kuyordu : Büyük refahların yapma 
Uıtıraplara ihtiyacı vardır. 
Şimdi yastıkta iki kan torbası gibi 

lki kırmızı baş vardı : 

Kaçakçılık bir 
...., 

kişi 

yüzünden 
yaralandı a91rca 

Adnanm kafası Moizin pica.masm
da ... Raşelin başı tekrar giydiği laci
vert penyuvarında ... 

4 göz tavana bakarak 2 ses konu
fUYOrdu. 

Raşel içine düştüğü vak'anm üs
tünde görünmek istiyor, içinde bir 
Hat çırpındığı yatağın şümulünden 
kurtulmak için sesine eser arayan 
11an'atkar gibi lakrrdısına mevzu arı
yordu, Muharebeyi ve Hindenburgu 
Fransızca anla tmağa bruşladı: 

- 911 de seciyesinin istiklali yü -
r.ünden tekaüt edilen Hindenburg, 
bence, 914 te Tanenberg muharebe -
sinde iki yüz bin Rusu Mazür batak
lıklarına gömen Hindenburgtan bti
yüktür. H a t ı r 1 a r s ı n A d -
n a n ; Hindenburg 911 ma
nevralarında Almanya imparatoru
nu yendi. Manevra bitince erkanı
harbiye heyeti tenkit yapacaktı. 
Kayser bunu beklemedi: atıldı: Hin
denburg'a sordu: "- Farkında mı
ııınız? Partiyi kaybettiniz!" Hin -
denburg cevap verdi: "- Fakat 
haşmetmaap, sill çoktanberi batak
hkta gömülüp kaldınız!" Imparator. 
bu cevabı hazmedemedi; onu tekaüt 
etti; bu günahını örtmek için göğ
aüne bir "Siyah Kartal" takarak! .. 

Raşe! bu yatağın içinde tuhaf bir 
hisle birinin namusunu beğenmek 
ihtiyacındaydı: biteviye Hindenbur
gun faziletini tak.dir ediyordu: 

- Hindenburg tekaUt olduğuna 
müteessir miydi? .Asla! Hatta Hin
denburg nasıl tekaüt olduğunu oğ -
Juna anlatırken "Bir gün sen de ay
ni vaziyette kalırsan baban gibi ce-
~P vermelisin!" dedi. 
.Bu cevabın heyecanile Adnan ve 
aşel öpüştüler. Hindcnburgun seci

Jesindeki yüksekliğe, vücudu Adna
nm kollarm.a stğımyacak kadar he-

Kolcu tarafından atılan silah, bir kabzımala rastladı, 

kaçakçı güçlükle tutulabildi. Kolcular nezaret altında 

Dün sabah saat beş buçukta seb
ze halinin önünde bir yaralanma 
vak'asr olmuştur. Hadisenin tafsila
tı şudur : 

Kaçak köylü sigarası satan Hay
dar adında biri uzun müddettenberi 
aranmaktadır. Haydarm izi üzerin
de yürüyen sivil kolcular, nihayet o
nu sebze halinde görmüşler, cürmü 
meşhut yapmak iGin kendisini hemen 
kısa bir takipten sonra yakalamış -
lardrr. Haydarm bir köşeye gizlene
rek kaça~ sigara sattığı göri.ilmüş -
tür. Meydana çıkan kolcular kendi
sini götürmek istemişler, fakat gel
mek istemeyince kollarına yapışarak 
halden çıkarmağa teşebbiis etmişler
dir. Haydar, bu sırada kurtulara1c 
kaçmıştır. Memurlardan biri bu va
ziyet üzerine tabancasına sarılmış. 

Haydarın arkasından bir el a foş et
miştir. 

Sabahın saat beş buçuğu ... Halin 
en kalabalık zamanıdır. Namludan 
çrkan kurşun Haydara isabet etme
miş, o sırada halin kapısından giren 
sebze kabzımalı Eyüplü Dimitrinin 
göğsüne saplanmıştır. Göğsünden 
tehlikeli surette yaralanan Dimitri. 
bir taksi otomobiline konularak has
taneye kaldırılmıştır. Haydar. tek -
rar kaçmasına vakit kalmadan tu -
tulmuş, kolcular da nezaret altma a
lınmıştı r. Hadise etrafında tahkikat 
devam etmektedir. 

Sağ bacağından ağır 

bir surette yaralandı 
Taksim civannda oturan Vartan, 

Karaköyden geçerken Misağm ida -
resindeki otomobilin sadmesine ma
ruz kalmıştır. Vartan sağ bacağın -
dan tehlikeli surette yaralandığın -
dan hastaneye kaldırılmıştır. 

Dut ağacından düıtü 
Kireçburnunda oturan 14 yaşların 

daki Orhan, 'bahçelerindeki dut ağa
cından düşmüş ve tehlikeli surette 
yaralanmıştır. Orhan, hastaneye kal 
dınlmıştır. 

Fazla ıarap içmiJ 
Samatya iskelesinden sandala bi -

nip açılan Seyfi, Salim ve lbrahim a
dındaki üç arkadaş şarap içmeğe bruş 
lamışlardır. Içtiği şarabın tesirile 
bunlardan l brahim denize düşmüşse 
de civardan görülerek yetişilmiş ve 
kurtarılmıştır. 

Hasköyde çok fec:i bir 
cinayet İJlendi 

Evvelki gece Hasköyde sarhoşluk 
yüzünden feci bir cinayet işlenmiş
tir: 

Hasköy sahillerinde demirli l:iulu
nan 10 No. lı motörün gemicisi Has
köylü Ahmet,birkaç kadeh rakı içtik 
ten sonra adamakıllı sarhos olmuş 
ve bununla iktifa etmiyerek, bir mik
tar da esrar içmiştir. Geç vakit mo
töre dönen Ahmet, orada tayfalar -
dan Mehmetle, Eteme rastlamıştır. 
Mehmetle Etem, arkadaşlarının bu 
vaziyetini görünce söylen.meğe baş
lamışlardır.Çektiği esrar ve içtiği ra 
kmm tesirile körkütük olan Ahmet, 

FAYDAU---- r0:~:" 1 aıR ·vAı..AIN l 
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la, Erenköyünde bir köşk satmahp tabın arasına koyuyorum . 
Bugünkü Program ta oraya çekildiği vakit, yanındaki 10 Niscan 1896 

lstanbnJ 
köşkün de Ali Nail tarafından işgal Necla 

12.30: Muhtelif plik ne~riyatı ve halk 
musikisi; 18: Taksim bahçesinden nakil: 
Muhtelif varyete numaraları; 20: Sololar 
(plik); 20.30: Sti.ıdyo orkestraları; 21,30 : 
Son haberler. • 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
ıa?etelere mahsus havadis servisi verilc>
cektir. 

Rudapeşte 

20,50: Piyano - tarogato musikisi ; 21 ,10 
Radyo piyesi ; 23 : Haberler; 23,20: Ope
ra orkestrası; 24,45 : Haberler (fransızca) . 

Bükreş 

J 8: Orkestra ; 19,20: Küçük orke~tra ; 
20,20: Konserin devamı ; 21: Skeç~ 22: Jo
hann Strauss'tan Lehar'a kadar adı veri
len operet popurisi . 

Moskorn 

18,30 : Muhtelif şehirlerden nakiller ; 22: 
Yabancı dillerle neşriyat. 

VarŞo\•a 

19,30: Radyo piyesi : 21 ,40 : Muhtelif: 22~ 
Eğlenceli neşriyat : 22,30: Sesli kuartet 
konseri; 23 ,20: Coc:uk piyesi ; 2~: Dans 
musikisi. 

Pra~ 

20.05: Askeri bando; 20,55; Skeç: 21,10: 
Jon Skrup'un (Rastelbinder) operası, stüd 
yodan; 23,5: Dans plakları. 

Sinemalar, Tiyatrolar 

• HALK OPERETİ : Bu akşam saat 
17,30 da ve 21,45 de Taksim bahçesin 

de (Halime) opereti. Pek yakında 
(Rahmet Ef.) opereti. 

• TÜRK : (Trivoli Cambazhanesı) ve 
(Voronzonarın Esrarı). 

• TAN : (Tanıol i ta) ve (Renkli Peçe) 
• MELEK: (Fakir Bir Delikanlmm Hi 

kayesi) ve (Kaçak Se,•daltlar) . 
• İPEK : (Kiralık Gönül) ,.e (Macar 

Roman~ı). 
• SÜMER : (H iıcum Filosu) ve (Do 

kunma Kalb:me) . 

• YILDfZ : ( llavat Kurbanları) ve (Mi 
kin 'n Şen Saati). 

• SIK : (Giındu1 Benim Gece Senin) 
ve (Sevdalılar Kervanı). 

• SARAY : (Altı Kanlı Kral) ve (Met 
ropoliten). 

• ALEMDAR: (Pctcrsburg Gt'celcri) 
ve (Morg Sokağı Cinayeti). 

• ÜSK0DAR HALE : (Mumyalar Mü 
ıesi. 

Cerrahpa,a hastanesi 21693 
Gureba hastaneııı Y enıbahce 23017 
Ha~ekı kadmlar hutaneııi 24553 
Zeynep Klmıl hutanesı Usküdar 150179 
Kudur hııstanc,.i Çapa 22142 
Beyoğlu Zülctir hastanesi 43341 
Gülhan!" hastan!"si Gıilhane 20510 
Haydaıpasa Ni.ımunt' hastanesı 150107 
Etlal ha~tanl'sı Sı:ılı 42426 
B1kırko9 Akıl hastanesı 16.150 
Sark Dcm ıqmlları Sirkeci 23079 
Devleı Dcm irvolları Haydarpaşa 42 ı 45 

i tfaiye TPlrfonln n 

lııtanbul hlaıve~ı 
Kadıkoy ıtlaı y csı 
\'esilkoy Bakırkoy Buyukderc 

24222 
60020 

Üsküdar i tlaıvt"si ~0625 
'Beyoı!lu itfaıve~i c.4640 
Büyiıkada Heybeli Burgaz, Kmalı mm 

takalan icın telefon 5antralmdaki memura 
vangm demek kUidir. 

MiiraC'aa t yerlPrl 

Den~z yollan acentesi Telefoıı 
Akay (Kadıkov ı~lı:clesi) 

Çabık .. ı tı hl yardrm teşkilatı 

42362 
43732 

edildiğini görünce sevindi. 
Ali Nailin · karısı da çoktan öl 

müştü. 

Birdenbire. ikisi de biribirlerini 
tanıyamamışlardı. Saçlarına ak 
düşmüş, yüzlerinde buruşuklar be
lirmişti. Kolay değil, kırk senedir 
biribirlerini görmemişlerdi. 

