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GüNDELtK GAZETE 

Dünkü yağmurlar esnasında 
ylldnım düştü bir kişi 

öldü, ü~ kişi de ağırca yandı 
[Tafsilat 2 inci sayf amızdadır) 

Boğazlar konferansı bugün toplanıyor 
Asamblenin toplandığı gün ! 
....................................................... ~··········· 

imparator Haile Selilsiye 
ingilizler bir proje 
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İngiliz 
etmesi 

Muzakeratın projesi üzerinde 
cereyan çok miimki.indiir ve Ras Nasibu ile Karlton 

otelinde neler konuştum ? 
\-.._.._..,......,,--==-•·-,---w...,., __ ...,'""' _____ ,--"""7~,~=----··---- ·~-=--=-----------~---~ 
l taiy an la rzn da salı ~· •• bir 
murahhas hegetz 

Asambleye giderken Habeş imparatorunun 
1
. •1• • • 

•• • 
soyıenıyor 

.. .. .. .. . . . b k d ngı ız proıesı 
yuzunde olume gıden bır lsa ıstıra ı o unuyor u proiemizcten çok 

[Sureti mahsusada Cenevreye giden arkada§ımıı Ali Naci Korocandan1 farkh değildir 
Cenevre 1 Temmuz 1 [Sureti mahsıısacla l\lontrnye giden 

Meşhur Asamblenin toplanacağı 30 arkada~muz Ali Nad Ifarac•andan] 
Haziran sabahı Montröden Cenevre - Montrö, 5 _ Uluslar Kurumu top 
ye geldim. lstasyondan bir otomobi- lantısmda bulunmak üzere Cenevre-
le atlayınca doğru Karlton oteline ye giden konferans delegeleri bugün 
gittim. Dış Bakanımız T. R. Aras, Montröye döndüler. Boğazlar konfe-
birçok murahhaslar, bilhassa Habeş ransının umumi toplantısı yarın beş 
imparatoru Haile Selasiye, bu otelde te yapılacaktır. 
oturuyorlardı. Cenevre, ltaJ~·ayll ı.ar._:;1 tatbik e -

Haile Selasiyenin zavallı, bedbaht dilen z<>cri tedbirlerin kı:ılclmlması 
çehresi son günlerin öyle bir dediko- lehinde bulunduğundan ltalyanla-
du mevzuu haline gelmişti ki, onu rm da salı ~Uni'. konferansa i~tirak 
mutlaka yakından görmek ve kabilse edee<'kleri ' 'e murl\hhaslarmı ~öncle-
kendisile görüşmek istiyordum. rectkJeri ümit edilftleldecür. 

Otelin kapısı bayraklı otomobil-
!erle doluydu. !çeri girdiğim zaman 
daha ilk dakikada birçok meşhur 

diplomatları resimlerini hatırlıyarak 
Lmmaya başladnn. Bu arada iyi gi
yinmiş, kıvırcık saçlı birkaç Habeş, 
hemen dikkatime çarptı ve yanları -
tUL ~klastı2ım zıım..ını - An karadan 
ta.nraıgını .rr~ıoeş serırı Mösyo ıua• 
kosla karşılaştım. Sevimli ve nazik 
diplomat Montröde olduğumu duydu 
~nu ve gazeteci arkadaşlardan beni 
sorduğunu söylemek lfıtfunda bu -
lunduktan sonra: 

- Gel sana Ras N esibuyu tanıt
tırayım ! 

dedi ve beni yandaki bir odaya gö
türdü. 

Narin, uzun boylu, yakışıklı b!::
genç olan Ras Nesibu, ancak otuz 
yaşında görünüyordu. Koyu bir la
civert elbise giymiş, bıyıklarının ke
narlarını ustura ile aldırmış, siyah 
kavlar gibi yanan iki ateş gözlü ve 
bilhassa yüzünde daimi bir tebessüm 
taşıyan sevimli, hatta çok sevimli 
bir adamdı. Bu sivil elbisesi içinde 
bana bir Generalden ziyade kibar bir 
sefaret katibi tesiri yapıyordu. 

Aylardanberi Habeşistanm cenup 
ce~hesini ve müthiş hikayelerini duy 
dugumu.z ve yazdığımız Ras Nasibu
nun bu narin ve yakışıklı genç oldu -
funa inanabilmek için bin şahit is -
terdi. Gözümün önüne bir o dağlar 
ve .u?urumJarla dolu Habeş diyarını 
getınyor ve Cenevrenin bu Karlton 
otelinin bir odasında karşılaştığım 
yakışıklı delikanlının o korkunç aıe 
min. Ras Nasibusu olabileceğini bir 
türlü a~nna sığdıramıyordum. Fa -
kat ~akıkat şu idi ki, karşımdaki Ras 
Nasıbu~an başka bir şey değildi ve 
nasıl ki, Raa Kasaanm da bir müd -
det sonra yine bu Karlton otelinin 
ba§ka bir odasında ve onu takiben de 
Haile Selasiyenin kendi dairei mahsu 
s~mda karşıma çıkmaları mukadder 
dı. 

Ras ~asibuya, kahramanlığına o
lan de:ın saygmu söyledikten sonra, 
herkesın daha birkaç sene mukav _ 
me~ ~eklediği bir sırada Habeş c:p
hesmın nasıl olup ta birdenbire .. _ 
züldüğünü sordum. çu 

Tahsilini Avrupada yaptığım son
ra Markostan öğrendiğim Nasibu 
ı:ı-era.~mı, tat~n etmek için müşkü~ 
lat gostermedı ve selis bir Fransızca 
lle bana Habeş dramnım iç yüzünü 
§öyle hülasa etti: 

Asambleye giderken İmparatorun yüzünde ölüme giden 
İsa istirabı okunuyordu 

Asamble toplantısından sonra 

İngilterede Habeş ilhakını 
tanımak için temayül var! 
Mussolininin Milletler Cemiyeti karar suretini 

itiraz etmeden. kabul ettiği bildiriliyor 

Ras Nasibo Asambleden çrkarken 

- Bir an geldi ld, büyük miktarda 
kuV\·et t.oplamış bulunuyorduk. Bu 
kuvvetleri muntazam surette la.5e et
mek lazımdı, Halbuki bütün nakliye 
lılı:metıeri bozuk olduktan b~ka. in
t.endance'da yoktu. Bunları iaşe için 
köylerden erzak alıyorduk. İtalyan -
far bu vaziyeti haber alarak köylere 
be;rannameler atarak laşeye yardnn 
edecek köyleri bombardıman edecek-

f Arkası 3 üncüde l 
1.A. N. KARACAN 

Evnlki gün t.oplanan Asamblenin slni de meskut ge~tiğini dün hususi 
Habeş işine bir ~are bulama.da.o da - bir haberimizle ' 'e tafsllatile \•ermlş
ğıldığmı Habeş tekliflerbıl reddetti. tik. Dün gelen ajans telgrafları, i~ti
ğini , .e ilhakm tanınmaması mesele- [Arkası 10 uncuda] 

i Arkası 3 ün.:üde 1 

ltalyan ~Dazeteleri 

\ Konfer.ansa karsı 
l 

/. cephe tutuyorlar! 
1 

/ Akdenizde ekonomik zecri 

l tedbirlerden baıka askeri 
zecri tedbirlıer de varmıı ! 

ı Paris, 5 (Tan) - Bugün ttalya-
da ı,•ıkan Staınpa gazetesi direktörü 
lUontrö'de toı>lanao Boğazlar konfe
ransı hakkında bir makale neşret

miştir. ~luharrir bu makalesinde 
l\lontrö konferansıını ltalyaya kar
şı bir manevra ola.rak tevsif etmek
tedir. Stampa muharririne göre t
talyaya karşı tatblik edilmiş zecri 
tedbirler yalnız ekonomik n finan
sa) değil ayni zamanda lngilterenin 
Akdenizde filosunum arttırması do
Jayi.siyla askeri imi!~! 

Stampa bundan sonra lngiltereoio 
geçen Kanuııuevvelıile, Yugoslavya, 
Yunanistan, Fransa ve Türkiye ile 
bir Akdeniz paktı yaptığını bu pak
tın, ltal~·anm Akdenfacleki vaziyetini 
ç0k zaiflattığım yazmakta n lta1-
yanlann lla ga;\-·et samimi bir şekilde 
aktedilecek bir Akdıeniz paktına gi
receklerini ilô.ve etm•ektedir. 

Akdenizdeki şimdiki vaziyetin 1-
talyanm çok aleyhinde olduğunda 
tsrar eden Stampa b!ıt.')muharrirl Bo
ğazlar meselesinin Akdeniz muvaze.. 
nesi ile alakasrnı c:izmeJrte ve ltalya
sız Boğazlar meselesinin halledlle
miyece~ini karcletmc~kt~dir. 

Üç yllhk hava 
programımız 

Yeniden 12 yolcu tay
yaresi ısmarlanıyor 

1 
ı Nafia Vekaleti Havayollan umum 
1 müdürü Şevket Arı, evvelki akşam 

1 

İzmirden şehrimize gelmiştir. Bugi!n 
Ankaraya gidecektir. Şevket Arı, 

( d~n kendisile görüşen bir muharriri
! nuze lzmirdeki tetkikleri ve hava hat 

1 
ıarımız hakkında şu dikkate değer 
beyanatta bulunmu.ştur: 

"- Havayolları ihdası kararlaştı
rıldıktan sonra, evvela, meydan te
mini meselesi üzerinde durulmuştur. 
hk hava hatlarımızın uğrayacağı 11 
Vilayete, Vekaletçe müracaatta bu
lunulmuş, beynelmilel vaziyette olan 

[ Arka11 3 üncüde l 

Boğazlar Konferaosmm g~eo seferki toptaofou 

" Danzig Almanyanındır 1 ,, 

Cenevrede şimdi Danzi9 
meselesi 

ı: ı ; H LI:\ 

ortaya atıldı ! 

\ . 
\ 
\, 
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..... 

Danzighı Al:nanya-Polonya arasında ki sdu~ık rnzi,, etin! gô..,fr,rir harita 

DUnkü son haberler lasmımızda j Ve Danzig ayan mecfüıi reisi Grei • 
Ceneneden aldrğunız bir tel~rafla, ser'in MUletler Cemh·eti Ifomlcterl 
Milletler CemJyeti Konseyinin Dan.zig ı LeSser'e uzun boylu hücum ettiğinJ 
meselesini konuştuğunu bildirmiş. 1 Arkası 10un<'ud:ı1 

Fenerin yıldönÖmünde 

Galatasaray Feneri dün· 
. 

2 ye karşı 3 le mağlup etti 
Fenerliler dün şiddetli yağmura rağmen oldukça ka-

!abalık bir halk önünde güzel bir geçit resmi yaptılar 

Fenerli sporcular geçit resminde 
l Yazısı 5 inci sayfada] 
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GÜNAŞJRI 

Koleksiy,orı 
I-r-Iıe!rCl.k1 

llerkest.e bir kolleksiyon merakı var. 
Şu, kaşı Greta Garbo, dudağı ~larlen Dltrib, sa.çlan Marta Egert kız, 

artist kartlarına meraklıdır. Odasında yırtık papoçlu komiğinden, kaytan 
bıyıklı züppeslne kadar bütün Holl~'\·ood'u btüursunuz ! 
Şu golf pantaloıılu, ma\i caketli, hantal lumdurah delikanJı, spora me

raklıdır. Bütün dünya şampiyonlan mektep çıııatasında: Kimi yumruğunu 
sdanış, kimi pazmmnu şişirmiş, kimi koşuyoq. kimi atlıyor, kimi yüzüyor. 
Şu aksaçlı, titiz yüzlü adam antikaya rneı:aklıdır: 568 !'eşit kahve fln· 

canına lbir yenisini ilan ettiği gün bahtiyarlı 
Şu servetin ilahlaı tırdığı taze, müce\·her koleksiyonuna düşkün ... Şu 

~engin adam, pul koleksiyonuna meraklı .. Ş~ ~apkın delikanlı, nişanlı ko
leksiyonuna heveskar .. Şu pinti ihtiyar emlfik koleksiyonu yapmakla meş
gul. .. 
na.,ım, bu kolekeiyon meraklıla.rile dolu, Babıull ~·okuşıınu tırmanırken, 
c.a.ınekanlarda miişteri beklemekten solmuş eserlere bakarak düşündüm: 

Acaba kitap koleksiyonuna meraklı bir Jfişl var mı? 

GU 
Resimli yemek listeleri 

Almanyada lokantalarda almanca 
bilmiyenler, yani türistler için re
simli yemek listeleri yapılnırş. Bir ye 
meğin yanı başına o yemeğin de res
mi yapılıyor bu suretle müşterinin 

hiç istediği yemeği kolaylıkla seç -
mesi ve getirtmeei kabil oluyormuş. 
Alman gazeteleri bu usulün iyilikle • 
rinden türistlere temin edeceği men· 
f aa.tlerden uzun uzadıya behsetmek
tedir. 

Elhak yerinde bir fikir .. 
Bu fikir bizde de tatbik edilse ne 

güzel bir şey olur diye düşünüyoruz! 
MeSelA listenin Ur.erinde kadınbudu, 
kadm göbeği, dilber dudağı resimleri 
müşterinin iştihasmı açmaz mı der · 
siniz? 

Sa~ma söz! 

Yusuf ZIYA 

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - ManivcJi kanunlannr ilmi 

tııa-zda evvelii kim tarif etmiştir! 
S - Amerlkadakl müstakil zenri 

ciimhuri~·eti nerededir? 
8 - Nevyork limanımlakl harbtıı 

itıidesini kim yapmıştır. Bunun bil -
~klüğü ne kadardır! 

S - En çok ya ·ıyan Jıa3·vanlar 
hangileridir? 

S - Jrlanda bayrağı ne ~ekildedir! 

Dünkü soruların cevapları 
8 - Buğday en çok Jıa11gi mcml~

ket Zerde ycti§ir t ,,. 
C - Bu~darın ekildikten sonra 

her türlü şedaidi havai:r<'ye karşı 
muhafaza edilme~l lazımdır. Bu iti -
barla Kanada lyl bu~day yetistiren 
memleketlerin başındadır. Avrupada 
da Rus~·a, Roman~·a bu~dııy miistah 
sil memleketleri arasındadır. 

S - ilk poliçe ve banka muamel.d
tını kim icat etmiştir t 

C - llk potl~a Gel<Iruıller zarna -
ıımda kullaıulnııstır . .Hunlar ,o;anun 

Afişaf meselesi 

Müteahhit ilan 
tesisatı yapmamıştır 

tstanbul bele(\iyesinin temin ettiği 
devlet otoritesinden istifade ederek 
halktan, malüm. nisbetlerin çok üs · 
tünde talep edinen afişaj ve teşhir 
ücreti meselesi )mgün birkaç salahi
yettar makam tarafından esaslı bir 
surette tetkik e<lilmeğe başlanmıştır. 
Afişaj işinin doğurduğu büyük yan
lışlık, bir taraft;ın mahkeme, diğer 
taraftan Şurayi Devlet ve hukuki ba 
kımdan da Dahiliye Vekaletince ince 
lenmektedir. Tetlkiklerin verdiği son 
neticeler, teşhir ;ücreti meselesinde 
bazı mesuliyetleırin bulunduğunu da 
göstermiştir. 

Sureti umuminede belediye ile mü 
teahhit arasında böyle bir mukavele 
nin nasıl imzalaodığı, belediyenin 
kendi otorite, hak! ve salahiyetlerini 
gayri resmi ellere1IDasıl verdiği ve bu 
gayri resmi eşha:sın vatandaşlardan 
nasıl olup ta ta)dn edilen salahiyet 
harici fazlalf.ahsilat yaptıkları calibi 
dikkat görülmektedir. 

Alakadarlar, ne. belediye kanunun
da, ne de rüsumu belediye kanunun
da afişaj veya teşlb.ir ücreti diye bir 
vergi bulunmadığırı ı, ancak Heyeti 
Vekilenin Istanbul belediyesine afi 
saj hakkını lüzumlu görülen bazı te
sisatın hazırlanmr1:1mı temin maksa
dile verdiğini söylemektedirler. 

Halbuki şehirde ·böyle esaslı bir te 
sisat yapılmadığm ·a. ve afiş yerleri 
\'Ücude getirilmedj~ine göre ne bele
diyenin, ne de anım salahiyetlerini 
kullanan müteahltiı!in böyle bir ücret 
ve resim talebinde ;bulunması büyük 
bir haksızlık telakHi edilmektedir. 

Çünkil belediye, üu maksatla tesi
~.ı.t yapmağa ve nanı.arı bu tesisatla 
koydurarak bu hizmet mukabilinde 
· makul olmak şartile - bir ücret al
mağa hak kazanmaktadır. Ne beledi 
yenin, ne de bu işi ili!zerine alan mü
teahhidin böyle bir tesisat yapmadı
ğı aşikardır. Bu hallde böyle teşhir 
ücreti diye bir paranın vatandaşlar
dan nasıl iatenildii?i_au,. ı .. ıı.~.ıır an. 
rülmektedir. 

Dış siyasa 

~............. Gümrükte yolsuzluk 
Ne dersiniz ? _......_.----------

Almanya ve Milletler 
Cemiyeti 

llabeşistanda ltalyan taarruzunu 
durdunnağa munffak olamayınca 
l'filletler Cemiyeti birçok, nihayetsiz 
hücumlara hedef olclu. Bu muvaffa
kıyetsizlik ka~ı ında haklı teııkttlere 
cevap \'eremiyen Milletler Cemiyeti 
taraftarları yei e düııüp Cemiyetin 
dağılmasını istemediler. Bilakis Ha • 
be:> harbinin beynelmilel bir politik 
orgıına lhti~·acı daha kun·ette orta· 
ya atmı!i olduğunu ve Cenenenin bu 
mağlubiyetten ders alması icap etti· 
ğini ileri sürdüler. Bu arada Cemi· 
Jetin ıslalu me,~ı:uubahs olmağa baş· 
ladı. 

Gürültü ile mücadele 
Şehir dahilinde gürültü yasak e -

dildi. Sen·ar satıcılar sokaklarda ba
~ramıyorlar. Otomobillerin klakson 
çalmaları memnu. Sabahtan akşama 
kadar çalışan ve yorulan şehirlinin 

biraz kafasnu dinlendirmeğe ihtiyacı 
olduğu nihayet anlaşıldı. Tramvay -
lar lüzumsuz yere çan çalmıyor. Va
purlar düdük öttürmiyor. Fakat bu
nunla beraber şehirde arizi gürilltü
ler yok değildir. !fesela dün gazete
mize bir mektup göncleren bir oku:ru 
cumuz bu noktalan izah ettikten son 
ra diyor ki: 

"Ben Türbede otnruyonım. Bura
da ~·olda havagazi borusu mu ne bo
zulmuş ta ameleler tamir ediyorlar. 
Borulan dı,an çıkarmışlar, s~bah -
tan ak5ama kadar mütemadiyen bun 
lann üz.-rindeki paslan raspalamak 
için çekiçle çahşl)·orlar. Boş ve kalın 
bir demir bonı üzerinde her çekiç 
zarbesinin :raptığı gliriiltüyü ve ku • 
!aklardaki ak~ini bir düşlinlin ! hte 
bu insanın asabını altli~t edi~·or! Hal 
baki bu bonılan bir kamyona atıp a
töl~·eye ~ötiirmE'k ''e ora.ela temizlet
mel< pekala kabiJclir. Bu suretle lü -
zumsuz bir gliriiltilnliJ! önüne gesll -
mi şolur.,, 
Oku~-ucumuzun söylediği söz çok 

nrittir. Hakikat.en ~ehirde böyle 
müz'~ güriiltüler yok değildir. Me -
qela Beyazıt taraflannda oturanlar 
da buradaki bakırcıların giirUltüle • 
rinden şika.'·et etmektedirler. Halbu
ki bunların düJ<kanhınnı giiriUtU~ii 

dt~arı aksl'ttirmlyect>lc ~eki!de ııtlah 
etmeleri ve yahut kabil olmaz.tJa ka· 
labahk olmıyan hlr başka ~·ere naklet 
timıeJeri Pekala mümkündür. 

Giirültü ile rnliea<lele edilirken, 
her:;e:rl etrnOı "IUrette nuan dl1rkate 
almak, w~ ı,ı yalmz otorıobll ldak • 
r;onl:ınnn ha!liretmtmtk limndır. 

Biz böyle diic::Unüyonıı. 

Siz ne dersiniz ? 

Mot orın namı altında 
ithal edilen petroller 
İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü 

mühim bir yolsuzluğa elkoyınuştur. 
Öğrendilimize göre hadise şu şekilde 
olmuştur: 

Büyük bir gaz kumpanyası güm
rükten büyük mikyasta petrol çıkar 
tırken bunları motorin namı altında 
çekmiştir. Bu suretle resim farkın -
dan istifade etmiş ve dolayısile hazi
neyi zarara sokmuştur. Bu şekilde 
yapılan ihbar üzerine tahkikata baş 
lanmıştır. Tahkikatı Gümrük Baş
müdürltiğü yakından takip etmekte
dir. İhbar olunan kumpanyanın stok 
petrolleri mühürlenmiştir. Gaz nü -
muneleri tahlil edilmek üzere güm
rük kimyahanesine gönderilmiştir. 

Hakkında ihbar yapılan kumpanya
nm petrolleri de evvelce kimyahane
de tahlil edilmiş ve motörin raporu 
verilmişti. Tahkikatın ne nt!tice ve· 
receği bu cihetten de alaka ile takip 
edilmektedir. 

Bu suretle hazinenin uğradığı za
rar henUz tesbit edilememiştir. Tah 
ki.katın vereceği neticeye göre zarar 
mikdarı tesbit edilecektir. Yalnız, 

Asamblenin daha adece bir celse
sinde konuşulan ıslah bahsi birçok 
derin fikir ihtilaflarına yol ~tı. Bu 
fikir ayrılıklarından yalnız bir tek 
birlik, itila! noktası göze çarptı: l'fil
letler Cemi~·etini alem,ümul yapmak. 
Yalnız bütün dünya milletlerinin da
hil olduğu bir cemiyet müessir hare
l<atta. bulGJlabilirdi. l\la.amafih bu 
alemşümul tabirini ade Avrupaya 
münhasır lulmanm daha pratik olaca.
ğı çok geçmeden anla.5ddı. Çünkü 
Cenevre ı•aktını imza etmemiş olan 
Amcrikamn Cemiyete duhulü pek 
muh~mel değildi. Hem esasen Aıne· 
rika paktı imza etmemiş otmal!la be
raber llabe5 harbinde ispat ettiği veç 
hile filen ve manen !Uilll'tler CemJ~·e
tine yardım ediyor. Hatta pakttaki 
taahhütlerin ~·erine getirilmesi husu
sunda Cemiyete dahil milletlerden ön

söylendiğine göre bu mikdarın fazla ce hareket ediyordu. Japonyanın ise 
olduğu umulmaktadır. Cemiyete girmesinden feragat etmek 

Kimyahanede tahlil edilen nümu · icap ediyordu. Binaenaleyh Cemiyet 
nelerin tahlil ameliyesi esnasmda hancı kalan yegane mühim devlet 
bizzat gümrük başmüdür vekili Mus Almanya kalıyor ki acil olan Auu
tafa Nuri de bulunmaktadır. Moto- pa meselelerinin hallinde Cenenenin 
rinin gümrük resmi ı kuruş, halbuki müessir olabilmesi için Alman~·anm 
gaz resmi ise 12 kuruştur. Aradaki behemehal Milletler Cemiyetinde 
fark pek !azladır. mevki alması iktiZ2. ediyordu. 
Şimdiye kadar yedi nümune göz- Malumdur ki Almanya bundan iki 

den geçirilmiştir. Daha bakılacak nti sene evvel Almanyanın siJalılanma
muneler v11.rdır. Diğer taraftan ala- hakkını · tanımndığı i~·in Cemi~·etten 
kadarlarm da ifadeleri alınmaktadır. çekilmi. ti. Otarihten itibaren Ber
Tahkikatın çok sürmiyeceği anlaşıl- Un mütemadiyen Ccneneye hücum 
maktadır. Aynca bu gibi kaçakçılı- etrni_ş ; lUilletler Cemiyetinin Versay 
ğm bir daha vuku bulmaması için lluahede inin doğurduğu AlTupada
sıkı tedbirler alınması kararlaştırıl- ki haksız hudutlarını idaıneye )·an· 
mıştır. yan bir aletten başka bir şey olmadığı 

- - --- , nı ileri sürmü;;tü. Hnlen de Hah~ me ......,._ - _ ... _____ _ ~ .. - -
c---.- •=-.u--t ··-··-'··----- .. ~ tribl~ etten memuuni~ cthil izhar et • 

Herkes ka.§rk yapar ama sapını 
ortaya getiremez! derler. Herkes la
kırdı söyler ama cümlelerini, .fikirle
rini biribirine bağlıyamaz. Güzel in · 
sicamlı söz söylemek şüphesiz ki, bir 
meziyettir ; fakat geçen günü sayın 
bir edibimiz bize saçma lakırdı söy • 
lemenin de bir meziyet olduğunu, dey 
me adamın bunu beceremiyeccğini i
zah etti ve bu meziyet sayesinde pe· 
kala muvaffak olunabileceğini misal
lerle anlattı: 

Nutuklardan bahsediyorduk. lçi -
mizden birisi dedi ki : 

- Ben öyle nutuklar dinledim ve 
öylelerini okudum ki, hepsi başta 11.
şağı biriblrine münasebeti otmıyan 
kelimelerle doludur. Heyeti umumi
yesini alrrsan da içinden hiçbir mana 
çıkaramazsın. Sanki bunlan ne deme 
ğe ııöylerler? .• 

kalıbı gibi toprakhtr üzerine ~·azılar 

ve onra pisirildikten sonra kullam -
brdı. llk banka muamelatının da bu
:ra.da ba.<:ıladı~ı -'öyle.nir. Fakat uıl 

banka tabiri Venedikliler zaına.nında 
meydana çıkmıştır. Burada para üze 
rine iş yapan kim~ler sokaklarda 
"sıra - banka,, denilen yerlere otu -
rurlar ve burada muameleJertnl ya
parlardı. Oturduklan "banka,. lar -
dan kinaye olarak bunlara "Banker,, 
denmiştir. 