Şimdi, akşamları, yemekten sonra 
buluşuyorlar ve sonsuz görüşmeler 
yapıyorlardı. !kisi de ayni semtte 
doğmuşlar, ayni mektepte okumuş -
lar ve yirmi yaşlarına kadar ayni 
semtte oturmuşlardı. Aralarında 

bir şey olmamıştı. Sadece iki arka
daş kalmışlardı. 

Kırk sene sonra buluşunca , ikisi 
de bunu hatırlamışlar, fakat eski • 
den olduğu gibi senlibenli konuşa -
mıyorlardı. 

- Ne tuhaf? diyordu Ali Nail, 
bu kadar sene sonra yine buluştuk. 
Vakıa sık sık sizi düşünürdüm. 

- Ben de sizi unutmamıştım. 
Ali Nail düşünüyordu. Necla, ne

şeli. sarı saçlı bir genç kızdı. Kar-
şısındaki yaşlı kadından, bu genç kı
zı hatırlatan, sadece gözleri, ne~}'esi 
ve iyi tabiati idi. Ali Nail, onu gö
rünce, eski gençlik ihtiraslarını, fa
aliyetini hatırlıyordu. Ve o akşam, 
derin bir sessizlik içinde onu seyre
derken, Neclayı nekadar çılgıncası
na sevdiğini , fakat aşkını bir türlü 
itiraf edemediğini ve onun bundan 
haberi bile olmadığını hatırlryordu. 

Ali Nailin evinde, küçük salonda, 
karşı karşıya oturuyorlardı. Necla, 
bir örgü ile meşguldü. Ali Nail de 
eline bir kitap almış, dalgın, sahi
felerini çeviriyordu. 

Askere gidip te döndüğü zaman, 
Ncclanın başka birisile evlendiğini 
ogrenince ne büyük bir inkisara 
düşmüştü. Senelerce onun hayali 
ile muztarip olmuştu. Büyük bir 
ı stırap içinde yaşamış, nihayet, bel
ki unuturum ümidile ve ailesinin 
ıı:orile evlenmişti. Şimdi düşünüyr•

du: 
- Kırk sene sonra, işte şu kar-

şımda duran, saadetime mani olan 
kadın ile tekrar buluştum. Yarabbi, 
ona nekadar beddualar etmiştim! 
Kitabın sahifelerini, lakayt bir el

le çevirirken, Ali Nail, iki sahife 
arasında bir zarf gördü. Bu, açıl
mamış bir zarftı. Bu zarfın üzerin
de, genGliğinde oturmuş olduğu evin 
adresi ve kendi ismi vardı. Mürek
kep solmuş, yarı silinmişti. Bir an 
durdu. Bu yazıyı tanıyordu. Evet. 
tanımıştı. Ve tanıyınca az kalsın 
hayretinden h:tykıracaktı. Fakat 
kendini zor tuttu. 

Necla, örgüsüne dalmış, hiçbfr şe
yin farkında değildi. Fakat Nail, 
belki görür ümidile, kalktı, elinde 
kitap ve kitabın içinde zarf olduğu 
halde odadan çıktı ve hemen zarfı 
açarak, kalbi helecan içinde mektu
bu okudu: 

"Aziz Nail; 
Bu söyliyeceklerim, belki bir genç 

kıza yakı~maz «ıözlerdir .Fakat öyle 
:annediyorum ki, beni sevi1ıormm 

bu sözlere mukabil Eteme bir tekme ve bunu söylemeğe cesaret edemi _ 
vurmuştur. Ummadığı bir zamandal l yorsı~n. l§te ben sana, bu mektn -
tekme yiyen Etem, muvazenesını bumla bıt cesareti vermek i.<Jtiyo -
kaybederek denize yuvarlanmış ve rum. Şayet, bu hissir,vie aldandisem 

Bu numaradan ımdat otomo 
bili istenir 44998 

bana cevap vermez ve bu mektııptan 
motörün bulunduğu yer, bataklık ol- Jıiç bahsetmezsin. Bu tal..'dirdc mek-
duğu iGin çamurlara saplanarak bo- tubıı yırtarsrn ve artık bund,aıı bah
ğulmuştur. Ahmet, bunun üzerine setmezsitı. Mektubu doğrudan doğ
kamasmı çekerek Mehmedin üzerine ruya vermeğe cesaret edemedim, 

Ali Nail bir an şaşkın durdu. Son· 
ra: 

- Kabil değil.. kabil değil! 
Diye mırıldandı. Fakat hakikat 

buydu. Hayır, rüya görmüyordu. 
Demek, Necla, onun hislerini anla • 
mış ve onu teşci etmek istemişti. Ve 
demek bir saniyelik dikkatsizlik, 
bütün bir hayatın saadetini mahve
debilirmiş. Haberi olma~n saadet 
ona gelmiş, fakat bir kitabın içinde
ki bir zarfta, kırk sene mahpus kal
mıştı. 

Ali Nailin başı döndü. Fakat ya
zıhanesine gidip masasına oturdu ve 
sararmış kağıdın altına şu satırları 

yazdı. 

Neclô.,· 
. Bugiin ıg Haziran 1936. Bana 

yazdığın mektup bugün elime geçti. 
Fakat seni sevdiğimi şimdi de söy
liyebilirim. Ve şayet çok geç kalma
mışsam, seninle evlenmek isterim. 

Ve titriyerek içeri girdi, o girince 
başını kaldıran Neclanın dizlerine 
ll\Cktubu bıraktı. 

N Ja, mektubu okuyup bitirince, 
ikisi de ağhyarak kucaklaştılar. 

Dk kendine gelen Necla oldu ve bu 
sefer ona "Sen" diye hitap ederek 
dedi ki: 

- Pek i)i hatırlıyorum. Kitabı 

sana iade ettikten sonra, bazı kısım· 
ların pek hoşuma gittiğini, oraları 

tekrar senin de okumanı söylemiş
tim. Birkaç gün sonra, "Okudun 
mu?" diye sordum. Sen de kitabı 
baştan aşağı tekrar okuduğunu söy
ledin ve derhal başka şeylerden balı· 
setmeğe başladın. Ben de beni sev
mediğini anhyarak fevkalade muı: .. 
tarip oldum ve derhal evlendim. 

Ali Nail: 

- Ah, dedi, bilir miydim ben. 
Sana ,kitabı okudum diye yalan 
söylemiştim. Bir okuduğum şeyi 

tekrar okumak adetim olmadığı için 
okumamıştım. Diğer taraftan seni 
de kırmak istemediğim. için bu ma

sum yalanı söyledim. Görüyorsun k.ıl. 

bu yalanın nekadar cezasını çektim. 
Peki şimdi? Cevabıma ne dersin? 

Necla düşündü, sonra: 
- Nasıl istersen, dedi, fakat ne-

ye yarar? 

Beı lirasını çalmıı 
Hasan isminde birinin cebinden ~ 

lira çalıp kaçmaktan suçlu Vehbi, 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. Vehbi, dün ya
pılan duruşmasında, suçunu inkar 
etmiş, hakim Salahaddin Demirelli 
Vehbinin gayri mevkuf muhakeme 
edilmek üzere serbest bırakılmasına 
karar vermiştir. 

Hıfzıssıhha komisyonu 
Istanbul hıfzıssıhha komisyonu, 

diln vali muavini Hüdai Karatabanın 
b~kanlığında toplanmıştır. G~en yı 
la ve bu seneye ait raporlar okun -
muş, mükayeseler yapılmıştır. Bu se 
ne, geçen seneye nisbetle hastalıkla· 
nn az olduğu ve umumi sıhhat vazi
yetinin iyi olduğu görülmüştür. 

Uşak muhteliti 9alip 
Uşak, (Tan) - Uşak muhtelit te.• 

kımile Kütahya muhteliti arasında 
yapılan maçı Uşaklılar 3 - 1 kazan
mışlardır. 

hücum etmiş, onu da omuzundan teh 
likeli surette yaralamıştır. Mehme -
din feryadı üzerine civar motördeki
lcr vak'a yerine koşuşmuşlardır. 

Akhisar · ortamektebini bitirenler 
Mehmet, ifade veremiyecek dere

cede ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldnılmıştır. 

Elinde kamasile yakalanan sarhoş 
Ahmet, etrafını saranlara: 

"- Denize atladı. Başka bir şey 

bilmiyorum .. demiştir. Denizde yapı
lan araştırmalar boşa çıkmışEtemin 

cesedi bulunamamıştır. Hadiseye ad
liye ve zabıta elkoymuştur. 

Yangın çıkh 
Evvelki gece Beyoğlunda Halas -

kar Gazi caddesinde fotoğrafçı Ar
şivilin dükkanından yangın çıkmış

tır. Yangın, mangalın devrilmesi yü
zünden başlamıştır. Dükkan, üzerin
deki evle beraber iki bin liraya si
gortalıdır. Yangında,dükkanın arka 

taraf kaplamalarile ön birinci kat 
merdivenleri yanmıştır. ltfaiye yeti 
şerek yangını söndürmüştür. 

Balıkesir, (Tan) - Ilçemiz orta 
okulunun bu seneki mezu'nları muh
telif şehirlerdeki lise ve muallim 
mekteplerine gireceklerdir. Tahsile 
devam edemiyecck olan mezunlar-

dan bir kısmı şimdiden l§ hayatına 

atılmışlardır. Yukarıki resim mek· 

tebin talim heyetile mezunları bir 
arada göstermektedir. 
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E KONOMi 
Buğday rekoltesi 

3 milyon kilo olacağı 

tahmin ediliyor 
Ziraat Bankası on, onbeş gün 

ıonra., buğday alışlarına başlıyacak

tır. Henliz Bankanın buğday piya.sa
mna haııgi fiatleri tayin edeceği bel
li dcğidilr. Buğday tacirleri, Banka
nın bu sene, takip edeceği fiat poli
tikasını merak etmektedirler. 
Buğday rekoltesinin 3 milyon to

nu bulacağı hakkında tahminler te
yit etmektedir. Bu miktarın 500 bin 
tonu ihraç edilecektir. Şimdiye ka • 
dar ~ memleketlerden Zıraat Ban
kasına yapılan siparişlerde, ihraca -
tm yukarıya yazdığımız miktarı, bu
lacağı anlaışlmakta.dır. Buğday ih -
ra.catı yüzünden memleketimir.e 3 
ınilyon lira girecektir. 

' Son Trakyadaki buğdayların bor-
eadaki sa~ları artmıştır. Lülebur -
gazdan gelen iki vagon sert buğday 
kilosu 5 kuruştan satılmıştır. Yumu
eak buğdaylar 9 kuruş 20 paradır. 

Buğday satışlarındaki son dilşkUn -
lUk knrş1smda, ekmek fiatinin de in
mesi icap eder. Alakadarların söyle
diğine göre, ekmeğin 60 para daha 
ucuzlaması lazımdır. 

Türkiye • Fenlc1ndiya 
tic:aret anlaıması 

Türkiye - Finlandiya arasındaki 

yeni anlaşma bir Temmuzdan itiba
ren tatbik edilmektedir. Yeni anlaş
ma klerlng esası üzerine kurulmuş
tur. Anlaşma hükümlerine göre. Tür 
kiye ihracat malları Finlindiyaya 
&erbest bir surette girecektir. Evvel 

ee Türkiye - Finllndiya arıunndaki 
muvakkat ticaret iiillfı tatbik edildi 
ği zaıp~,her iki roemle'ket anamda 
t icari muvazene histl olamamıştı. 

Bu yüzden itili.fmı.me feshedilmişti. 
Nenı anla§~ iki memleket arMJn· 
daki münasebetlerin inkişafına yar

dım edecek şekilde tanzim edilmiş • 
tJr. A~madaki bir kayda. göre, 
~kiyede yapılmıyan kağıtlar Fin
lt\ndiyadan serbest bir surette Türki 
yeye girebilecektir. Bu cihet kağıt it 
halatçılarım bir mtişkülden kurtar -

ınaktadır. 

Kııılayın maden suyu 
satan dükkc1nları 

Kızılay tarafından, biri EminonUn 
de, diğeri Beyoğlunda olmak üzere 
ınaden ıuyu satan iki yer açılmıştı. 
iYaptlan bir hesaba göre, Eminönii 
ıubesindc günde 2500 şişe maden su 
yu sarfedilmektedir. Buna yakın ma 
den suyu da &yoğlu !'ubesinde H · 

trlma'ktadır. Kızılay gördüğü bu rağ 
bet karşısında, şehrin diğer semtle
rinde maden suyu satan yerler aça

eaktır. 
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Ademle Havva 
Börbaa CAHID 

f&lnde kendisine verdi, '.Avrupa seya 
hatme çıkar ve formülü de beraber 

götürür kendine llzım olacak kadar 
)•aptırııı. ... Bu şekilde fabrikanın 
•ynı kokuyu piyasaya çıkarmasına 
imkan olur mu? 

- Her halde bu çok ucuza çıkma 
1a gerek? 

- Müthi.ş pahalı. 
Bir kere Pariete ben de beraber 

bulundum, bu formille göre M&lll!JI 

fıkarmak o kadar güç ki! Oraaı bir 
ilem, liboratuarda gtlnlerce çalıtılı
yor, esansı te,kil eden maddeler, ko 
kular okadar h&88&8 aletlerle tartı
byor ki bir ilaç reçeteeinin eczuı bu 
kadar itinalı hazırlanmaz. Fabrika 
ayn tipte !Sişeler de yaptırml§, etike 
tinin UstUnde aynca karde,imin adı 
da yazılıdır. 

- Bu kokuyu size de vermez rol? 
Gülümsedi: 
- Hayır, oki&:r titizdir ki e.vde 

lriitün kokuları kilit altındadır. 
- Merak, pahalıya mal olan bir 

111erak! 

Şekeri ucuzlatmak ıçın 
• 

Pancarın köylüye daha 
mal edilmesi çareleri 

ucuza 
aranıyor 

Şeker Fabrikaları Şirketi , şeker 
endüstrisinde ıslahat yapmak için 
Al.manyadan mütehaBSıslar getire -
cektir. Mütehassıslar, şeker fabrika
larında ve şeker sanayiini alakadar 
eden has.salar üzerinde tetkikler yap 
tıktan sonra, rasyonel bir surette ıs
lahat yapalaklardır. Bu ıslahat neti
cesinde, şekerin maliyet fiyatını da
ha aşağıya indirmek mümkün ola -
cakt.:ır. 

Geçen sene, şekerin maliyet fiya
tı şu esaslar üzıerinde tetkik edil
mişti: 

1 - 1',abrikalann idare masraf • 
ları, 

2 - Pancar mahsulü. 
Fabrikaları idare eden şirketleri 

birleştirmek sureüle maliyet fiyatı
m teşkil eden en mühim unsur orta
dan kaldırılmış oldu. Her fabrikanın 
ayn ayn şirket halinde çalışması, 

büyük masrartı. Bütün bu ş,irketler 
birleştirilmek suretile, büyük bir ta
sarnıf' elde edildiğine şüphe yoktur. 

İkinci mesele, pancar fiyatlarıydı. 
Pancarm, şeker sanayiinde en büyük 
rolü oynadığnı söylemeğe bile lüzum 
yoktur. Pancar fiyatlannın kiloRu 
30 paraya indirildikten sonra, şeker 
fiyatlarını bugünkü dereceye indir
mek mümiün olmuştur. Geçen sene 
~ker sanayiinde yapılan bu ıslaha
tın büyük faydalan görülmüştü. Şe
ker fiyatları ucuzladığı için, istihlak 
miktarı da artmıştı. Geçen sene şe
ker sanayiinde yapılan bu ıslahat ta 
kati görülmemis ve fabrikaları daha 
rasyonel bir hale koymak için Al
~nyadan miitehasıuslar getirilme -
sine karar verilmiştir. 
Mütehasınslann en :&iyade çalt~a-

. 
cağı sahalardan biri de ziraat saha-
sıydı. Pancarı köylüye daha ucu7.a 
mal etmek için, ziraat sahasında ne
lere ihtiyaç vardır? Bugünkü şerait 
altında köylü otuz paraya pancar 
sattığı halde vaziyetinden memnun 
değildir. Zürraı memnun etmek ve 
ondan pahalı pancar almak demek, 
şeker fiyatını artırmak demektir. 
Halbuki, pancarın köylüye hem ucu
za mal olması, hem de bu işten kar 
etmesi lazımdır. Bu da ?.irai sahada 
ıRlahat yapmakla elde €'dilebilir. Her 
şeyden evvel, pancar tarlasına tek
nik ziraati sokmak, toprağın randı
manını artırmak lazımdır. Çünkü 
memlekette ham maddelerin ucuzla
ması meselesinin, fabrikaların mali
yet fiyat ile sıkı bir alakası vardır. 
Mesela, bir pancar tarlasının dönü
mü ba~ma 1000 kilo alınırken, Garp, 
çiftçisi a:t;i sahadan 3000 kilo pan
car alırsa , elbette pancarın kilosu 
bizde daha pahalıya mal olur. Bu da 
şeker fabrikalarının maliyetine do • 
kunur. 

Görülüyor ki, Tiirkiyede bir dö
nümün verdiği pancar miktarı azdır. 
Bunun için de toprağın randımanını 
artırmaktan başka çare yoktur. 

Çekoslovakya bizden 
tütün satın ahyor 

Çekoslovakya Tütün lnhisarı men 
şeleri Samsun, Bafra, Taşova, lzmit. 
Gönen, Düzce, Hendek, Trabzon ol· 
mak üzre bir milyon 250 bin kilo tü
ttin almak üzere münakasa açmıştır. 
Nümuneler EylUle kadar Prağda in
hisar idaresine gönderilecektir. 

BORSA 
l'aralar 

A. l ı • 

Sterlın 627.-
1 Dolar 123,-

20 İ•viçre fr. 110.-
20 Bdçıka f ·ansı 10.-
20 Drahmi 21,-
20 Çek kuron 14.-
20 Le1 13,-
20 Dınar 41.-
Liret vesikalı 190.-
Florin 12.-
Avu"turya ıılın 22.-
Mark 21.-
Zloti 19,-
Penıo 22.-
Leva ıs.-
Yen 32.-
tııve<: kuronu 31.-
A\tın 969,-
Banknot 242.-

Çekler 
Pariıı lir.erine 
1nrilız üzenne 
Dolar 
Liret 

Bclca 
Cenevre 
Sofia 

Florin 
Çeko•lovak 
Avuıturya 

Mark 
laveç kuronu 
İspanya pezeta 

s. tı. 
627,-
126.-
118,-
14.-
23,50 
111.-
16.-
52.-

196.-
14.-
24.-
30,-
22,-
24.-
25.-
34.-
33.-

970 
244.-

12,0S 
629,50 

0,79,75 
10,13,57 

4,72.20 
2,44,-

. 63.10,64 
1,17,19 

19,H.H 
4,19,-
1,97,94 
3,01.36 
5,81,50 

- Evet pek ucuz değil. Yılda yüz 
yetmiş bin frank veriyor. 

- Müthiş! 
- Evet, yalnız birşey var. Yalnız 

kokusu için yılda yUz yetmif bin 
frank veren bir kadının bafka şeyle
ri de buna göre olmalı denir, değil 
mi? 

- Öyle ya! 
- İfte kardefimin bu tabiati yok-

tur. Vakıa kocaaı çok zengin amma, 
nasıl anlatayım, meaell bindikleri 
otomobil on yıllık bir modduı geç
mif arabadır. Ve karde.,im töyle böy 
le bir zenpn kammdan pek üatün 
Jiyinmez. Evlerinde hiç te çok ze~
giıı hayatı sürmezler.Onun en zayıf 
tarafı dediğiniz gibi bu koku merakı 
ifte! 

Yemek bitmifti. 
Kalktık. 
KonUf& konu .. güverteye çıktığı

mız zaman onun bu eohbeti uzatmak 
ister gibi: 

- Rüzgarsız bir kö9e buluk! 
Diye oturmak arzusu göetenneain 

den anladım. 

Atina gezintisinde bayalimde Y&f& 
yan eski Yunan kadın tipi yanımda 
idi. Bu iri siyah ve parlak gözlerde 
efsaneleri dillendiren o hararetli a~k 

• ... v u dP 

Esh a m 

lt Bankaaı Mü. 
N 

" .. Hamıline 
Anadolu "o 60 

.. 3100 
Sırk~thayrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
T~rkos 
Aslan Çimento Kupon k,.sılı: 
Merkez Banlcaııı 
Osmanlı Bankast Kupon! UZ 
Şark Merkez Eczanesi 

lstilcraılar 

Turk Borcu I 
n 

,. ,. IH 
htıkrazı d<1hıli 
Erırıni A. B. C. 
Srvas Erzurum I 

" 
il 

15,-
9,90 
9,90 

25,-
41,50 
16.50 
18,75 

9,50 
12.'>0 
9.35 

68.-
27,-
4,40 

21,32,50 
20,-
1.0,20 
96.-
95,2.S 
98.-
98,-

Mısır faltvillerJ 
1816 1 
1903 il 
ısııı nı 

Tahvflcit 

-.-
97.50 
91,50 

-.-
98,50 
92,50 

Rıhtım Kuponsuı 10.25 
Anadolu l ve il 43,50 

.. .. ın 45,50 
Anadolu Miıme.sil Kupon111z 4S.3S 

tan kıvılcımlar vardı. 
Kadın diye gördüğümüz, sevdiği

miz, tattığımız, hazan da nefret et
tiğimiz mahluk gözlerile konuşiuğu 
zaman ne sevimli oluyor. 