Belediye resmi tıamamen kanuni 
mahiyette bir vergülir. Belediye, bu 
verginin tahsilini belediye afişaj mü 
teahhidine vermiştir. Müteahhit gibi 
gayri resmi ellerin vergi tahsiline 
delalet ve tavassut qtmek bir nevi il 
tizamlığın tesisine )IOI açtığı iddiala 
rı mevcuttur. Bcledliye, müteahhide 
bir hizmet ve emek mukabili olma
dan afişaj ücreti natnı altında tahsi 
latta bulunmak hakkını vermiş, ay· 
nl zamanda kendisi için varidat diye 
kabul ettiği meblljtı;n yüzde kırkın
dan fazlasını müteı~hhide bırakmı§ • 
trr. 

* Diş ta.bipleri kongresi - Dün sa 
at 10 da Etibba Odasında diş tabip • 
!erinin kongresi yapılacaktı. Fa1cat 
ekseriyet olmadığından kongre on 
beş gün sonraya bırakılmıştır. 

Az ispirtolu hafif içkiler öteden mektedir. 
beri halk arasında rağbet görmekte- Fakat bununla beraber Avrupa pe>
dir. Bunu gözönlinde bulunduran ln- litikasında bundan iki ı:ıt-ne evnlki 
hisarlar idaresi fiyatların ucuzla tıl- \'azi)·etıe buglinkij vaziyet arasında 
ması ve bu yüzden 11ıatışm da artırıl- bü:\iik bir tııhıın:ül olmu tur. Alman 
ması etrafında tetkikat yapmakta - ya· Jngiltere ile ~·akınlaşmağa ve ln
dır. Bu ucuzlatmanın ekseriyetle ·ea-

Sayın edibimiz saçma nutukların 
da bir meziyet olabileceğini iddia e
derek dedi ki: 

- Sen, dedi, bana 40 taııe biribiri 
le hiç münasebeti olmıyan kelime sı
ralayabilir misin? Mesela deniz de • 
dikten sonra kurt, kurt dedikten son 
ra tango aklına gelebilir mi? Deniz 
dedikten sonra insanın aklına martı 
gelir, plij gelir, eerinlik gelir. V11.pur 
gelir. kayık gelir velhasıl denizle ali.
kadar şeyler gelir. Onun için, nutuk 
çulan da bu şekilde iki kı~ma ayıra
biliriz. Nutukta mantık ve esu oldu 
ğuna ve mantık fjkrin kolayca ifade 
edilebilmesinde amil olacağına göre, 
bu §ekilde ifadei meram etmek ko
lay ve asil ikinci şekilde. yani biri -
birine zrt fikirler ve cilmlelerle söz 
söylemek zordur. !~te onun için ben 
bunu meziyet sayarım. 

Ustadm tarifine göre, havada bu
lut var diyen adama karşı: 

"- Havada bulut olunca yağmur 
yağar. yağmurdan göller olur, göl • 
terde ördekler yaşar, va.y 11en bana ör 
dek dedin!., diyen kimeenin cevabı 
bile mantıkidir. Fakat hayatta bu 
mantıkT bile altüst edecek şekilde 

lnhisarların kontrol 
memurlukları 

İnhisarlar Umum MUdUrlfiğUntln 
:rnillhakatta birçok ziraat ve tahrir 
kontrol memurlukları mUnhaldir. 
Bu memurluklara. ~diye kadar li
alettayin kimseler alınırdı. Umum 
mUdUrlUk, bundan sonra bu vazife -
lere,Orta. Ziraat Mektebi mezunları
nı almağa. karar ve.rm.iftir. TatbiU... 
ta derhal geçllmlftir. Orta Ziraat 
mektebi mezunu olup ta. ziraat ve 
tahrir kontrol memuru olmak iste • 
yenler evvela bir ay staja tabi tutu
laacklardır. Staj müddetini ikmal e
denler 50 şer lira. ücretle bu vazifele 
re tayin edileceklerdir. Seyahatler es 
:nasında kendilerine Y,Ol paralan da. 
verilecektir. 

S - ilk gazete ne zaman ne§ret
dilmiştir t 

C - llk gazete yine Venediklller 
zamanında neşredilmiştir. Bunun i"
mine Aviso derlerdi. Birer yaprak -
tan ibaretti. 1\lahdut neşredilirdi ve 
Üzerlerinde :ralnız piyasa havadisleri 
bulunurdu. 

S - iklimlerin yaşama miiddcti 
iizerinde ne gibi te~irleri var<l1r' 

C - Gündliz \•e gece arasmdaki ha 
raret farklanrun ç-0k bariz olmadığı 
yerlerde in~anlarm daha uzun ya.~a
dıklan tesbit edilmi~tir. Bu hararet 
farklan bahri iklimlerde çok ar; ve 
berri iklimlerde fazla. olduğundan, 
bahri iklimlerde ya.~ryan insanlar di
ğerlerine nazaran daha uzun ömürlü 
olurla.r? 

S - ilk muahede tıe zaman yapıl
mt#tr 1 

C - Dk muahede Mısırlılarla Eti· 
ler ara.'imda Kadeş muharebcslnden 
!lonra. yapılmış ve tuğlalar üzerine 
yazılarak teati edilmiştir. 

söz söyliyenlere ras geldiğimiz az de 
ğildir. 

Meyva bahçeleri 
fidanhkların ıslahı 

ve 

Afişaj ve teşhir işlerinde kullanıl 
mak için evvela tElfıisat yapmak mec 
buriyelinde olan rrfüteahhidin kendi 
hususi tesislerine zati afi§lerini ko
yarak bütün masr;t.fları malsahipleri 
tarafından yapılan: ilanlardan da teş 
hir ücreti istediğ~ anlaşılmaktadır. 
Bundan başka, rnüteahhidin afişaj 
ücreti hakkında belediye kanununun 
113 üncü maddesinden istifade ede· 
rek vatandaşları tehdit eden ihbar
nameler tebliğine asla salahiyeti ol
madığı da ileri sii.rülmüştür. Hele, 
reklam mahiyetirıde yazı ve resimle
ri ihtiva etmiyen levhalardan teşhir 
ilcretinin istenmiı~ olması, hiç bir za 
man doğru telakki edilmemektedir. 

Afişaj tahkika1bmın vereceği kat'i 
netice henüz belli. olmamakla bera -
ber, tstanbul hatlkının daha uzun 
müddet mutazarr;ır edilmesine mey
dan bırakılmıyacağı ve icap eden 
idari tedbirlerin ;ı.:lınacağı şüphesiz-

dir. t 

Bugün liman,ila yaptlacal< 
topllantı 

Bugün GUmrük BaşmüdiirlüğUn -
Bu sene memleketimizin muhtelif de Liman Umum }füdUrü Raufi Man 

mahallerinde meyve, fidanlık, ve nU- yaslının iştirakile bir toplantı yapıla.
mune bahçeleri açılacaktır. Ayrıca caktır. Bu toplant.Jda, gümrük am. 
Malatya, Kastamonu, Antep, Kocae- barlarının devir işinde hangi ambar
ll, Niğde ve Erzincanda. birer meyve dan başlanması lizı:mgeleceği karar 
istasyonu tesis edilecektir. Buı:alar- la!}tmlacaktrr. 
da m e y v a ç e § i t 1 e r i n i n --=-==-:as::::ıaıı:::::aı11111ı--=---
ıtandardizasyonu y a p ı ·l a c a k - raat EnstitUsü meyvecilik ve bağcı
t ı r • Malatyada, kayısılarımı- lık şubesi direktörü Pr. Dr. Glerberg 
zm nefasetini muhafaza edecek 9e • ve asistanı Neşet seyahate çıkmışlar 
kilde kurutulması için gegen sene ya drr. Profetıör ve asistanı memleketi
pılan tecrilbelere bu sene de devam mizin muhtelif yerlerini gezerek bu
edilecektir. Viliyetlerimhin hemen ralarda açılacak meyve istasyonu ve 
her yerinde !ırtanbuldaki meyvecilik nilmune bahçeleri etrafında tetkikat 
ve fidancılık enstitüsü gibi geniş bi- yapa.caklardrr. Profesörün dönüşUn
rer teşkilat vUcude getirilmesi için den sonra edinilecel: neticeye göre, 
çalışılacaktır. Bu iş için,A.nkara Zı- hemen tatbikata ge~ecektlr. 

* Müddeiumumilik baş muavini -
Istanbul müddeiumumiliği ba§ mua
vinliğine tayin edilen Bahke111iı· müd
deiumumisi Ibrahim şehrimize gel • 
miştir. Bir iki güne kadar yeni va • 
zifesine başlryacaktrr. Trabzon müıi 
deiumumiliğine tayin edilen Istanbul 
müddeiumumiliği bae muavini Salih 
te önümüzdeki hafta içinde yerıi va· 
zifesine do"ğru hareket edecektir. 

gilt.ere Alman)·aya el uıatmağa ihtt-
ra p fiyatlarında olacağı tıöylenmek- ya.ç hissetmişlerdir. A~-ni zamanda 
tedir. Öğrendiğimize göre ,arap fi. lngiltere Milletler Cemiyetini sulhti 
aytları bugUnklinden yilzde 30 • 40 koruma nıntaın ~·apmağı harici p<>
nisbetinde ucuzlatılacaktır. Bu fiyat litikaır;mm esıı.."ı olarak kabul etm11r 
meselesi tesbit edilirken diğer taraf 
tan 1nhi.urlar idaresi. lzmirin Mis - tir. Şimdi İngiltere Almanyaya va· 
ket Uztimilnden bir de "Misket şara· dettiği <lo!tluk \'e yardıma. mukabD 
bı., çıkartmayı dU,Unmektedir. Bu Almanyanm Milletler Cemiyetine gir· 
cins aşraba bilhassa A vrupada çok me-sini i"temektedir. - N. M. 

* Boı;az tarifesi - Şirketi Hayri
yenin yaz için hazırladığı Boğaziçi 
tarifesinin tatbikine dünden itiba · 
ren başlanmıştır. 

rağbet gösterilmektedir. Yeni şara -
bm kilosu 50 - 55 kuruı;ı arasında o
lacaktır. Hazırhklara devam edil -
mektedir. 

Y ağ·mur değil, seylap ! 