Şimdi bir balık süzülüşü ve bir ke
di sokuluşu ile yanımdan ayrılma • 
yan bu genç kadının gözlerinde öyle 
ııcak bir sevgi ihtiyacı seziyorum 
ki, şu anda onu kucaklamak 
imki.nı olsa bir saniye tereddüt etmi 
yeceğim. 

Birinci salonun önündeki ha.sır kol 
tuklan i,aret ettim: 

- Burada rUzglr bizi rahabıız et
mez. 
Başka nöbetçilerin peşimize takıl

malarına meydan vermemek için 
ben yukan çıkarken merdiven değiş
tirm~, salonun tersinden arka tarafa 
çıkmıştık. Zaten tenha olan vapurun 
yirmiyi geçmiyen birinci sınıf yolcu 
•u kayboluvermişti. 

Otururken birdenbire hatırıma gel 
~gibi: 

- Arkad&Jmız, dedim, Madam Di-
ya ... 

- Diyamandi! 
-.- Evet, yalnız kaldı! 
Dudaklarını büktü: 
- Ne çıkar, vapurda herke~ biri-

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

göndeciniz, karakte

rinizi size söyliyelim! 

Birıbirine zıt ali.metler gösteren 
bir karakter. Zaman zaman nikbin, 

M. Kenzi 

zaman zaman 
fevkalade asabi
dir. Kendini ini 
olarak bir işe a -
tar, büyük bir f« 
aliyet gösterir. 
Sonra birden bi. 
re vazgeçer baş· 
ka birşeyle meş· 
gul olur. Hayran 
olmak için sebep 
arar, bu sebebi 
buldu mu, son . 
suz b~r feragatle 

ona bağlanır. Onun karakterinin baş 
lıca vasfı bu bocalayı9lardır. 

~ 

Kendi muhitinde, emin olduğu bir 
dost muhitinde içini açan ve etrafın 
dakileri hayran 
bırakan bir şah
siyet. Kendinden 
olmayan şeylere 

ve kimselere kar 
şı şüpheleri var
dır. Onu aldat
mak kabil değil
dir. Muayyen 
prensiplere bağlı 
dır. İçtimai haya 
tm zevahirine ti 
bidir. Fakat yine Kemal Ulgenay 
kendi bildiği gibi düşünmek hakkını 
muhafaza eder. 

* Kıı;a adımlarla ilerlemesini sever. 
Ve bir şeyi arzu etliği zaman fırsat 

kollar, fırsat ge
lince kaçırmaz. 

Kendi kendint' 
emniyeti vardır 

ve bunun kıyme 
tini bilir. Harice 
içindekileri ver -
mez. Otorite~i 
vardır. lnat ve 
mukavemeti var .. 
cı-....ll'~ ... ~ 

·baı::ında itaat et-
Yusuf Gira~ mesini bilir. Mun 

tazamdır. Ani şiddetleri vardır. 1',a
kat çabuk geçer. 

* İştiyakları, tahassüsleri ile hare -
ket eden. başkalarını dinlemiyen bir 
karakter. Fakat 
kendi hareketi -
nin yanlrş oldu -
ğunu gorunce. 
dönmesini bilir, 
lüzumsuz inatla
rı yoktur. Çabuk 
ve seri çalışır, 

şahsi usulleri var 
dır. Biraz asabi
dir. Bir mal sahi 
bi olmaktan ziya 

~-'tt· · ~ . . · ';4.· .. . 

.·,' .. ' . . · , , 
""/ ' ·. ' ;f' 
';<;.,,, .. ~(~; . , ~~ 

. ' 
~ ~· ,, 

de iyi bir müd•ir ~yclfITTllr 
olur. Ayaklarında rahatsızlık vu -
dır. 

Me rdivenle rden düıtii 
Yeni camide Romen hande oturan 

on altı ya§ındaki Petro, apart.imanın 
merdi\'enlerinden yuvarlanarak ya. -
ralanmıştır. Petro hastaneye kaldırıl 
mıştır. 

birini bulmağa mecbur değil! 
Şimdi önümüzde enginlere doğru 

uzanıp giden Akdenizi seyrederek 
gökte, yerde, denizde biribirini bu
lan bütün dişi ve erkek mahluklar gi 
bi başbaşa fikirlerimize galebe çalan 
hislere kapılarak konu,uyoruz. 
Akşam yemeğine beraber indiğimi 

zi gören kaptanın gözlerinde sinsi 
ve çapkın bir parıltı sezdim. 

~ 

Artık işaret etmcğe lüzum kalma
dan yerlerimize oturduk. 

Emili'nin yol arkada,ı ihtiyar Ma
dam habis bir kaynana gibi ikimizi 
de fena fena süzüyor. 

Insanların lüzucetli bir hassaları 
var. Nerde ve ne halde olurlarsa ol
sunla11 müsait buldukları yere akıve
riyorlar. Bütün sevmek kabiliyetleri 
olan genç erkekle sevilmek ve sevif· 
mek ihtiyacı duyan kadının biribirle
rini tanımaları için hatta bir gemi 
süvarisinin yer göstermesine bile lü
zum yok. 

Muhakkak ki Emili ve ben Akde -
niz enginlerine yaslanan gu beyu 
ıeminin yegane çiftiyiz. Ve eğer 
Nuh peygamber müs' · ':>el inaa.n nea 
lini üretmek için gemisine bir çift a
rasaydı, muhakkak ki bizi bulacaktı. 
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Kaçtım fakat • 
sevıyorum 

Burudan S. H. imza.sile: 
ikimiz de bir yerMtıtz. Ben ı., ya -
Fi-dayım. !._ ~nda bir genci deli
ce .!tmiyorum ve o da beni aemyordu. 
Bir me.!ele yiiziittden aramız açıldı. 
Ablamı 'l'e ağabeylerimi onun yüzün 
dmı terkederek uzak yerlere gittim. 
Ben el'an Otı1' 3evmekteyim. Ldkin 
aynldığtmız için ne o bana ne de ben 
ona bir haber gönderemiyorıtz. Ay
n oU:&rak yflf&yon.tz. Barıfmtık için 
ne yapayım 1 Güzel n08iMıtlerinizi 
dinleyeceğim. Saygılar. 

Bir tanıdık vasıta.aile onun sizi ha 
ll sevip sevmediğini aordurunuz, öğ
reninis. Sonra. münasip bir şekilde 
onunla karşılatmanm çareıini bulu
nuz. Meaell. bir ahbap evinde tesa.
düfen kal'llla11.bilirainiz. Fakat bu 
teaadUfU aiziıı yaptıjmızı ona hiuet
tirmeyiniz. 

• 
Hastayım, mektup 

alamıyorum 
Kadıköyden P. R. imzaaile 
.Ankorada mektepte iket& !6 y(I§· 

Zarında bir gençle aevi§tim. Kendim 
d-e 18 y(Jflnda olmakla beraber °"'' 
şiddetle se'lJiyorum. Biribirimize an
latılamayacak derecede ümitler 'Ver· 
dtk. 'akot ~talığıM dolayi.Hk 13. 
tanb-ula tebdili havaya geldim. Dok
torlar acele tedaviye btı§lamamı ~y 
l~dikkrt İÇİK onu göremeden aynı. 
dım. Buna "°" derece müteMirim.Bu 
raya geleli dört bea ay ol.duğu hal
de henüz mektup almadım. Her iki
miz de biribirimizi çok .!eviyorduk. 
Halbuki ~mdi ondan 1'iç bir haber 
al4mayt.1'm benim aıh1'atin~ üzerine 
fena te.!ir yapıyor. Bu hu.!'!Uta ne 
yapacağımı bilmiyorum. Çok üzülü
yorum. Bana bir çare. 

Bundan daha evvel, oradaki sami
mi arkadaşlarınızdan birisine yazar, 
vaziyeti anlarsınız. Belki sizin adre
siııizi bilmiyordur da onun için mek
tup yazmıyordur. Bunu yaptıktan 

renaıif &lacalwıiıZ. ~r ~u,i b r 
vaziyette ise, ona mektup yazar, si
zinle ve 11hbatinizle ali.kadar olma· 
dığına dair aerzeııiılerde bulunur 
alel acele geldiğinizden onu göreme
diği~ de ili.ve edersiniz. 

• 
leldiyeyim mi 
• 

Çaınlıcadan C. T. S. imza.sile: 
.Anadoluluyum; Anadoluda tah.!il

de ola" ue §imdi !7 ya§larında olan 
bir gençle se'Vi§iyordum. Uç sene e11-

vel omın bir il&tiyaç dola~ mek
tebi terkettiğini öğrtmdim. Onu çok 
,,evdiğim için mektepten ayrtlı§tnt 
nuızeret teUJkki etmiyorum. Şimdi 
ufak bir i,k mefgul, bakacak kim.!e 
.<ti yok, henüz a.!kerliğini yapmadı. 
iki ~eni'! 80nra a.!kerdtm dönecek. i
kimiz de orta ?Mktebi bitirdik~ hiç 
kim.!emiz yok, kızkarde~m oor. O da 
evlidir. Şimdi ben !1 y(Jflndayım. O 
nımla olan rabıtamız çok temiz ve 
çok kuvvetli bir 3evgiyle biribirimize 
bağlıyız. Şimdi o uzaktadtr, mütema 
diyen mektupl.a~yoruz. iki .!ene ,,on
ra a,.,kerden geldikten .!Onra muhak
kak evleneceğimizi yazıyor, onu bek 
liyeyim mi ne m.Hniz,, 

Bekleyiniz, ve onu daima mektu-

Bir yarım gün ve bir bütün gece 
yaşadığımız bu Akdeniz a,ıunı hattı 
istiva altında tarihin kaydettiği aşk 
ların belki en hummalw oldu. 

Ve Mısır sularına yakllLftıkça ha
rareti arttı. 

lakenderiye rıhtımında onu ka~ı
lamaya gelen ve kimbilir o tatlı para 
ve alı9veri9 i,leri a.rasmda bu vazif" 
yi belki de angarye tellkki eden erke 
ğini bana dürbünle gösterdiği zaman 
bu taptaze bir manulye gibi beyaz 
ve bir Şark karanfili kadar ate,li di 
tinin gönül ihtiyaçlarına hak verdim. 