Yıldırım bir kişiyi öldürdü 
üç kişi de ağır yaralı ! 
Günlerdenberi fasılalı devam eden Yağan yağmurların tesirile Kasım • 

yağmur, dün bütün şiddetini almış • paşa deresinin suları çoğalmıştır. 
tır. Yaz yağmuru şeklinde beklenen Aynca Kasımpaşada bir de vak'a 
ve bulutun geçmesile dineceği umu- olmuştur. Fatma adında 40 yaşmda
lan yağmur, bilakis durmamış orta • ki bir kadın Kasımpaşa caddesinden 
lığı sel götürecek derecede devamlı bir taraftan diğer tarafa geçmek is
ve çok yağmıştır. Vakit vakit ince si terken beton aralıktan birdenbire de 
cim gibi yağan yağmur, birdenbire reye yuvarlanmıştır. Kadm, buradan 
iri damla halinde dUşmeğe başlamış denize kadar sürüklenmiştir. Görüle
tır. ~e sonra mütemadiyen böyle de- rek yetişilmiş ve Fatma baygın bir 
vam etmiştir. halde deniz suıarı arasından çıkarıl· 
Yağışın en şiddetli zamanlarında mıştır. Zavallı kadın hastaneye kal

deniz üzerindeki gemiler görünmez dınlmıştır. 
olmuş, adeta ortalığı bir sis kapla - Yağmurla beraber gök gürültUleri 
mıştır . 've şimşek çakmaları da devam etmiş 
Yağmur, Istanbulun hemen her ta tir. Bu sırada düşen yıldırım yüzün

rafında ayni derecede ve ayni eid • den feci de bir kaza olmuştur. Kaza 
detle tesirini göstermiştir. Bu yüz • ~a b!r adam ölmüş, birkaç kişi teh : 
den birÇok derelerin sulan çoğalmıe hkeh surette yaralanmıştır. Bu feCJ 
ve şehrin muhtelif yerlerinde biri • kaza şöyle olmuştur: 
ken sular, seller halinde sokaklardan Balatta, Atik Mustafa P&§ada o
akmıştır. Şehir içinde yUrlimek çok turan 29 yaşlarındaki Yorgi, ayni 
zorlaşmıştır. mahallede oturan 32 yaşlarındaki 
Bazı caddelerde kareıdan kal'§ıya Strato, Çar3ambada Muslihiddin ma 

geçmek kabil olmamış, geçmek isti· hallesinde oturan Şemsettin, Ayvan
yenler ya birinin muavenetile veya sarayda Topludede mahallesinde otu 
başka sokaktan dolaşarak gidecekle ran 55 yaşlarındaki Kemal bir gün 
ri yere gidebilmişlerdir. evvelinden sözleşerek dün sabah er-

Pazar olmak mUnasebetile gezmek kenden Ali Bey köyünden epeyce u
için erkenden kırlara çıkanlar, bir • zakla.ş~lardır. 
denbire bastıran yağmurun yUzUn • Bu ııırada hava kararmış ve arka 
den çok zorluklara uğra.mışlardır. gmdan da yağmur başlamıştır. Bu · 

Bebek sergisine gönderilen 
bebekler 

Kızılayın tertip ettiği bebek ser -
gisine Anadolunun birçok yerlerin • 
den de bebekler gönderilmektedir. 
!stanbulda yapılan bebekler arasın -
da Habeş Imparatoru Haile Selasiye 
lüks hayat kıyafetinde, Hazım,Vasfi 

Riza, 1. Galip, Bayamca, Hasanbey, 
Bedia Ferdi, Çoban Mehmet, Kara -
göz, Haciyva.t, Naşit, Cemal Reşit te 
vardır. 

tuttur geçer diye yollarına biraz da
ha devam eden avcılar, yağmurun 
dinmediğini görerek sığınacak bir ye 
re aramağa başlamışlardır. Fakat 
yağmurun şiddetinden daha fazla gi 
demiyerek rasladıklan bir ağacın 
dibine çömelmişlerdir. Gittikçe şid • 
detleşen yağmurla beraber gök gü • 
rültüleri de çoğalmağa başlamıştır. 
Bu srrada bir yıldırım bulundukları 
ağaca isabet etmiştir. 

Hadise ani olduğundan kaçama • 
rnışlardrr. Bunlardan Yorgi yıldın • 
mm tesirile derhal ölmiiştür. Strato 
ve Şemsettinin vücutları muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yanmış· 
tır. Kemalin de yarası kolundandır. 
Bağırışmalar üzerine vak'a yerine 

civarda bulunan halktan bazdan ye· 
tişmiş ve yaralıları hastaneye kal • 
dırmışlardır. 

Müddeiumumi hldisenin olduğu 
yere giderek tahkikat yapmıştrr. 

Dünkü yağmurlar esnatımda Sarı· 
yerdeki jandarma kumandanlığı bi· 
nasma da yıldırım dilşmtiş ve santral 
kısmını tahrip etmiştir. 

BüyUkdere sırtlarına ve Çengel • 
köyde Kuleli mektebi civarında bit 
telgraf direğine de yıldırmı düşmüs· 
tür. 
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Bulgaristanda 

Harici siyasette hiçbir 
değişiklik yok 

Sofya, 5 (A.A.) - Hükumet aıa .. 
ğıdaki beyannameyi neşretmi15tir: 

Kral tarafından memleket idt'resi 
kendisine tevdi olunan htikumet, ev 
velki kabinenin harici ıiyasetine hiç 
ayrılmaksızın devam edecektir. Bu 
siyaeet, Milletler Cemiyetine bağlı· 
lık, Yugoslavya. . ile mukarenet, Bul· 
garistan ile komşu olan bütün mem 
leketlerl~ ııulh, anlaşma ve samimt 
teşriki mesai ve nihayet biltün dev· 
letlerle dostane mUnuebtlerden i
barettir. 

Kralın gec;en sene nisarımda ki 21 
tarihli beyannamesi kabtnenin da
hili siyaset proğramı ol:ıcaktır. 

Bu proğramm tahakkuku em
rinde, kabine me .;.1 ·keti iktisaden 
cadandırmak ve iktisaden zaif olan 
halk kitlelerine yardım etmek için 
btiti;n gayretini sarfedccek ve bü
Uın vasıtalara müı acaat eıiı.>cektir. 

Hüki'ımet, memlı keti en kıza bil' 
r•liiddet içinde no. mal bir hale koy
maya azmetmişti.: ve mılletin hü-
1\:Jmnfo iştiraki şartlarını hazırla
mak yolunda evv.?"k' kabinenin me
sais'ı:e devam ede-tek öniimüzdeki 
tcşı·inievvelin sorı ı:;. günü i~inde 
serbest teşrii intiha bat yaptıracak
tir. 

Dahiliye Vekili 
Bursaya gitti 

TAN 

Sovyet Rusyada 

Tahsillerini bitiren . 
Türk pilotları 

Moskova, 5. ( A.A.) Merkez 
tayyare klUbU pilot derslerini •rnu
vaff akiyetle bitiren Türk ıporcuları 
gerefine bir ziyafet vermi., ve bu zı. 
yafette AMOaviakhim erkanı, Tür
kiye bi.t';Uk elçisi, dı§ komiserlik 
mUme~ili. Türk elçiliği ve komiser
lik ileri gelenleri, Türk tayyarecile
ri ve tanınmış Sovyet pilotları ve 
paraşütcileri hazır bulunmuştur. 
TUrkiye elçiei ile Eidcmain. Hmimt 
nutuklar teati etmişlerdir. 

TUrkiye elçisi Apaydın Türk spor 
cularmın gördükleri dostane kabul 
ve itinadan dolayi Sovyet hükumeti· 
ne, Assoviakhim'in merkez komite
sine ve merkez tayyare klubüne min 
nettarhğını beyan etmiştir. 

Talebelerden ü ç ü derslerini 
"pek iyi,, derece ile bitirmişlerdir. 
Sait, Muammer ve Hilmi bütün 
dersleri "iyi" derece ile bitirmişler
dir. 

Büyük Britanya 

Yeniden iki harp 
gemisi yapt1rıyor 

Londra, 5 {A.A.) - Sunday Eks
pres'in politika muharriri, beynclmi 
lel vaziyet dolayısile, kabine azalan 
nın parlamento talili esnasında payı 
tahttan çok uzaklaşmamaları için, 
her birine talimat verileceğini bildir 
mektedir. Ayni muharririn fahmini
ne göre, htikfımet, bilhaı::;sa havada 
teslihat programını derhal tesri ede 
cektir. Parlamento tatil olmazdan 
önce, hükumet yeniden iki harp ge
misi inşası için bir mukavele a kdey
lediğini Avam l{amarasma bildire • 
cektir. Diğer taraftan, silahlanma iş 
lerine hasrolunmak üzere hükfımet
çe bir istikraz akdedileceği zannolu
nuyor. 

~~-----------~---
M a e ar is tan • ltalya 
buijday anlaıması 

Roma, 5 (A.A.) - Hariciye Nazı
n Kont Çiyano ile Macaristan sefiri 
arasında, İtalyanın Mac~ ristandan 
buğday satın alması hı:ı kkmdıı bir 
muavele imzalanmıştır. 

Oç ydhk hava proijramı 

12 yolcu uçağı 
• • 

Yeniden 
daha sıparış ediliyor 

--- BAŞI 1 i NCiDE ---

1 

Habeş İmparatoru Haile SelBsiye 
1 
ve kumandan Ras Nasibu ile 

1 Karlton otelinde neler konuştum? 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

l€'rini sö~·ledilcr Wı filvaki hn hryan· 
nameleri bombardimanlar takip c -
din~c kö~·liilf~r bırakıp kaçtı ve bin
nr.tire asker ele ia)csiz kaldı. Bundan 
başka yanrmızda ıniitchassıs cli;re 
kıılla.ndığunız bazı zahitlerin satılmış 
oldukları anl~ıh)·ordıı. Biit iiıı plan
larımmn tat hik f':dilmcden tW\'el ön
lenmesi huna siiphc bıraknıı)·ordn. 

A~ni 1.amandn hf'r ciiziitam f<ahra • 
manca harbetml'klc \'e (!anım foda -
karane ,:ermeklr: hı>raber knnııında 

birli,ı!i ) oktu. ı·a111lan hatalarm ba~
lıcalnrından biri elimizde bih iik kn\' 
n•t toplanm€'ll <:et~ harbini bıraka -
rak taarnı:r.ln.ra kalkı!_:imak oldu. 
l\ley1i1crine muntazam yerlesmi:;; , ... 
toplar ve ta~·yart>lerlc 1ak,·i,\ e ı•f\ilrn 

ıtalya.nlar karşılıtnnda t(\plu knvYet 
bnh;nc·a zehirli ~azforlni kullanmak 
için bunu ganimet bildiler. Tay,nıre
lerindrn bombadan ba.şka hu sefer 
ince bir )·a~mur halimle :r.ehirli ~az 
akmağa ,·e bunun suladığı hiitiin yer 
!erdeki asker ve ahali ıztırap inil1ile· 
tile ku<:ıı,ınağa ha~ladılar. 

Gayri mUsavi ~ilahların ~·aıHlan 
bir harp bn hataların \'C hasmın li.ul· 
!andığı bu ~a) ri insani ,·asıtalarm <1:1 
;rardııni)('I nihayet bildiğiniz ltaile ile 
neticelt-ndi .... 

Ras Na$ibunun bütün Hııbı>ş dra -
mmr hiilasa f'den bu açıkJr hikayesin 
den ı:;onra, Uluslar Kurumundnn bir 
şey çıkıp çrkmryacağım sordum. Ken 
di~i. şimdi, Ha beşiı:;tanın delegesi idi. 
Yaptıfrı temaslardan bir netice limit 
ediyo; muydu? Sözlerinde böyle bir 
ümit görmedim. 

_ Şimdilik bir ~y sö;rlencmez. 
Bugünkii i~timada vaziyeti gör•"'<'.e· 
~z n nihayet bir iki J?;İİn içinde her
halde bir karar alma.caktır. Ahnacak 
karara göre hattıharelrntimizi tayin 
edeceğiz.,. 

_ Aleyhte bir karar alınırsa? 

Dairesinde kabul ettikleri ve s;:ıygı
larımı arzettiğim zam11n siyah bir 
balmuınu rengini almış yüzünden hü
zün akıyor ve acaip bir keder ışığile 
parlayan gözlerinde sanki büti.in der 
di okunuyordu. Zavallı Haile Selasi
yc! Bir adam, insanlara, yalnız man
zarasile nadiren bukadar derin bir 
merhamet telkin erlebilirdi.Oniki mil 
yonluk bir milletin hükümdarı, bin
lerce yıllık bir devletin Krallar Kralı 
altı ay memleketi silahla müdafaa
dan sonra, nihayet aciz kalmış ve 
memleketini bırakmrş, Cenevrcye 
gclmiş ve burada, herbiri kendi der
dine ctiişmiiş bir ccm::ıatten hak iste· 
meğe, adalet rica etmeye mecbur kal 
mıştı. Hazin akibet! 