Verdiği adreate haftanm iki gUnUn 
de bulu,mak üzere aynldık. Gilzel 
bir otomobile koeuile bindi. 

Bu cavlak ve bodur erkek karika
türünün yanında o bir rene; kız be
kareti lle tebeuüm ediyordu. .,,, 

Kahireye tam gününde döndüm. 
Beni sabll'llZWda bekleyen direk -

tör pek sıkı,,an maden itlerine b&fl&
mak için derhal hareket etti. 

Yine otele inelim. 
Ev mesele.tinde Mery ile anlqtJğı

mız halde Helyopolis'e gitmek iste
miyordum. 

Birçok sebeplerle oradan bo,lan -
maz olmuştum. 

bunuzla, eefkatinizle meggul edınız. 

Darıldı 
&yazıttan Ş. M. A. T. imzasile: 
Ev hanımı, kendince gıizel bir kızt 

.<ıon derece seviyorum. Benden ·' ya~ 
büyüktür. O da heni SC'Viyor. Fakat 
bu sevgi manalı bakt§lar ve gözleri
m izle. Onun beni sevdiğini akrabam
dan bir kıza benim için söylediği aşk 
tıe sevgiye dair manalı .!özlerden an
lıyorum. Fakat bir türlü biribirinıi
ze açıUımıyomz.Geçenlerde aram1zda 
hiç denilecek ufak bir me.!c1edcn d.a· 
rıldı. Evlerine gidiyorum. O da biz~ 
geliyor. Fakat konU§muyoruz. Sev • 
gim daha ziyade arttı. Çok ~eviyo
rom. Ne yapacağımı şaşırdım. Na."tl 
hareket edeyim1 Bana bir yol göste· 
riniz1 

Kendisinden özilr dileyiniz. Bu ve
sile ile de, ona olan muhabbetinizi 
söylersiniz. Meseli, bu kadar çok 
sevdiğiniz onun, size danlmasmm, 
sizi pek üzdüğünü onun ali.kasına 
bilhassa ihtiyacınız olduğunu söyler
siniz. Böylece de aşkınızı bildirmiı 
olursunuz. 

Kaynana derdi 
Balıkesirden P. Ç. imzasile: 
"!6 yaşında çok ha.!80.! bir ku • 

dım. Uç çocuklu 1•e 3.'l ya§larınd.a 
bir erkekıe evlendim. Çocıtkü:ırdan. 

iki-8i kocamın boşadığı kart.!ı>ıın ya
nında, biri.ri de benim yanımdadır. 
Huys11z bir kaynanam vardır. 

Kocam evlendiğimizden ilç dört 
ay sonra bekarlığında yaphğı gibi 
yine ekseri ak.şam1ar dışarda i§rç.te 
ba§ladı. Bunca 1srar ue yalvarma'la
rıma rağmen uazgeçircmcdim. Kocn
mın bundan ba,,ka beni iiziicii. hare
ketleri yoktur. Onun için h~ gönl
yomm. 
Kaynananı ise her dakika 'benim 

kalbimi rencide etmekte ve aldığı 
tavrı hareketlerle 'beni sofra b~n -
da bile üzüp ağlatmaktadır. Kocam 
buna bir ttPh& o ~Üdahale et~C.. kJJIC1• 
meı~ kWrarak 'f,.W&lt.ı:ce banA -
rada• 'bttradatt muaı g6tirerck acı 
laflar yerle§tirmektcdir. l~tc bu" • 
:ara tahammtıı edemiyorum. Kayna
namın bu harcketlcr:i beni kocam • 
dan bile soğutuyor . .Acaba bcnfoı 
sonum ne olacak1 iki .!cnelik euli -
yim, tVlendiğimdetı bir haf ta .!onra 
kaynanam acu::eliğe ba§ladı. 

Ktı< amla ayrı eoo çıksam1 iyi öir 
aile kızı olma1.Zığım ve çok temiz 
olan t•icdanım b-una nıll.!cuıde etmi
yor. Çiinkü kaynanamın. kocamda" 
ba§ka eutadı yokfor. Yegane istinat
gcihı oğlıtdıır. Bıı çektiklerimi efra
dı atleme hile söylemiyorum. Ben iki 
arada kaldım. Yazdığım hallere ta
hammuz de mil§kül, ne yapayım1 Yol 
gcııteriniz de o yolda yürüyeyim.• 
Kaynananızın nahoş hareket etti • 

ği bir gün, birkaç gün için kocanız
dan müsaade ~arak ailenizin yanına 
gidiniz. Orada kalınız. Hatta, kabil 
ise ,kocanızla beraber oraya gidiniz. 
Bu daha iyi olur. Vakur bir §ekil
de hareket ederek, kaynananızın ha
reketinden ne kocanıza, ne ailenize 
şikayet etmeyiniz. Bu, belki ona bir 
ders olur. Eğer olmazsa, evvela ai
lenize danışınız ve onlardan bir na.
sihat alınız, ona göre hareket edi
niz. 

Bu sebepler arumda oranın işime 
uzaklığı, Merynin orada. bulunufU 
d& vardı. Fakat daha ziyade o koa • 
mopolit muhitin havası beni sıkıyor
du. Kahirede ne kadar olııa gözümll 
'aldatan sahneler var. 

işe başladığımın ikinci günU idi. 
Emili telefonla beni buldu. Kahire 

deki görümcesini ziyaret etmek için 
yarın geleceğini, öğle yemeğini be -
nimle yedikten sonra aktam trenile 
~el.mit gibi onlara gideceğini söyle

di. 
Onun sesi beni heyecanlandırmı,. 

tı. 

- Trenle mi geleceksin! dedim. 
-Evet. 
- O halde seni iataayonda Bekle· 

yim. 
- Doğru olmaz. Ben aenl bulayım. 
Aklıma derh&l Semeronis geldi. 
Ora.ya gelmesini aöyledinı. Doğru 

buldu. 
İçimde tatlı bir heyecan bırakan 

bu telefon konu,masmdan on itald r 

ka geçmifti ki zil yine çaldı. 
-Allo! 
- Pardon, anlayamadım. 
- O bonjur Matmazel! 

1 Arkam varı 
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I · Şimdiye kadar binlerce l<iştyi zengin etmiştir ı· 
ı_ a cU keşide 11 .. Te~m"'2 •· 936 eladır. 
! Büyük ikr·amiye 
1 50.000 Liradır 
~ 

1 Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikram! .. 
yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır ••. 
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istanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanhğından: 

T!p Fakültesinin 5 ci sınıf talebelerinin kamp vazi
yetleri değişmiştir. Bu talebelerin kampları 2 Temmuz 
936 tarihinde başlıyaeaktır. Hemen kampta talim ta
buru Komutanlığına baş vurmaları ilan olunur. (3739) 

Türkiye Ziraat Bankasından : . 
Bankamızca mevcut listesi mucibince alınacak Kırta .. 

siy~ Levazımı: münakasaya konulmuştur. Bu listeyi al
mak ve münakasaya girmek şartlarını anlamak için 
5-7-936 tarihinden itibaren azami bir hafta zarfında 
Yeni Postahane arkasında kain Türkiye hanında birinci 
kattaki mezkur Bankanın Levazım dairesine müracaat 
edilmesi ilan olunur. ( 3 7 7 2) 

Memur aranıyor. 
lstanbul iskan Müdürlüğünden : 
Yazısı güzel ma_lrine ile de !;iir'atlı yazar, muhasebe 

işlerinden anlar bir memura ihtiyaç vardır. Yaşı 45 den 
fazla ve Askerlikle ilişiği olmamak üzere talip olanların 
Sirkecide İstanbul İskan Müdüriyetine müracaatları. 

HARB1YE'DE 

EL Ü 
BAHÇESiNDE 

iadei sıhhat eden 

Eftalya Sadi 
bu akşamdan itibaren seans
larına devam edeceğini saygı 
değer dinleyicilerine arz eyler. 

Telefon: 49091 

DOKTOR 

Kemal N. im re 
ClLT VE ZUHREVl 

RASTA I JKT,AR MOTEHASS!Sl 
Adres: Beyoğlu lati.kW caddes> 

RumeU Han No. 16 , 

Hergün 5ğleden sonra hasta.la· 
rım kabul eder. 

Telefon! 40153 

Romanya Seyri8es 
fain idaresinin Va· 

purları tarifesi 

bunun için vQcudu
nuzun gOneşı tnaruz 
kalan akaamına 
BARONIA 

aDzellik yaöı ıOrOnOz. 
Bu suretle dOz ve 
esmer bir cilde 
malik olİcak-
sınız, • 

(3762) 

9M"14'r .ve 

sporlar lçfn 

Bir Su Mühendisi ile iki Nafia 
Fen memuru ahnacaktır·e 

Ziraat Vekaletinden: 
Konya ovası sulama idaresinde çah~ tırılmak üzere bir 

su Mühendisi ile iki Nafıa Fen memuru alınacaktır. Su 
Mühendisinin Yüksek Mühendis mektebi mezunu olma ... 
sı, su ve inşaat işlerinde çalışmış bulunma:sı fen memur
lannm da Nafıa fen mektebi mezunu olması laznpdrr. 
Askerlikleri~i yapmış olmaları muktazi bulunan istekli
lerin vesikaları ile birlikte Ziraat Vekaletinde Ziraat iş
leri Umu,~ Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1533) 

. (3678) 500! 

izmir Cumhuriyet Müddeiumumi 
. liğinden~ 

!zmir Ceza Evinde bulunan mahkılm ve mevkufların 
936 yılr sonuna kadar yinni iki bin lira muhammen be
delli bir senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacx 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17-7-936 günü saat on beşten Ceza E
vinde Müdüriyeti mak~mında yapılacaktır. 

2 - Talipler 17-7·936 günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar zarflarını Ceza Evi Müdüriyetine 
teslim etmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi istedikleri vakitlerde Müd
deiumumilik makamından alıp okuya~ilir. (3655) 

4972 

Hava Okulları Komutanhğından: 
Hava Okulları için 12 6 lira ücretle bir mimar alına .. 

caktır. 
Şerait aşağıda yaztlrdır. Üeretlerine gösterecekleri 

iktidar ve liyakate göre ve talimat veçhile iki senede bir 
zam yapılacaktır. İsteklilerin istida ve diğer evrakı ile 
beraber Eskişehir1 Hava Okulları Komutanlığına müra
caat etmeleri lazımdır. 