Haile Selaı;iye sual sormama V<1-

kil bırakmadı: 
- \'azi_yf'U hill_yonmnuz, Uluslar 

Kurumundan iimicli kcsmi~ dr~Hm. 
Bu cemi;\·ete gü\'endik. Şimdi hu c-e
mi:retfon mllletime ne cevap 'ermek· 
li~imi soracağnn ve maruz knldrı'.;ı · 
mrz bü~iik \'e unutulmaz fac•ia~ r onn 
büfiin tafsilatne anlatacağım •• 

Bütiin dünyanın bir mtitera,·izlı 

ha':'a çıkamaması imkilmnz hlr şe~·dir 
,.e im takdirde börle hir hadise 1Tlnrs
hır Kunımunnn üliimli denıektir. 
~imdi Asamble~·e gldiyomm ,,.e haki 
kati orada öi:reneceğim fakat ne " 
hlTSa olsun, Allah ~·ardımcnnrırhr \f1 

memleketimi Mnuna ka~ar, öfüm·e · 
ye kadar miidafan edPrf'jöm .• , 

Saat dörde çeyrek vardı. Karlton· 
da.ki bütün murahhaslar otomobil • 
lerine binip Asambleye gitmişle-rdi. 
Aşağı indim. Büyük bir otomobil o
telin kapısına yanaştı. Biraz so;ıra, 
Haile Selasiye, arkasında bildığiniz 
pelerini. gördüğünüz Negüsün ayni, 
yalnız biraz daha munis, yumuşak 

fakat ~ok hazin bir yüz ifadesile in
di. geldi, yanımızdan geçti ve ot.omo 

ı 

Unkapanı köprüsü 
l'nkapanı liİİprii~ii hir fırtınanın 

hırpala.masma u~rı~arak iki~ e hö • 
liindiikkn :;onra ;:.imdi de artık so -
küliip çürüklüğe çckiliror. 

Vaktile 1'~minönii ile Karak(iyü hı
rlhirine ba~larken füJiindım on p:ıra 
~·a geçti~imiz bıı köpriinün bugiinkii 
fıkibPt (hepimi7.i <forin rlcrin ,füşfüıclii 
rc<'ek bir şe;\·dir . 

Malfun ya! Bıı kcipriiııiin ismi ""'ki 
Osmanlı lf'h!,'Psinde Cesriredit ~ani 

l'r.rıi köprii idi. 
Rugünkii köprii ~·erine lionunC'a o. 

nn Unkopanına nttılar ve orada da 
5rk1 bir fırtınaya 1ahnmmiil t>deme
rip heli kmhnr.a biisbHtiiıı J:rizrlen 
diistii. Çiirüklli~e gidiyor. U:,tündcn 
nice V€'zirlf"r, nice "'adaret Rla~•Jan, 
mil~·onlarca nüfus gf'çtiğini dii~iln • 
tnl'dcn, bugi.ine kadar yaptığı hizmet 
ini hiç kaJe almadım enkaz.mı ~imcli 
Rall~te bir l<iiçük adanın ~·nmna yı
W.c-aklarmı~. 

insanlar ela böyledir. Parlak, ate~ 
li, kudrt>tli ça~lannda makhuldiir. 
Vaktn kl,ka~şamaya hn~ladığı ?'.aman 
Unkapam kiipriisüniin nğrarlığr aki
hetr. uğrar. Onun içindir ki, sıkı fır
tınalara ~öğiis geremeyip Unk2pa
nı köprfü;ii gihi ortadan lki_ye bölii -
necc~ini tahmin edenlrr, yol rakın 

iken fırtına geçitll"rinden çekilmeli -
dirlf'r. J,fı.kin Unlmpanı köprüsii bıı
mı ;\ ıtpamaz. Çiinkii biçare iki baş -
tan kara,\ n Ye her dııh:ıdan çifte d<'· 
mirle ka'rideD·a;rn bağlıdır. 

Omm için bu emek ta rm akibetinc 
ıt('ırım. Usfünclen nice sadaret alay. 
lan, nic-e !tefirler, ,.e milyonlarca pii
fus g~mi~ olan bu köpriiniin enkan 
listiinf' şimdi nıartiler konacak \'C 

kaT~lar tüneyecektir. 
Tabiat kanıınlan ne hela !:'e~·ler! !. 

Hiçbir !:'*''' öniinc duranıryor. 

8. FELEK 
Bursa, 5 (Tan) - Dahiliye Veki

li Şükrü Kaya bugün Yalova yoliyle 
~ehriınize gelmiş ve bir müfreze as 
ker tarafından selaınlanmrştır. Vali 
Şefik Soyer ile askeri kumandan Ce
vat, Parti genel sekreterini Yalova
dan . karşılamışlardır. 

bu şehirlerde birer meydan tesisi is· 
tenmiştir. Büttin vilayetler, bu iste
ğe mtisbet cevap vermişler ve plan
ları hazırlıyarak işe başlamışlardır. 

büyüklükte olacaktır. Bunlardan baş 
ka 4 tane df' htksi. iki tane de Rıhhi· 
le tayyaresi satm almmaBı mukar -
rerdir. 

- Aleyhte bir karar almmıa Vf' 
bu Ulmııl~r Kurumundan ihnifllmizj 
ke.sert-k biz ~··ne döniip memlekt.timi 
zi Monnna kndar müdafaa ~eceğiz. 
Ben h.-rhalcl«> döniip memlf"ketime gi 
re<>Pfjm , .e öfünct>ye kadar uj);-raşa -
ca~ım . ., 

bile bintli. Sanki bir hayalet yüriiyor ---------------= ...... 

Bursaya gelirgelmez Atıcılar sahası 

Hava seferleri tesis 
edilecek vilôyetler 

na gelen Şükrü Kaya bir müddet at Hava seferle~inin tesisi mukarrer 
koşularını seyretmiş ve sonra Çelik on iki vilayet merkezi şunlardır: ls· 
Pala.sa gitmiştir. Burada da bir müd tanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzu 
~ - · ·- - ----·· -·""' J ........ - ..... 1,.0. rum D!Y!lrıbekir Kayser~ Samsun 
7.ine gelerek partililer tarafından ha Antalya~ıı:a:ıırne, ~l\'as. ' 
raretle kaşılanmıştır. ŞUkrU Kaya ı İstanbul seferlerinin lfazanaığı 
bilahara Nilüfer kanalına giderek tet ra.ğbet karşısında İzmir ha.ttmı aç -
kikatta .bulunmuştur. mak sırası gelmiştir. !zmire gönde-

Belediye Genel Sekreteri şerefine rilen bir heyet, vilayetin teklifi üze 
bir ziyafet vermiş ve ziyafette vali, rine Hacılarkm meydanını tetkik et 
kumandan, parti idare heyeti azaları miş, fakat, muvafık bulmamıştır. 
bulunmuşlardır. Bunun üzerine ben, lzmire gittim. 

Vilayet ve belediye ile temasa giriş
tim. Çok bilyük alaka gösterdiler. 
Birçok yerleri gezdik. Nihayet Ha.l -
kapınardaki sahayı intihap ettik. Bu 
yer, lzrnirin ortasında.dır. Vilayet, 
Belediye ve Ticaret Oda.sı müştere
ken istimlakini temin edeceklerdir. 
Sahanın kısa zamanda uçuşa. müsait 
bir hale getirilmesi için belediye şim 
diden amele tahsis etmiştir. Kendi 
vesaiti ile çamur kısımları doldura· 
caktır. Seferlere başlamak artık bir 

Fuat Agrah bugün 
Ankaraya dönüyor 

Evvelki akşam Istanbula gelen ma 
1iye vekili Fuat Ağrah, bugünkü tay
yare posta.si ile Ankaraya. dönecek
tir. 

Dün, sa.at 15,30 da Ankara posta
aımı yapmak üzere Yeşilköyden hare 
ket eden yolcu tayyaresi, havanın 
muhalefeti yüzünden geri dönmüş -
tür. 

Fransada komünistler 
bir arbede çıkarddar 

Ai:ıc en Provence, 5 (A.A.) 
Dün akşam komünistlerle bunların 
aleyhtarları arasında bir arbede çık
mış, her iki taraftan birçok silah atıl 
mıştır. Altı kişi ağır surette yaralan 
mıştır. Belediye reisi Marsilyadan 
yardnncr kuvvet istemiştir. Bazı kim 
~Jer tevkif edilmişlerdir. 

hafta meselesi olmuştur. Bu sayede 
hem biz bir tayyare meydanı kaza
nacağız, hem de İzmir bu bataklık
tan kurtulacaktır. 

Yeniden 12 tayyare daha 
alınıyor 

Yeni hatlarımız için bir program 
yaptık. Bu progra.ınm 11 Vilayette 
tamamile tatbik edilebilmesi için ye
niden 12 tayyareye ihtiyaç vardır. 
Bunun için yeni siparişler vereceğiz. 
Fa.kat, bu seferki tayyarelerin'liz 
dört n'lotörlü ve 14 kişi alabilecek 

Kavalada tütün işçileri 

kanh hCidiseler çıkardllar 

Taksi t ayyareleri 
Taksi tayyareleri, acele işi olan 

kimselerin, her istedikleri anda ha.re 
ketlerine müheyya bulunacak ve çok 
ucuz fir fiyatla istenilen şehre hare 
ket edecektir. Bu tayyareler, yalnız 
bir volcu alacak ve onun emrine tabi 
bulunacaktır. Sınıııye t:avvııı·~r·,.. .,., · 
hasta, tıbbi levazım ve saire nakli i· 
çin isteyenlerin emrme veruc1.,l!.1H!l". 

Bu seneki programımıza göre. 
!zmirden sonra Adanada hazırlık ya 
pacağız. Adana - Şam hattının ihda 
sı bunu müteakı~ temin edilecektir. 
İkinci yıl içerisinde Diyarıbekir . 
Van ve Bağdat hava yolu, üc;üncü 
Sf'nede de Erzurum ve Tiflis istika
hletinde bir servis ihdas edilecektir. 

Yeni alınacak tayyareler için mu
kavele imzalanmak üzeredir. Bu se
ne bunlardan iki tane daha gelecek
tir. Bu suretle, üç yıl içerisinde 20 
ticaret tayyaremiz olacaktır. Ayrıca 
pilotların hazırlanması için servis 
tayyarelerinin satın alınması da dü
şünülmüştür. 

Ankara - Istanbul seferleri 25 Ma 
yısta başlamış ve 40 giin zarfında 
500 den fazla yolcu nakliyatı ya
pılmıştır. Tenezzüh uçuşları ve hu
susi seferler bu yekuna dahil değil
dir. 

1stanbulda yeni tayyare istasyonu 
Mecidiyede kurulacaktr. Vilayet, is
timlaki kısa bir zamanda taınamlıya 
cak ve sahayı bize devredecektir. Biz 
istimlakten önce, arazinin tesviyesi
ne başlamak kararındayız. Başka 
bir mahzur çıkmadığı takdirde dört 
aya kadar uçuşlar bu sahada yapıla 
bilecektir. Sahanın düzeltilmesi için 
25 b i n 1 i r a k a d a r P a -
r a h a r c a n a c a kt ı r . ida
remiz tayyare yolcularına bir ko
laylık olmak üzere biri lstanbulda 
Ga.latada, diğeri Ankarada olmak Ü· 
.zere iki acente tesis etmiştir. Bu a
centeler birkaç güne kadar açılacak 
ve bilet satışı buralarda yapılacak
tır.,, 

Ras Nıısibu , biitün Cenevrenin bu-
gün taı::dik ettiği gibi. masallardaki 
iptidai kahraman portrelerinin bü -
tün .IOQrt çizgilerini ve yanık fl"nkle • 
rini taşıyan güzel bir örneğidir. 

Biraz sonra Ras Kassa ile bı.mş -
tı.m. Uzun boylu, değirmi yüzlü, sey
rek sakallr, Ras Nasibunun aksine, 
bir kaya parçası tesiri bırakan bu a
dam sözlerime tebessümle mukabele 
ediyor ve söyliyecek çok şeyi olma -
dığını hissettiriyordu. 

Fakat Haile Selasiye öyle değildi. 

du ! Yüziinün öyle müeı=ısir vp derin 
bir keder icinde o derece Yakur bir 
mıln;:ısr vı:ırdr ki, benim üzerimde, 
sanki öliimE' götüriilen bir tsa tPsiri 
yapıyorrlu. b:hraht o kadar ytizün -
de11 belli oluyordu! 

Rir dı:ı kikn sonra. bir polis EiOfetıo • 
rün yanına bindi, otomobil yavaı.:ıc;a 

k::ılktı ve Negils, pi.zi gözlerile selitm
hyarak, en azizini mezarhh götüren 
bir baba ımsile, Uluslar Kurumuna 
gitti. 

Ve hailenin son perde~i11i seyret • 
mek üzere, onun arkasından biz, bir 
otomobile athyarak. tnuslar Kuru • 
muna ıioğru, var hızımızla koşmağa 
başladık. 

A. N. KARACAN 
Nnt: Mc!<hur Uluslar Kurumunun bu 

tarihi ccls~sinin mannrumı yarmki bir 
v;":Tl"'h ;ıvncıı ıınl,.t::ıc,.n.ım, 

Konferans bugün toplanıyor 

Müzakeratın İngilizlerin Proiesi · 
üzerinde yapllması mümkündür 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

İngiliz murahhası Lord Ancak Karadeniz del·letıeri donan ,. 
malarmı artınrlarsa bu miktar, a7.a· 

Stanley konferansa bekle- mi 45,000 ton olnıak üzere mütena-
nen İngiliz projesını ver· siben fazlalaştırılabilecektir. 
miştir. Miizakeratın İngiliz Tevfik Rüştü Aras, Boğazlar ko • 
projesi üzerinde cereyan et- misyonu delegclerile temaslarına de 

vam etmektedir. Konferansın yarın· 
mesi mümkündür. ki toplanlrsmda Karadenizden Ak -

Bu proje esas itibarile ve ana hal· denize geçecek gemilerin vaziyetleri 
ları bakımından ve Türk projesinin ve seyrüscferleri üzerinde konuşu
tetkik mütalcaları nazarı dikkate a- lacağı anlaşılmaktadır. 
hnarak yazılmıştır. Bu itibarla Türk Ali Naci KARACAN 
projesinin muaddel bir şeklidir. Yal NOT : 
nız büyük tonilatoluk gemilerin Ka-
radenizden çıkması maddesi, proje
den çıkarılmıştır. 

Boğazlarclan ge<:eccl< harp gemile· 
rinin tonajı 15,000 olarak tesbit ediJ 
mil}tir. llep bir anda Karadenizde 
teraküm edebilecek gemilerin milita
n 30,000 tona baliğ olabilecektir. '.Atina. 5 <!~l - Dün Kavalada 1 m6ktedirler. Polis <;alışmak isteyen

ka~ı ~ev hadıseleri olmuştur. Gün- Jere mani olan birçok işçileri tevkif 
delıklerın\n_ te~rar arttırılmasını is- etmiştir. Sofuludan alınan telgraf· 
t~yen ~n bır hın tütün U;ıçisi fabrika !arda oradaki ipek fabrikatörlerinin 
~~rler ıh~ uzl~şamadıklarından grev 14 günden beri devam etmekte olan 
ılan .etmı~ler~r. Birtakım işçiler de Iokavutlarına mukabele olmak üzere 
gre", bozm~ga teşebbüs ettiklerin - yarın yirmi dört saat devam edecek 
den ve fabrıkalarıda. çahşifiağa başla umumi grev ilıi.n edilecektir. Dafno· 
dıklarmdan .. grevciler ile bunların a- pota.mi maden işçilerinin de grevi de 
r~mda. musad~meler başlamIŞ ve vam etmektedir. Atalanti esnafının 
mudaha.le eden Jandanna silah kul- grev ilin ettikleri de son saatte bil 
Janmağa mecbur olduğundan altı ki dirilmektedir. Bu grevler neticesin • 
fi yaralanmıştır. Grevin umumilete de ban hadiselerin çıkması muhte • 

H E R G ÜN BiR F 1 K R A 

Yukarıdaki telgrafta lngiliz proje 
sinde büyük tonilatolu gemilerin 
Karadenizden çıkması maddesi çıka 
rılmıştır denilmektedir. Türk proje 
sini hatırlarsak, Karadenizden çıka
cak büyük tonilatolu gemilerin ve 
çıkması hakkındaki fıkranın altıncı 

maddenin 4 üncü fıkrasında münde
riç olduğunu görürüz. 

Burada der ki : 

ceğinden korkulmaktadır. meldir. 

Pirede tuğlo harmanların. 
'ela grev 

'.Atina, 5 (Tan) - Dün Pirede ki
remit ve tuğla harmanlarmdaki j,. 
çiler grev ilan etmişlerdir. Grevciler 
giindeliklerltıi.n ::ırttırılma~mı ve ça. 
IJMıa §it4 Uerinm a.zaltıın>.aBlllI iste· 

Bir komünist saylav 
yakalandı 

Atina, 5 (Tarı) - 15 gUn evvel 
Piredeki grev esnasında zuhur eden 
kanlı hadiaatm mUfevviki olan Ko • 
müniet 1&.ylav Monoleu dün saklı ol 
duğu yerde ya.kala.nı:nnıtır. 

Halil Rifat Paşa ile izzet Holo •• 
Sadrazıım Halil Rıfat Paşayı, bir 

gün aaraya çağırmıflar. Abdiilhomit 
teldflı tclli§lı kendiainc bası ı•yler 
.sormuı. ihtiyar pqa, bunlara ce
uap verinciye kadar, epeyce ter 
dökmü§. Mendil elinde, huzurdan 
'ılc•rlıen, baıkôtip lu.et Holoı lıarıı· 
lamıı: 

- A.sıcık, biJ:im odada utirahat 
buyurmaz mı.rınız? 

Sad ra~m, lırııılarınr çatarak: 
- Tcıekkür ederim, gelemem, 

d•mif. 
l.zset Holo, hafifçe bozularak: 

- Küstahlık olmaz:aa aebebini 
aorabilir miyim? 

SQdraz:am, mejerae o gün lz:z.et 
Holonun kendi aleylajn'de verdiği 
bir jurnal üzerine Abdülhamidin 
gazabına uğrarnıı. /uet Holoya bu
nu dokunaklı bir cümle ile anlcıt -
rnak için, §U cevabı vermiş: 

- Hiçbir f•:vin aebebini sormak 
ltüstahlık olmaz. Fakat, Hbttp olan 
ltinmmin o sebebi öğrenmeğe kal· 
kışması hüştahlık olur! 

SalahaddiD G D'NGOR 

"~orası mükarrerdir ki, Karadeni
ze sahildar devletlerden biri, tonajı 
Boğazlardan ge~iş için kabul olunan, 
azami hadden yüksek ve 25 bin tona 
kadar varan, nıewut filosuna men
sup bir harp gemisini Boğazlardan 
geçirmek isterse bu g;e!;l':i aşağıdaki 
şartlara muallak olacaktır: 

Türkiyenin müsaadei evveliyesi a
lmac11 k v e g e m i g e ç i n i 
yalnız başına yaya
caktır. Kezalik yukar:ıdaki telgraf 
ta lngiliz projesinde Boğazlardan ge 
çecek harp gemilerinin tonajı 15,000 
olarak tcsbit ediJdiği bildirilmekte
dir. 

Halbuki TUrk projesinin altıncı 

Olimpiyat boks seçme 
müsabakaları 

Olimpiyat boks seçme müsabakala 
ruıa dün gece ı:;aat W,Bll da Galata
saray kliioünde başlanmıştır. Müsa
ba kıı larda spor kurumu başkanı ge
neral Ali Hikmet Ayaı'dem ve fede
rasyonlar erkfını ile kesif bir sporcu 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

Geç vakit nihayet bulan seçmeler 
şu suretle neticelenmiştir: Horoz sik 
!etten Mecdet Agoba, yarı ortadan 
büyük Ismail Friktoya, tiiy sikletten 
kÜ!;tik lsmail Muvaffağa. hafif sik -
!etten Ali Aslana. sayı hesabiJe ga
lip gelmişler, horoz siklctten Coşkun 
Yaniyi, horoz siklettcn Cıhat Ama
nueli mağlup etmiş!Pı·dir. Hafif sik • 
lelten Mekki maçı te:-kcttiğ'i için La
zar hükmen galip sayılmışt.Jr. 

Seçmelere bu akşa.m da devam o
lunacaktır. Müsabak:ıların neticesine 
göre olinıpiyallara işlirak edecek 
boksörlerimiz tayin edileceği için bu 
seçmeler. sporcular aras1ııdn geniş 

ilçiidc bir aliıka uyandırmıştır. 
• 

maddesinin b fıkrası şöyledir: 
"Kara<lt'nize sahildar olmı~ an hı-r 

cle\let hadm ınecmuu 14,000 toniliı
toyu n bir kru\'azör il<- iki torpito -
dan miirekkcp bir bııhri ciizü tamı 

te<"u·üz etmemek üzere harp sefinrle 
riıii işbn muahededcki ı:;artlar dahi • 
!inde Boğazlardan gerirebileccktir. 

A)·ni zamanda bıı 14000 ton B-0-
ğaılarda bulunabiicct'k olan ecn<'hi 
harp gemileri için lmbul olunan aza· 
mi tonajı gösteril' . ., 

Bu itibarla Ingiliz projesile Türk 
projesi arasındaki fark bin londan 
ibarettir. 

Yine yukarıdaki telgrafta lngiliz 
projesinde, Karadenizde terakUm e
debilecek harp gemilerinin mikdarı· 
nın 30,000 tona baliğ olabileceği bil
dirilmektedir. 

Halbuki Türk projesinin yine al -
tmcı mnddesinin b fıkrasında der 
ki : 

Karadenizde bu denize sahildar ol 
nuyan devletle.re mensup lıarp ~efn
lninin hacmi mecmuu 28,000 ton ola
caktır. 

Bu itibarla tngiliz projesile Türk 
projesi arasında bu nokta üzerinde 
2000 tonluk bir fark vardır. 

Ingiliz projsinde asıl şayanı dik· 
kat olan nokta şudur: 

"Ancak Karadeniz devletleri do • 
nanmalannı artırırlaNııı, bu mtktÔ.r 
azami 45,000 ton olmak üzere müto
na$iben faz.lalaştınlacaldır.,, 

Karadenize sahildar olan devletle 
rin donanmalarını arttmnaları nok
tıısı Uzerinde Türk projesinde sarn
hat yoktur. 

Bundan dolayı bugün toplanacak 
konferansın çok ehemmiyetli nokta· 
lara temas edecezi anlaşılmaktadır. 
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Büyük~ 

TlUıırk ünıkoDaılbo 

No. 10 Ya.zan : Ziya Şakir 

· Nihayet akla Ziraat Bankasının 
kasalarına müracaat 9elmişti 

İşte; icra ve idare vasıtalarında, 
!kendi hesabına mühim bir tasfiye 
yapan Damat Ferit Paşa, polis ida
resinde arzu ettiği şekilde ıslahat 

yaparken, vaziyeti şüpheli görünen 
Nureddin Beyi de ihmal etmemiş; 

onu azlettikten sonra yerine, (Be -
yoğlu Askeri inzibat memuru, yüz
başı Tahsin Bey l i getirmişti. 

Aslen Arnavut olan Tahsin Bey, 
en koyu ve mutaassıp muhalifler
dendi.Hayatında, tek bir vak'a ile te 
mayüz etmişti. O da ittihatçılar 
devrinde ve Balkan harbinin arife
sinde, - İttihatçıları iktidar mevkiin
den devirmek için - teşekkül eden 
"Nigehban,, grupuna girerek orada 
temayüz etmek .. ve; arkadaşı yüz
başı Tayyar Beyle birleşerek Manas
tırda dağa çıkmak suretile, vaktile 
lttihatç1larm yaptığı hareketi taklit 
eylemekten ibaretti. 

Padişah ile Damat Ferit Paşa· 
'.Ankaradaki milli kuvvet menıbamı 
kurutmak için giriştikleri bütün bu 
teşebbüsatta mühim bir mani ile 
mücadele etmektelerdi. O da, para 
meselesi idi. lngiHzler, bir buçuk se
nedenberi kucak kucak para dok -
mekten artık bıkıp usanmışlardı. 
Kuvayi Milliyeyi mağlup ve imha 
etmek ıçin alınan paraların hiçbir 
fayda temin etmediğini görüyorlar
dı. Onun için, artık kafi olarak se
meresini görmedikçe, ne padişah ile 
Damat Ferit Paşaya; ve ne de Sait 
Molla ile onun ayarındaki adamlara 
hic;.bir şey vermek istemiyorlardı. 

Kuvayi inzibatiyenin teşekkWü i
çin icap eden parayı, Vahdettin biz
ıat tediye etmek mecburiyeti kar
şısında kalmıştı. Fakat. bu hususta 
evvela büyük vaitlerde bulunan Ha
zinei hassa müdürü umumisi Refik 
Bey, sekiz on bin liradan fazla para 
bulup ortaya çıkaramamıştı. Bu va
ziyet, Padişah ile Damat Ferit Pa
şaya son derecede endişe ve te>eı:ısür 
vermişti.Hatta bunu .şundan anlama 
lıdır ki, Padiah Vahidettin. o Uf're
ce sevdiği Refilc Beyi, Hazinei Has
sa müdürü umumiliğinden azletmek 
suretile öfkesini teskin edebilmişti. 