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

çe musaddak senet vermek. (3577) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
] - Belediyenin bir senelik ihtiyacı olan 500·800 

ton bezin kapalı zarfla On beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 263,200 liradır .. 
3 - Muvakkat teminatı 19740 liradrr. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı iş

leri kalemine gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usulü Dairesinde tanzim edecekleri 

kat'i teklif ve teminat mektuplarını 13 Temmuz 936 pa-
2artesi günü ihale saati olan On beşden bir saat evveline 
kc..dar yani saat On dörtte Belediye Encümenine verme
leri ilan olunur. (1499) (3623) 

4919 

inhisarlar Umum Müdürıüğünden~ 

İdaremiz ihtiyacı için 50 ton mazot şartnamesi muci
bince 10 - VII - 936 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyen
lerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte levazım ve mübqyaat şubesi Müdür
lüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları. ( 3436) 

4908 
. 

değişti 
Muhterem miişterilerinilı, ~ 

!a.rıın ka?'§ılamak ve tatil ~-.. 
Romanyanm. J!U şehirlerinr va ~· 
calarmı ziyaretlerini temin ınaksa· 
dile Köstenceye hareket eden pos
ta vapurlarının haftalık seferi; haf
tada iki defaya iblağ eylemeğe ka
rar vermi§tir. Her pazartesi ve cu
ma günleri saat 14 te hareket. Bü-

fHf:~ir~ 

Müskirat Fabrikaları için şartnamleri mucibince 169 
küsur metre Mik'abı sandıklık tahta pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. Pazarlık 15~7-936 Çarşamba günü saat 15 

" de yapılacağından · isteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat gü
venme paralariyle birlikte Kabataşda Levazım ve Mü
bayaat Şubesindeki Ahm satllll Komisyonuna müracaat 
etmeleri. ( 3 7 S 6) 

GDne• yanıkhklarının panzelllrl 

tün hatlarda ve bilhassa Istanbul - -----------

Köstence hattında mühim tenzilat ----------.. 98-Ptldığt gibi ıru şehirlerini ve kap-
lıcaları ziyaret edeceklere de ayrıca M em u r aran ı yor 
tenzilat varıdır. 

Pire ve Iskenderiye için hareket Ciddi bir Şirket, !stanbul'da, 
munavebe ile bir hafta salı günleri Beyoğlu'nda Kadıköyünde, l!s-
aaat 18 de hareketle Benıt ve Hay- küdarda, ve Adalarda, komıs-

yonla çalışacak ve iyi teminat 
fay& ve bir hafta çarşamba gilnleri verebilecek ELEKTRİK TES1-
6aat 9 da avdette Hayfa ve Beruta SATI y APTIRMAK iSTEYEN 
uğrıyaeaklardır. Onümüzdeki poşta. MüŞTER!LERl BULACAK A-
1 Teuunuz salı günü saat 18 de ha· DAMLAR ara.maktadır. 

"Satıı:ı servisi" rumuzile 2248 reketle Pire, Berut, Hayfa ve Isken- v 
posta. kutmıu adresine tahriren 

derlyeye gidecektir. Fa.zla tafsilit müracaat edilmesi. 

için Ga.latada, Merkez Rıhtım. ha· .. --------••• 
!!mdaki umum! acenta.lığma mUra-
cu.t. Telefon: 44827 / 44828. 

M.M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonu Reisli
ğinden : 

1 - Tahmin edilen bedeli en çok 134000 lira ve ilk 
teminatr da 7950 lira olan 10 bin ton maden kömürü
nün kapalı zarfla münakasası 10-7-936 Cuma günü saat 
14 de Ank:arada Milli Müdafaa Vekaleti binasmda yapı
lacaktır. 

2 - Şartnamesi (670) kuruş mukabilinde, İstanbul
da Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan, Ankara
da Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satrnalma 
Komisyonundan verilecektir. · 

3 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dahilinde ve taYin olunan günde saat on üçe 
kadar zarflarını Komisyona vermeleri lazımdır. (3422) 

4935 

KiNOPRiN kaıczleri HERnRoF.15.ıı.uRus 
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Sümer Ban 
Umumi Müdürlüğünden 

Münakasa tehiri 
Safranbolu civarında Karabiıkde kurulacak Demir 

Fabrikalarına. ait şehir inşaatı hakkında 8. 7. 936 
Çarşamba saat 14 de Ankara Ziraat Bakası binasın
da Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan münakasa inşaatın vüsati!1-
de yapılan bazı tadilat dolayısiyle tehir edilmiştir. 

Y cniden yapılacak münakasaıırn günü aynca ilan 
edilecektir. 

KAPALI ZARF USULlVLE EKSiL TME iLANI 

Gümüşane Nafıa müdürlüğünde : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayetinin 

Trabzon - İran Transit yolunda yaprlacak tesviyei tura
biye, imalatı sina\ye, silindiraj, sığnak binaları ve işaret 
levhaları. 

Bu işlerin keşif bedeli: Ü çyüz Seksen bin altıyüz kırk 
dört lira Dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şarnamesL 
B- Mukavele Projesi. 
C- Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi. 
D-Tesviyei turabiye Şose ve kagir ve Betonarme 

inşaatine dair fenni şartname 
E -- Hususi Şartname. 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli. 
G - Tahlili fiat cetveli. 
İsteyenler bunları 9 5 O kuru§ mukabilinde Gümüşane 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler, ve İstanbul - Trab
zon - Erzurum ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mü
takt;ı edebilirler. 

3 - İhale: 20-7-936 Pazartesi günü saat 15 de Gü .. 
müşane Vilayet odasında komisyonu mahsusi tarafın-
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 19000 li<L 

ra muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayrth 
olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi 1azımdrr. 

Bundan başka Nafıa Bakanlığının 24-4-936 günlü 
talimatnamesine göre Bakanlıktan bir vesika~ haiz ol
ması şarttır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda Ü çündi maddede ya
zılı saatte bir saat evveline kadar Gümüşane Vilayet 
Odasında eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
nn nihayet Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfı mühür tnumu ile eyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. (3698) 

AÇIK EKSiL TME USUL O lLE EKSiL Tl\1E ILANI 

Çanakkale Sahil Sıhhiv er· 
kezi Baştabipliğinden ., 

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

Keşif bedeli 6343 lira 22 kuruştur. · 
2 -- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır ( 3) 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C- Na{ıa İşleri şeraiti Umumıyesi 
D -Tesviyei Turabiye, Şoşe ve Kagir İnşaata dair 

fenni şartname 
E - Hususi Şartname 
F--...- Keşif cetveli, Silsilei Fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje, Grafik. 
İsteyenler bu şartname ve evrakı bedelsiz İstanbul 

Limanı sahil sıhhiye ve Çanakkale sahil s1hhiye Merkez
lerinde görülebilir. 

3 - Eksiltme 20·7~936 tarihinde Pazartesi günii 
saat On beşde Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi bina .. 
sında yaf!)ılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yaprlacaktır. 
5-... Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 476 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağ1daki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. ( 4) 

Bu gibi i$1eri yapabileceğine dair Nafıa Müdürlüğün~ 
den vesikası olması. (3767) 

Güzel San'atlar Akademis·nden: 
On Üç temmuzdan itibaren Akademide biri Ressam 

Ali Avni, diğeri Ressam Zeki ile Bedri Rahmi'nin İda· 
resinde Eylül nihayeti:rıe kadar devam etmek üzere 
Kurs mahiyetinde iki serbest resim atölyesi açılacaktır. 
Bu Atölyede çalışmak isteyenlerin On iki Temmuza 
kadar her gün saat 14 ile 17 arasında hüviyet kağıtla
riyle Akademi Direktörlüğüne müracaatlan ilan olu
~u!". (3755) 



-- lO TAN 

SATILIK EV 
Şişlide Osman Bey Krr so
kağında sekiz odalı mükem-

Jandarma Genel kamutanhğı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

mel bir ev satılıktır. Mezkıir 
sokakda Şehbaz apartımanı 

•- kapıcısına müracaat. 

l lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ll6nları 

1 - Aşağıda mıktar, talı min, İlk teminat bedelleri ve ihale tarihleri yazıh ka
put ve kışlık elbise dikimi eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şartnameyi komis
yondan parasız alabilirler. Eksiltmeye girmek isteyeni erin şartnamede yazıldığı 
gibi teklif mektuplarını eksiltme vaktinden bir saat evvel Komisyona vermiş olma
lan. ( 1521) (3630) 

Cinsi Mıktan İhale gün ta. Saati 
Eskişehirde yapılacak ya-

Tahmin bedeli 
Kuruş 

130 

!Ik teminatı 
Lira K. 
1852 50 
1125 00 

pılar kapalı zarfla eksilt- Kaput 19000 tane 9 5 
' 16-7-936 Perşembe 

17-7-936 Cuma meye konulmuştur. Keşif Kışlık elbise 10000 takım 9,5 150 
bedeli 286 bin 473 lira 48 ---.--.----------------------------·-
kuruştur. İhalesi 1 O Tem
muz 936 Cuma günü saat 
15 dedir. İdari ve fenni şart 
nameleriyle keşif ve proJe
ler 14 lira 3 3 kuruş karşı
lığında Komisyondan alı
nır. Eksiltmeye girecekler 
15 bin 209 liralık teminat
lariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı ve Bayındırlık bal;:an
lığından alınması gereken 
fenni ehliyetnameler ıçın 
ihale gününden sekiz gün 
evvel mezkur bakanlığa mü 
racaat ederek buradan ala
cakları belgelerle İdari şart
namede yazılı ve verilmesi 
behemhal mecburi olan ve
sikalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 3 3 ) 

lstanbul Kız öğretmen okulu Satınalma komis
yonundan: 

Cinsi 

Dağlıç Eti 

Miktarı 
Kilo 
1800 

Ekmek 6000 
Yaş sebze 21 ka-12185 
ve 2000 - adet ve 600 
demet. 

Tahmin fiati İlk teminatı 
Lira K. Lira K. 
828.00 62 10 

690.00 
831.69 

51 75 
62 37 

İhale günü ve saati 

20-7-1936 
Saat 

" 
" 

Pazartesi 
15 de 
15,30 da 
16 da 

1.- Kız Öğretmen Oku !unun Ağustos 1936 sonuna kadar yukarda miktar. İlk 
teminat, İho._ .! gün ve saatleri yazılı Ekmek, Et, ve Yaş sebze ve meyva ihtiyaçları 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2.- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. 

3.- İstekliler Şartname! eri görmek ve malumat almak için Okul Direktörlüğü
ne müracaat edebilirler. 

4.- İsteklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile İlk teminatlarını 
Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli gün ve saatte Ticaret Odası vesika
larile birlikte Komisyona müracaa ti arı. ( 3 7 6 6) 

(3444) 4936 
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

* * • Semti meşhur ve mahallesi Cadde ve sokağı No.sı 
Beytüşşebap ve Hakkari 

Garnizonları için 1 15 O O O 
kilo Fabrika unu kapalı zarf Aksaray Guraba 
la eksiltmeye konuldu. Ek- Hüseyin ağa 
siltmesi 10 Temmuz 936 

" " Perşembe günü saat 1 O da Haseki Bayrampaşa 
Beytüşşebapta yapılacaktır. 
Umum İlk teminatı 1552 
lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatlariyle ve teklif Bahçekapu Hobyar 
mektuplariyle birlikte muay Çelebioğlu Al aeddin 

Pertevniyal 

Hami diye 
Yeni Cami 

3-10 

5-8 
1 

23-25 
39-109 

Cinsi Muhammen 
Kirası 

Hane 

" Paşmakı Şerif 
tekkesinin harem 
daifesi 
Dükkan 

" 

L. K. 
20 

16 
ıs 

20 
17,50 

.. ~ yen gün ve saatte Komis- avlusun~ 
Eyüb Kızıl Mescid Debbağhane 47 ,, 4 

yonda hazır bulunmaları. 
. (4S) (3589) 4940 Defterdar Abdiilvedut İğrikapı i 5 Kayıkhane 27 ,50 

• ııı * Çelebioğlu Alaeddin Tahmis 1-7 8 Arsa 12 
İzmir Müs. Mevki kıt' atı- Yukarda yazılı mahaller 93 7 senesi mayis nihayetine kadar kiraya verilmek ü-

nın 126450 kilo un kapalı zere açık arttırmaya konmu şdur. İstekliler hizalarında muhammen kirasının sene
zarf usulile eksiltmeye ko- ıığinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile bi rlikte ihale günü olan 15 
nulmuştur. İhalesi 14 Tem- Temmuz 936 Çarşamba günü saat onbeşe kadar Çemb erlitaşda İstanbul Vakıflar 
muz 936 Sah günü saat Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelemeleri. (377 O 

lı lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
ı \ 

15,30 da İzmirde kışlada 
Müs. Mevki Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Beher kilo Un için 12 kuruş 
25 santim fiyat tahmin e
dilmiştir. Mecmu tutarı . 
15491 liradır./ İlk teminatı ı 1 1 
1162 liradır. Şartname her ı ı 

D. No. 

50 

gün Komisyonda görülebi- 1067 
lir. İstekliler tic.aret oda- 1 

smda kayıtlı olduklarına 1 \ 

dair vesika göstermek mec- 1 
h 1121 

buriyetindedirler. Eksilt
meye iştirak edecekler 2 4 9 O 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminat ve 

1357 

1604/ 1 

teklif mektublarını ihale 1 1604./ 2 

saatinden bir saat evvel i 
Komisyona vermiş buluna- 1631 

caklardır. (44) (3612) ı 2134 
4949 .. "' li 

Hepsine biçilen ederi : 
18,000 lira olan değişik 

Ilı N o. da dört milyon üç yüz ! 

altmış yedi bin tane mıh \ I 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 21 Ağus- , 
tos 936 cuma günü saat 15 
dedir. İ1k teminatı 1350 li
radır. Şartnamesi parasız ı 

olarak M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni 
ilk teminat ve 2 4 9 O sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle ! 
birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden evvel Anka
rada M. M. V. Satınalma il 
Komisyonuna vermeleri. 

(53) (36P ~ 

2501 

2603 

7930 

8104 

8193 

8215 

8317 

8319 

Semti ve mahallesi 

Bayazrt eski Emin bey 
Y. Bayazıt 

Kadıköy Osmanağa 

Samatya Çırağı 
Hasan 
Tarab ya 

Bostancı Çatal çeşme 

" 

,., 

Aksaray eski Katip 
Kasım Y. Yalı 

Hasköy Turşucu 

Fatih Hacı Ferhat 

Balat Hacı Isa. 

Un kapanı Haraçcı 
Kara Mehmet 
Büyükada Maden 

Kadıköy Zühtilpaşa 

Tophane. Cihangir 

Sokağı Emlak No. 

Okçular başı Cad. 

E. Misk 
Y. Miski Anber 

lki yüzlü çeşme 

Dereici 

Dereyolu 

Orta yol 

Çatal Çeşme 

E. Yalı Bostanları 
Y. Kumsal 
A.rabacı 

E. Irfanzade 
Y. Irfan Ahmed ve 
Karadeniz Cad. 

Kasap 

Hisaraltı 

Acem köşkü ., 

E. ve Y. 
23-25-27 

E. 2 Mü. 
Y. 47 
mahallen 48 
E. 44 
Y. 3 

E. 99 Y.91 
Tapu 93 

11-15 Mü. 
4 harita 

11-15 Mü. 
19 harita 

E. 16 Mü. 
harita 28 
E.106 
Y.207 
E. 23-25 
Y. 19-21 
E. 15 

oda 34 
harita 
285-28!'/l 

E. ve Y. 3 

E. 15 
Y. 23 
E. 27 

Cinsi ve His. Hisseye göre . 
muhammen K. · 

Ustünde odaları olan 200 Açık 
üç dükkan ve bağçenin arttırma 
6/84 His. 
Bağçeli ahşap ha- 220 ,, 
nenin 3/ 24 His. 

Ahşap hanenin 
2/ 6 His. 
Evvelce bağçeli 
hane şimdi 264 
metre arsa 
115 metre arsa 

115 metre arsa 

123 metre arsa 

19 metre arsa 

185 metre arsa 

1173,72 metre ar- f 
sanın 80/120 His. 

UstUnde odası olan 
kagir dükkan 
Havasız mahzenin 
115 / 120 His. 

70 " 

200 ,., 

60 " 
60 " 

62 ,., 

60 ,, 

100 " 
2350 Kapalı 

zarf 

650 Açık 
arttırma 

200 ,., 

12140 metre tarla 610 ,, 
ve incirliğin 1/ 2 His. 
161,50 metre arsa 650 

5 - 7. 936 

KREM BALSAMiN 
..,....!\:• 

Esmer .~-:,-kferi a~raI her tene teva-
~ .1::cı 1 b~ladt. Bımcd'lu-emleridir. Sıh-

hi usullerle hazırla.nr 'lJ. ü:erjne . T}!!.!~:-'. ·v~ bo:e.maz. Çil, Leke, 

Sivilce ve Buruşuklukları k!milen giderir. 

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

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli. 
3 - Krem Balsamin sırthı:a~ ...... a-·· ı.;ın 

4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için. 

Kibar m~ 'lı.fillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir . 

MECCANEN NUMuNE : Gazetenin bu parçasını altı kuruş

luk posta pulile bize gönderiniz. Yazacağınız adresinize dört şekil 

Krem Balsam.in nümunesi meccanen takdim edilir. 

1NGh.tz KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları 

Cinsi Mikdan Tahmin 
bedeli 

Ton 
Tüvenan 
kömürü 2000 
Rekompoze 

Lira 

21000 

Muvak.Tem. Eksiltme gün 
Lira Kr. ve saatı 

1575 00 6 Temmuz 936 14 

kömürü 2000 23000 1725 00 6 Temmuz 936 15 
Cinsi, mikdan ve tahmin edilen bedellerile muvakkat 

teminatları yukarıda yazılı iki kalem kömür, hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınacak
tır. 

Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve 

teklifi havi olan mazrufları belli gün ve saattan birer 
saat evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlı-
ğına vermeleri. ( 3 316) 4933 

Tahmin edilen bedeli (51975) lira olan (462000) 
kilo ekmek 6 Temmuz 9 3 6 gününe rastlıyan Pazartesi 
günü saat ( 16) da kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı (3898) lira ( 13) kuruş olup şart
namesi (260) kuruş mukabilinde Komisyondan her gün 
alınabilir. 

İsteklilerin, (2490) sayılı kanunda yazılı vesikalarla 
teklifi havi mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel 
Kasımpaşada bulunan Komisyon Baş~anlığına verme
leri. ( 3338) 4934 



15 • 7 - 936 TAN 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit, mikdar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatte satın alınacaktır. 
2 - Şartnameler her çeşidin hizasında yazılı para karşılığında; yazısız olanlar parasız Komisyondan alı--na bilir. 
3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık 

için de ilk teminat ve istenilen belgeleri Komisyona vermiş olmaları. ( 14 7 3) ( 3 5 4 7) 
Cinsi Mık darı Alışı usulu Tahmini İlk teminat Şartname İhale tarihi Gün s. 

L. Kr. bedeli 
L. Kr. L. Kr. 

Mobilya 345 tane Kapalı ZA. 12677. o 950 78 63 11-7-936 Cumartesi 11 
Kaput kumaşı 46279 metre 2.60 7266 27 6 2. 13-7-936 Pazartesi 1 1 

H ,, 
ı 

Kışlık 
El. Kumaş 23000 2.42 4033 2 78. 13-7-936 " 14 

" " " Yazlık El. 
Kumaş 163000 o.~7 5080 50 3 84. 14-7-936 Sah 1 1 

" ı• ft 

Yatak bezi 
kılıflık 
Çamaşır-

47000 
" " 

,, 0.36 1269 o o o. 14-7-936 " 14 

15-7-936 Çarşamba 1 1 lık bez 170100 0.24 3061 80 2 5. .. " •• 
Tıbbi ecza 40 çeşit Açık eksiltme 2400. o 180 o o o. 15-7-936 ,, 14 
Komprime . 
kinin 300 Kg. Kapalı zarf 31.50 708 75 o o. 16-7-936 Perşembe 1 1 
Etüv 5 tane 5250. o 393 75 o o. 16-7-936 ' ~ 14 

" ., 
17-7-936 Cuma 11 Velense 184 Açık eksiltme 1 o. o 138 o o o. 

" 1 50. 17-7-936 14 Battaniye 4000 Kapalı zarf 7.50 2250 o '. " Cumartesi Matra 11000 1.25 1031 25 o o. 18-7-936 10 
H ,, 

" Zincirli 
yular 1785' Açrk eksiltme 2.50 334 69 o o. 20-7-936 Pazartesi 10 ,. 

20-7-936 13 Naftalin 1000 liralık Pazarlık 0.35 75 o 00 ,. 
Gebre 3073 tane 40 34 00 20-7-936 •• 15 

11 
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! " :r AN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı : 
1 abone teklifnameıi kuponu j 
~ N o Tarih : 5 • 7 • 1936 i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Adt, baba adı 
soy adı 

1 
Doğduğu yer Ye yıl 

1 

il 

işi ve gücü . 

il Veresesi 

1 

kimlerdir "! 

Ikametgah 

-
1 

1 

1 

·ı i -

-
1 
: 

...._ 
1 

-
1 

1 

1 --1 

1 

1 

1 -
I Adresi 

i -
1 
-1 I;. 