Nihayet akla, Ziraat Bankasının 

kasalarına müracaat etmek gelmis. 
Maliye Nezareti namına yüzde sekiz 
faizle (beş yüz bin lira istikraz edi
lerek bu suretle ele mühim bir para 
geçirilmişti. 

{BüyUk l\lillet Meclisi Hiil<fımeti)nin 
ilk (icra Vekilleıi Heyeti) erkanın -
dan, (l\fiidaf:ıai Milliye) vekili Ferik 
Feyzi Patia (Şimdi, Büyük Erkani -

harbiye Rf'isimiz, Mareşal Fevzi 
Çakmak) 

ra kudretini, bu hükumet heyetine ve
recekti. 

Mustafa Kemal Paşanın takriri ü
zerine bu esas kabul edilir edilmez, 
muhtelif hükumet şubelerinin idare
si, muvakkaten birer zate tevdi edil
mişti. Ve ancak ( 1336 - 1920 mayıs 
ayının 2 inci günü) bu mesele bir ka
nuna raptedilmiş; (Türkiye Büyük 
Millet meclisi hükumeti) nin ilk (İcra 
Vekilleri Heyeti - yani - ka'tıinesi) te
ş~kül etmişti. 

Bu ilk hükumet heyeti, şu zatler
den mürekkepti: 

Icra Vekilleri Heyeti Reisi - Mus
tafa Kemal Paşa. 
Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi -

Miralay Ismet Bey. 
Müdafaai milliye Vekili - Ferik 

Fevzi Paşa. 
Dahiliye Vekili - Hakkı Behiç B. 
Hariciye Vekili - Bekir Sami Bey. 
Adliye Vekili - Celaleddin Arif 

Bey. 
Maliye Vekili - Ferit Bey. 

* Maarif Vekili - Doktor Rıza Nur 
Istanbulda bu haz.ırlıklar devam Bey. 

ederken, Anadoluda da mühim hadi- Iktıg-at Vekili - Yusuf Kemal Bey. 
seler cereyan eyliyordu. Şer'iye Vekili - Fehmi Efendi. 

Ankarada toplanan (Büyük Mil- Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
let Meclisi)nin vaziyeti gittikçe inki- Vekili - Doktor Suat Bey. 
§af ediyor; bu ilk (Türk Halk hükfı- Bu teşekkülde bir hususiyet varsa, 
metil; gün ve hatta saat geçtikçe o da; <Erkanı Harbiyei Umumiye) 
tekemmüle doğru yürüyordu. • işlerini gören zatin de Vekiller Heye-

Meclis açılıp ta bir iki celse geçer ti arasına ithal edilmesi idi. 
geçmez, - gerek meclis içinde ve ge- Ismet Bey .. ve, Fevzi Paşa ... Bu i
rek meclis ile temasta bulunan mu- ki biiyiik askerin Büyük Millet Mec
hitlerde - Mustafa Kemal Pae,anın Hsinin sinesinde, ve bilhassa Heyeti 
Türk milletine temin edeceği istiklal Vekile içinde bulunmaları, hiç şüp
ve istikbal hakkında herkese çok me-. hesiz ki, Türk milletinin artık yük
tin ve çok emin bir kanaat gelmişti. selmiye başlayan talihinin bir saadet 
Umumi Harpte, harbin en çetin ve en eseri idi. 
limitsiz mücadelelerinde, unutulmaz (Arkası var) 
muvaffakıyet ve zaferler kazanarak 
her Türkün kalbinde hudutsuz bir 
minnet ve muhabbet uyandrran bu 
dahi Kumandan; şimdi şu Millet Mec
lisinde, siyaset ve hükumet işlerinde 
de gösterdiği emsalsiz kudretle bütün 
kalpleri teshir etmiş; artık Türk yur
dunu her taraftan kuşa.tan zulmetler 
içinde, parlak ve feyyaz bir güneşin 
doğmıya başladığına, herkes iman 
etmişti. 

Mustafa Kemal Paşa, dehasının 

kudretini, meclise ilk verdiği takrir
de göstermişti. Geçen tefrikalarımız
da, hulasasını arzettiğimfa bu takri
ri ilk giinü mütereddit nazarlarla gö
renler; derin derin düşündükten son
ra onun inceliklerini takdir etmişler .. 
Bu takririn - bilhassa iki satırlık 
(muhtıra) kısmındaki - hukuki ve si
yasi kıymet ve mahiyeti karşısında: 

- Dahiyane bir şaheser. 
Demek mecburiyetini hisseylemiş

lerdi. 
Mustafa Kemal Paşa, mucizevi de

hasının eseri olan sekiz on satırlık ve 
dört maddelik bir takrire istinaden 
kurduğu bu ilk milli Türk hükumeti
ni en kuv,•etli bir temel üzerine yer
leştirmişti. O da (teşri, icra, kaza) 
kuvvetlerinin bir esasta birleşmesin

den ibaretti. 
Teşrii hakkı nefsinde cemeden Bü

yük Millet Meclisi ; içinden lüzumu 
kadar vekil ayıracak bunlardan bir 
heyet teşkil edecek .. Hükiımetin ic-

* 
Sayın okuyucularımızdan 

bir rica: 
Türk inkılabı safahatına ait yazı

lara, karilerimizin ne derecede bü -
yük alaka gösterdikleri, her gün a
lınan birçok teşvik mektuplarından 
anlaşılıyor. Gerek karilerim izden ve 
gerek muhtelif yerlerin müdafaai 
hukuk cemiyetlerile belediye reisle
rinci"en, memleektlerinde cereyan e
den hadiselere ait bir hayli mektup 
ve vesikalar gönderiliyor. Ancak, 
bunlardan çoğu, zamanında gönde -
rilmediği için istifade edemiyoruz. 
Ve tekrar o meselelere avdet ederek 
karilcrimizi hoşnutsuzluğa sevket -
mekten de korkuyoruz. Onun için bu 
zahmetleri ihtiyar etmek suretile 
hem bizı tenvir etmek, hem de tari
he hizmet eylemek lfıtfunda bulunan 
zevatın - verecekleri malfımatı, ya 
vesikalara istinat ettirmek ve yahut 
mevsukiyetine bizi temin eylemek 
şartile - vermek istedikleri malfuna
tı bir an evvel lfıtfeylemelerini su
reti mahsusada rica ederiz. - Z. Ş. 

Dr. lHSAN SAMl--• 
GONOKOK ASiSi 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarma kar&ı 
pek tesirli ve taze aı;rdrr. Divanyo

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 
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KUŞSAKIŞI 

Anadoluda resim 
Dünkü "Tan,. ın dördüncü sayfa -

sın da. gözüme bir resim ilişti: Edre
mit Halkevinde a~rlan resim sergi -
sinden bir köşe. 

Duvara asılı resimler arasında 

"çıplak,, etütleri göriince kendi ken
dime takdirle : 

- YQ§asm Edremitliler! Demek, 
canlı model poze ettirip tabiatten e
tütler yapıyorlar. derneğe kalmadı 

"çıplak,, etütlerinden birinin meşhur 
Fransız ressamlanndan FAıgr'den 
kopye edilmiş olduğunun farkına var 
dıın. Varmaz olaydım. Çünkü bu re
sim beni öteki resimlerden de soğut
tu. Onların da kart postallardan kop 
ye edilmi~ olmalan ihtimali ba!'.i ~ös
terdi. Gerçi hepimiz kartpostalları 

kopye t>dt>rek ve bu kop~t-lerin altı

na oldukça masum bir eda ile imza
lanrmzı atarak resme başlaıılık. 

Bizim de miizelerimiz beş h"llrlJş -
hık kart postal albümleri icli. Ve Gi.i
zel San'atler Akademisinin ilk işi bi

zim biitiin resim terbiyemizi alm3ğa 
çalıştığımız bu kötii kartpostallan 
l,rhp atmak oldu. Bu yüzdt>n Edre
mit HaUce,·inde resim te~hir edenle
re: 

Kartpostallardan kop~·e eclilen 
resimleri teşhir etmek ayıptır. Kart 
postaUara ha.kılarak ~·apılan resim -
terin hiçbir kıymeti yoktur. Modeliniz 
tabiat olmalıdır. 
Derneğe dilim varmıyor. Çünkü 

böyle birl<aç satırla Ana.doluya mü
zeme eden kartpostalların kapısını 

kapamak imkansızdır. Vilayetlt>rimiz 
de Güzel San'atlnin ne demek oldu
~u anlatan mektepler açılmadık

ça, liselerimizde kimyahane labora -
tuarlarından ~etirilt>n imbikler, kü
vetler karşısında resim yaprlmağa 

devam edildikçe biz ~·ine bütün resim 
zevkimizi ta.biatten de~il kartpostaJ 
la.rdaıı alaeaı?;ız. Ve herhan!l;i bir 
kartı>ostala bakaral< yapılan bir res 
mi gören birçoklarımız kartposta -
lın aslnu yapanı değil, onun alelade 
bir kopyesini kopye edene: 

- Aşkolf'.lun yapana doğrusu, gü -
zel fırçası \·ar. 

Diyecek. Bu ,ralanC'ı iiziimii ,ri.rip 

Bedri RAHMİ 

1stanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseler için 465 bin adet yu
murta 13 Temmuz 936 pa
zartesi günü saat 15,30 da 
Taphanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
83 70 liradır. İlk teminatı 
6 2 7 lira 7 5 kuruştur. Şart
namesi Komisyonda görüle 
bilir .İsteklilerin kanuni ve
sikalarile teklif mektublarr
nı ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(30) (3609) 4797 

Zayi - 3830 sicil numaralı ehliyet 
namemi ve nüfus tezkeremi 5 - 7 -
936 cumartesi günü zayi ettim. Bu
lanların Bebekte otomobil tevakkuf 
mahallinde 1893 numaralı otomobil 
şoförü Mustafa adresine getirmeleri 
veya göndermeleri rica olunur. Bu
lup getirenin memnun edileceği ilan 
olunur. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Sigortalı Normal 

Türkiye ic;in 
Lira K. Lira K. 

l aylık ı SO ı 35 
s 4 50 4 -
6 .. 8 50 7 50 
l yıllık 17 00 14 -

Dışan içir 
Lira K. 

8-
14 -
28 -

llhı için Ollncıhlı: Sirketlerine mil 
racaat edilmelidir. 

K üc;iilı: illlnlar doğrudan doğruya 
ıdaremizce almabilir. 

Küc;iilı: ilinlarm S satırhğJ bir 
defalık 30 kuruıstur. 5 aatrrdan faz 
lası için satır başma 5 kuruş almrr 
Bir defadan fazla için yekQndaıı 
% 10 kurue indirilir. 

Memleket bancma sigortalı abonl' 
vazılmaz. 

Günü ııec;mis nüshalar S kurustur 

MEMLEKET MANZARALARINDAN: Yeşil Safranbolu 
ı----·-··---·---.. -·· .. --·- ····· .. ·--·-- . -----"-""""-· 
I~~ E M ~ K E ~T_E_"_T_A_N ____ ,, ----J 

Nazillide yağmurlar çok 
tahribat ve zarar verdi 
Nazilli (TAN) - İki gece evvel sağanak halinde yağan yağmur Nazilli

de bir hayli tahribat yapmıştır. Sert fırtına ile gelen yağmur, fasılasız sa
atlerce devam etmiştir.Halk, çok kor kulu bir gece geçirmiştir.Etrafa ge
len selierden haberdar olmak üzere ara sıra silah da atılmıştır. 

Hava, ancak ertesi gün öğleye doğru açılabilmiştir. Oğrenilenkaza ha
berleri şunlardır: 

Yıldırımlardan biri Nazilli suyu başındaki bahçe evlerinden birisine 
düşmüş, içinde oturan sıvacı Ahmet ustanın sağ tarafına felç gelmiş
tir. Yıldırımlar orada bir kaç ağaca isabet etmiştir. 

Civar dağ ve tepelerden gelen seller, şimdiye kadar Jıiç çay uğramı
yan yerleri bile dolaşmış, Durasıllı v Bereketli köylerinde su geçmeyen 
tarla ve bahçe kalmamıştır.Ova köylerinde sular gece yarısı evlerin taş 
ve kerpiçleri arasından içeriye girerek evdekileri telaşa düşürmüştür. 
Seller, ovadaki pamuk tarlalarını istila derek mühim zararlar vermiştir. 
Tren yollarında bozukluklar vardır. Bu tabii felaketin çiftçi ve köylüye 
fazla zararı olmuştur. 