1 

Malüliyeti var mı-
dır, var ise nere-

1 

ainden malfıldtir?' 
1 

-
1 Başlangıcı 

Nekadar zaman i-
çin abone olduğu 

Sonu : -
1 

1 

1 
Bu kupona dercedilecek yu:dar sayet okunaklı yazılmı~ olmalıdır. 

1 
lstanbulda Tan gazeteıi sigorta ıerviıine. 

Gazetenizin 23 Nisan 1936 nüsha- 1 
smda yazılı şartlar dairesinde kua- 15 1 
ya kar§t 1000 liralık ıdgortah abone kuruşluk 
yaztlmak istiyorum. A.boneman bed~- pul ve I 
li gönderiJmiştir. Siı:orta muamelesi- Imza _ 

0.1 7 ,5 ,. 1 nin yapılmasım dilerim. j 
------------~---------------------------------- ::ı•••ıııı•uııı111•1111•1111•11ıı•ıııı•ıı11•11111111111•1111•1111•rııı•r. 

Ankara Şehri imar Direktör
lüğünden: 

1.- Eksiltmeyfl~i-!lul~n ~~ Ankara. Mezarlık dıvarr 
.~apak taşlara oluı. k' .1 ıı - 21075 lıra 31 Kuruştur. 

2.- Bu işe a7d ~~· ıne 1 e 0~_ ~. • • ~şunlardır : 
. ~11r.::ı , r•tıva• fb 

A. Eksıltme şartnamesı 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D. Hususi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 

t ~t-po~lor b\.l ila.rt.n;ımeleri :ve evrakı 1 lira mukabilin
de Ankara İmar Müdürlüğünden alaca~lardır. 

3.- Eksiltme 10 T~rnmuz 1936 Cuma günü s~at on 
altıda Ankara !mar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 .- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1581 lira 

n:ıuvakkat ~eminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sıkalarr haız olup eksiltme komisyonuna göstermesi 
lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada beş bin liralık temiz dı
var ve ta~ işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar gire
bilir. 

6.- Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdür
lüğüne getirilerek eksiltme komisyonu · reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. ( 1433) ( 34 7 4) 4916 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eskişehir Tayyare meydanında yer al tından 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 İnşaat Şubesine en geç Temmuz 936 
sonuna kad;:ır vermeleri. ( 4 4946 

Emniyet işleri tJmum Müdürlü 
ğünden: 

~ - 936 senesinde zabita memurlarına yaptırılacak 
~lbıs~ler i~in azı 12969,30 çoğu 13 081,50 metre kumaş 

O gun muddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeğc konul
muştur. 

~ -. - Kum.aşın rengi koyu kurşuni olacak beher mct
resının bedelı muhammeni 500 kuruştur. 

3 - Kumaşların ihalesi 13-7-936 pazartesi günü saat 
15 de ~nkarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
teşekkul eden Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4-:- Eksiltmeğe girecekler: Kumaşların muhammen 
bedelı olan 65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi 
buçuk hesabile 4905 lira 55 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makouzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 in
ci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikde tek1if 
mektublannı ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri . 

5 - Kumaşların ihalesine aid şartname Emniyet İş
leri Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan alı
nır. Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyen
lerin mezkur Komisyona müracaatlar. ( 1458) (3530) 

4910 

TEBDiLi HAVAYA GiDEN 
Ve 

Elektrik aleti kullananların 
D1KKAT1NE: 

Yazı köyde geçirmeğe giden Mü,terilerinin kolaylığı 
için SATIE, bedava olarak elektrik aletlerinin voltajınr 
11 O dan 220 volta tel,:lil edeceğini bildirir. 

Mütteriler bu ı.Ietleri Salıpazar, Necati Bey caddesindeki 
Soıyetenin idare Merkezine, veya diğer •ubelerinc getir-

ıinler. 
Safiyeden dönütde, sosyete ayni ıcraitle voltajı tekrar 

~ 

değİftİrir. 

5028 

Hava Okullan Komutanlığından 
!fava Okulları Talimatının 86 mcı maddesinde yazılı 

şartlan haiz istekliler : 
Dilek Kağıdı ve vesikaları ile Temmuz ·başlanğ·ıcından 

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

Madde 86 - Hava Okulları Gedikli kısmına girme 
şartlan şunlardır : 

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

~iş en. az 1 7 en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

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

Dışarıda bulunanalar : 
Bulundukları yerin askerlik şubelerine müracaat 

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

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

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göre
c.eklerini mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle hava 
gedikli erbaş olarak vazife göreceklerini teahhüt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazan
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar ak· 
nacak mıktardan faz olursa bunların içinden riyaziye 
bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava 
nıektepleri okuyucuları askeri liseler okuyucularr gibi 
yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım o
lanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı 
muvaffakiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre 
uçucu Makinist telsiz Fotoğrafçı atış ve Bombardıman-
cılığa ayrılırlar. ( 3 5 76) 4959 
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Maliye Müfettiş Muavin
liği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 18 

Temmuz 19 3 6 tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır : A - Memurin kanunu

n un 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, 
B - 1Kanunusani1936 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol
mamak, C - Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgiler 
Okulu", Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve İkti
sat mektıtbinden veya bunlara muadil derecedeki ec
nebi mek\eblerden mezun olmak, D - Yapılacak tah
kikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 14 Temmuz 1936 ta;-~:~ne ka· 
dar Ankara' da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği
ne arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evra· 
kın raptı lazımdır: A - Nüfus cüzdanı ve adresi, 
B - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası "Memuri
yette bulunanalar müddet ve sureti hizmetlerine dair res· 
mi vesika raptedeceklerdir'', C - Askerliğini yaptığı· 
na dair resmi vesika "askerlikle alakası kesilmemiş o
lanlardan orta ehliyetnameyi haiz veya ehliyetnamesi 
olmıyanlar imtihana girebilirler, kazandıkları takdir~ 
ancak namzet olarak kabul olunabilirler", D - Mektep 
şahacletnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükumet dokto
runun raporu. 

Talipler yazılı ve sözlü olmak üzere iki imtihana ta
bi tutulacaklardır. Yazılı imtihan Ankara'da ve İstan
bul'da ve muvaffak olanların sözlü imtihanı Anakara'da 
yapılacaktır. 

imtihan Programı: 
1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki. tasdik ve 

kontrolu" Muhasebei umumiye kanunu, hükümleri, 
B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler "sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vergiler, gümrük. inhisarlar. 
harçlar,, Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, 
C - Maliye Vekaletinin Merkez ve Vilayetler teşkila
tı, D - İstikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi. 

2 - İktisat : "İstihsal, tedavül. nakit ve itibar, inki
sam ve istihlak bahisleri". 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekep faiz, is• 
konto, faizli hesabr cariler, 

4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
5 - Ticari usul defteri "esaslı ve pratik malumat", 
6 - Hukuk idare, memurin muhakemat kanunu. ce· 

za muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 
müteallik hükümleri. ceza kanununun memur !!!uçlarına 
ait kısmı. kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
kanun}annm maliyeyi alakadar eden ahkamı. 

7 - Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyası ve tarihi 
hakkında malumat. 

·s - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca veya İngiliz
ceden biri". 
İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 

3 sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler ve bir 
sene staj için Avrupa'ya gönderileceklerdir. (127 7) 

(3154) 4903 
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- Kocam, bir FRiGiDAiRE alahm diyordu ... • 
Adam sende ... Buz dolabının elektrik sarfi- : 
yatına kim dayanır? dedim! · • 

Bunun üzerine kocam güldü ve dedi ki: • 
Yavrum, her buz dolabı FR.GıDAiRE değil-• 
dir, alayım da gör. işte bir ay oluyor ... Demin• 
elektrik hesabı geldL .. Meğer hemen hemen • 
fark yok gibi bir şey. Ben şastım, sen de• 
şaş, dünya alem şaşsın!... • 

FR1G1DAIRE'in ne için bukadar az 
elektrik sarfettiğini merak. ediy~rsa.
nız söyliyelim . 
FRlGlDAlRE başka soğuk hava do
lablarında hulunmıyan ve kendine 

mahsus olan E K O V A T komp
resörü ile işler. EK OVA T ise 
elektrik sarfiyatını o/0 50 ye kadar 
azaltır . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• E • -• • Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu : 1 stiklal caadesi. 
• Ankara : Bank alar caddesi - İzmir : Gazi bulvarı ve • 
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Mektep. lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya_ fransız.c~ iht!yarl olarak mütehassıs" ~uallimle~ 
tarafından öğretilir. Millf terbıye ve kültüre son duece ehemm_ıyet verılır. Aıle h~~at!. yaş~tılır. Kutu~hanelrn 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenın bedeni tekemmülunu temın eder. lıse kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazarl usullerle elektrik. makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERi: l Ağustos'ıı kadar Çar~amba gOnlerı s~aı 9;00.dan 12.00 ye kııd~r 
ı Ağu~tos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesı gOnlerı 5aat 9:00 dan 12.UO kadar. 7 Eylulden ~onra her güıı .,.,, 

Fazla malOmat içın nıeln:upla. veya l.>izznt müracna.t edilebilir. 
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eahibi: ŞtJKRtJ ARIÇ - Umumi Neşriyatı İdare Eden : S. SALİM 
Gazetecilik ve Matbaactlrk T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaasr 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınolma Komisyonu 

ilônlorı 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı mües
seler için 44 bin kilo kırmızı 
Domates. Yüz bin kilo pat
lıcan, Sekiz bin kilo Bam
ya, ı 100 kilo ince biber 
55000 kilo Dolmalık Biber 
1 5 bin demet maydanoz 13 
Temmuz 936 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede Sa 
tınalma Komisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 971 7 li
ra 95 kuruştur. İlk teminatı 
728 lira 85 kuruştur. Şart
namesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatin-
den bir saat evvel Komisyo
na vermeleri. (29) (3590) 

494:1 

lstanbul Komutanlığı Sa
tınolma Komisyonu ilônları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı hastahaneler için alı
nan 500 adet hasta pijama-

Bayanın yerden göğe kadar hakkı var 

En tiddetli diş ve ha§ ağrılarını umulınıyacak 
kadar kısa zamanda izale eder 

Varken ağrı çekmek günahtırl 
filnı veremiyen üstenci na-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mı hesabına 13-7-936 pa-
zartesi günü saat 15 de açık 

H 
eksiltme ile alınacaktır. Mu 
hammen tutan 1450 lira-
dır. İlk teminatı 109 lira-
dır. Şartnamesi her gün öğ 
leden evvel Komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya 
mektu blarile belli gün ve 
saatte Fındıklıdaki Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(3607} 
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Bir 
defa 

gelip 
görü
nüz. 
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