Kızgın su ile haşlandı öldü 
Bartın, (Tan) - Ormancılık ve Endüstri Şirketinin Halkıne fabri

kasında çalışan Bartınlı makinist muavini Hilmi, fabrikada kazan is-
üminin cok vüksclmpı:ıinl' .. h ...... ~>v ........ ~-~:n "hn ..ı;ı.ı.- .. _;_ı;;ı... · 

patlamasına sebep olmu5ıtur. Neticede, kazanın bütün boruları patlamış, 
kendisi de ettrafa dökülen kızgın su ile haşlanmıştır.Tedavi için Bartma 
gönderilen Hilmi, birkaç gün sonra ölmüştür. 

ızmır Vakıf ar Dırektörlüğünden · 
1 - Mezarlık başmda 58793 lira 84 kuruş bedeli ke

şifli hal binası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan 
eksiltmede 52032 lira 55 kuruş bedelle Müteahhidine 
ihale edil ' :şti. Müteahhidin teahhüdünü ifa etmemesi 
dolayisile mukavele feshedilmiş ve idare ile eski Mü
teahhit tarafından vücude getirilen imalat mahkemece 
tesbit olunmuşdur. Geri kalan imalat Müteahhit namı 
lıesabma yaptırılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
!halesi 17-7-936 Cuma günü saat 16 da İzmir Vakıflar 
Direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksilt
me ~artnamelerini ve tesbiti delail raporunu her gün 
Vakıflar idaresine müracaatla gönderebilirler. 

. 3 - Mııvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksilt
meye gireceklerin teminat makbuzunun vey~ bu mikta
ra baliğ banka mektubunu ve ticaret odasında kay1tlr 
olduklanna dair musaddak vesikalarını ibraz etmeleri 
lazımdır. ' 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya Mü
hendis olmaları ve insaatın her türlü kanuni, idari ve 
fenni mesuliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs 
mühendis veya mimarla bütün muamelelerde müştere
ken mesul olmak üzere çalışmaları şarttır. Ayni zaman
da bu eksiltmeye girebilmek için en az 30 bin liralık 
bir binanın inşaatını muvafakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler 
göstcrmeğe mecburdurl~r tashihan ilan olunur. (3727) 

M O T Ö R devrindeyiz 
Motörün göreceği işi EL göremez 

s A T • 
1 E ~ 

en mükemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR 
HER TÜRLÜ 

VE TESiS EDER 
ELEKTRiK SINAi ALETLERi 

Zımpara taşları, ma.k'apları pompalan, tezgahlan, 

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

Sivasta senenin son at 
yarışları yapıldı 

SıvtUr (Tan) - ilkbahar at ya• 
rıılarının son ve üçüncü haftan da 
Orm.antepede koıu sahasında yapıl
mııtır. Neticeleri bildiriyorum: 

Birinci koşuda Ceyhanlı Ahmet 
Cemilin Doğan adındaki tayı birin· 
ci, Binbaıı Salim Tüydemirin Sema• 
sı ikinci, Ankaralı Hüsnü oğlu Zey 
nelin Çakalı üçüncü gelmişlerdir. 
ikinci koıuda; Krıyserili Hulkinin 
Uçarı birinci, Şarkı§lalı Cemilin ta• 
yı ikinci, Çallı Mehmedin Mesudu 
üçüncü gelmişlerdir. 

Oçüncü ko§udci Manisalı Tevfiğin 
Sadası birinciliği almıştır. Cevdetin 
Şahini ikinci ve Kangallı Şükrünün 
Varalı üçüncülüğü almışlardır. 

Dördüncü koşuda Adanalı Yüs
başı Eminin kısrağı birinci, Anka • 
ralı lskenderin Gül ı·i ikinci, Boz.Ö· 
yÜklü ihsanın Ce.;lanı da üçüncü 

Karabükte amele 

evleri inşaatı 
Safranbolu, (Tan) - Karabükte 

kurulacak olan demir fabrikası için 
yapılması kararlaştırılan amele evle
rinin kontratını, Müezzinoğlu Nur I· 
şrtan on tıin liraya üzerine almıştır. 
Yakında inşaata başlanacaktır. 

C2.~~f~~~~=~.:_J 
•Safranbolu, (Tan) - Bu yıl yur. 

dun her yerinde olduğu gibi Safran· 
boluda da bereketli yağmurlar yağ • 
mış ve köylünün yüzü gülmüştür. 

• Hafik, (Tan) - Yangın tehlike
sine karşı hükumet konağı önünde bir 
yangın havuzu yaptırılmıştır. 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi idare 

Meclisinden : 
Şirketimiz Heyeti Umumiyesinin 

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

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

az (100) aded hisseye malik olup t& 
işbu fevkalade heyeti umumiye içti
mamda hazır bulunmak isteyen his
sedarlar ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince içtima günün
den bir hafta evvel sahip oldukları 
hisse senetlerini Şirket idare merke
zine makbuz mukabilinde tevdie mec 
burdurlar. • 4892 

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

altı benlin tankı yaptırıla
caktır. 

2 - Bu işlerle meşğul o
lan firmalar M. M. V. Hava 
Müsteşarlığı inşaat şubesi
ne müracaat ederek fenni 
malumat aldıktan sonra hiç 
bir taahhüdü tazammun et
memek şartile proje ve tek
liflerini Temmuz 936 sonu
na kadar mezkilr Şubeye 
vermeleri. ( 3 6) ( 3 4 5 9) 

4937 
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larmı oynayamadıklarından gol çıka 
ramıyorlar. 

Galatasaray müdafası Fenerin sey 
rek hücumlarını kolayca. durdurarak 
devre sonuna kadar gol yemedi. Ve 
haftaym 3 - O sarı kırmızılıların ga 
libiyeti ile nihayetlendi. 

5 

F enerbahçenin y~Ldô.nümünde 
ikinci devre: 
Takımlar göründüler. Fenerbahçe 

idmansız olduğu anlaşılan ~abanın 
yerine Namığı ve Bediinin yerine 
Necdcti alarak Ali Rızayı hücum 
hattına geçirdi. Ve Necdet - Yaşar, 

Fazil - Cevat, Angelidis, Reşat - Nı 
yazi, Namık, Ali Rıza, Esat, Naci. 
şeklinde bir takım yaptı. 

.......................................................... 

Galatasaray dünkü maçta Feneri 
_iki gol~ karşı üç golle mağlUp ·etti 

Galatasaray da kaleye Safayı, 

sağ hafa Salimi, sağ içe Necclec.i al 
dı. Oyuna Fenerlilerin Galatasaray 
kalesine kadar uzanan bir hfü·umile 
başlandı. Galatasraylıların yaptıkla 
rı ·mukabil hücum kornerle durdu -

Dil.n Kadrköy stadında Fenerbah· 
~e 28 inci y:Ildönümünü kutluladı. 
Sabahtan başlayan çok şiddetli yağ· 
mur sarı lacivertlileri bu mutlu gün 
lerini çok a.z bir seyirci kütlesi önün 
de kutlulamak mecburiyetinde bırak 
mıştı. 

Kapalı tribünlerde aşağı yukarı 
iki Uç bin ki'i vardı. Saat 16,10 da ı 
Fenerbahçeli sporcular temiz spor 
kıys.fetlerile gU:z.el bir resmigeçit yap 
tııar. Ve sonra yüzleri tribünlere dö 
nük olmak üzere sıralandılar.Bando 
!stiklS.l marşını çalarken bayrağı . 
mız direğe çekildi. 

!stik18.l marşından sonra kürsüye 
l"enerbahçe ikinci reisi Hayri' Celil, 
çıkarak böyle gayri müsait bir hava 
da Fenerin y:ıldönUmünü kutlulama 
merasimine iştirak etmiş oldukların
dan davetlilere teşekkür etti. Ve Fe
nerbah(;elilerin memleket sporunu i
leri götürmek için her zamankinden 
daha büYtlk bir azimle çalıljlacakla.rı
DI tekrarladı. 

Y~a.sm Cümhuriyet, Yaşasın o -
ııun yapıcısı olan Atatürk ve Yaşasın 
Türk milleti sözlerile nutkuna. niha
yet verdL 

Ayni intizam ve ahenkle sporcu
lar sahadan çktıla.r. Ve Fenerbahçe
nin en ki.içlik futbolcülerinin maçı 
başladı. Se~rcileri pek eğlendiren 
küçük Fenerlilerin yirmi beşer da . 
kikalık iki devre süren karşılaşmala 
rmdan sonra Fenerbahçenin genç at 
letleri 4x100 bayrak yarı51 yaµtıhır. 

Sıra günün en mühim hadisesini 
teşkil eden Fenerbahçe - Galatasa -
ray karşılaşmasına gelmişti. Saat ı 7 
yi tam 25 geçe iki takım muzika ve 
5.1.kışlar arasında sahaya çıktılar. 

Hakem Ahmet Adem: Takım kap 
tar.tarı Avni, Cevat. Parayı Avni ka 
zandı. Top Galata.sarayda. Takımlar 
ciioriltlil11,.. lU>np-r.h" 'l. - - .:ı ,. H'ikret, Gala 
ta.sarayda ıteou yok .. 

San lacivertliler; Bedü - Yaşar, 
Fazıl - Cevat, Ali Rıza, Mehmet Re
şat - Niyazi, Şaban, Esat, Naci, An 
gelidis - San kırmızılılar da: Avni -
Lutfi, Faruk - .İbrahim, Rıza, Kadri
Danyal, Haşim, Gündüz, Bülent, Nec 
det. tertibinde bulunuyorlar. 

Oyun süratli başladı. Evvela Fe -
nerliler, sonra Galatasarayldar hü
cum yaptılar. İlk tehlikeli Galatasa
ray atlattı. Kornerden gelen topu E
sat kaleye gönderdi. Naci ayağına 
gelen bulunmaz f ırsa.tı dört metre -
den topu havaya. atarak akçırdı. 

Buna Galatasaraylılar da cevap 
verdiler ve Bedii plonjonla topu aldı. 
Galatasaray sağdan indi. Reşat Nec
dete çarpıyor. Fenere favl. Kaleye 
şandellenen topa Bedii yumruk ata-

Dünkü mera..cılmde Fenerba.hçe 

(TAN) m Poll~ Romanı: U 

1 
ruldu. Fakat sarı kırmızılılar bun -
dan istifade edemediler. 

l Fenerliler ortadan ilerlediler. E~ 
dm bir iki çalımdan sonr.ı çektiği 
şilt müdafüere çarptı. 

Fener ortadan bir hücum daha ta 
zeledi. Fakat Ali Rıza topu Safanm 

1 kucağma verdi. Fcnerbahçe yine ha 
'ı kim oynuyor. Fakat muhacimler bir 
tüılü sayı çıkaramıyorlar. Nacinin 

1 güzel bir şütünü Safa yakaladı. Ga
latasaray müdafasına favüJ. Esat 
cok uzak mesafeden ve Safanm ba
~akları arasından topu kaleye sok
tu. 

Fener stadındaki Gazi büstline ~clenk konurken 
varlığile beraberliği temine çalışıyor vaffak oldular. 
sa da galibiyeti kaçırmamak için çok Muzaffer. geldi 
fedakar bir surette uğraşan Galata
saray müdafaasını aşamadığından 
sahayı 3-2 mağlup terkediyor. 

Oyun umumiyet itibarile çok heye 
canlı oldu. Birinci devrede Galatasa 
ray ~kinci devrede de Fenerbahçe 
çok güzel oynadılar. Yalmz Fener 
mühacimleri biraz talihsiz bulunuyor 
!ardı. 

Galatasaray tak1mında Avni, oy -
nadığı müddetçe vazifesini yaptı. 
Tfıtfi, Danyal, Saim, Faruk çok mu
vaffak oldular. Diğerleri vasat idiler. 
Fener takımında en muvaffak oyun 
cu Fazıl idi. Sıra ile Angelidis. Esat, 
'-lehmet Rcsat.. Niyazi Naci de mu-

Fenerbahçe takımı yıldöntimilnde 
ezeli rakibine mağlup olmakla bera 
ber hiç te fena oynamamış bilhassa 
ikinci devrede Galatasaraya çok te
f evvilk ctmlştir. 
Fenerlileri gösterdikleri gUzcl oyun 

dan Galatasaraylıları da kazanclıkla
rr değerli galibiyetinden dolayı teb
rik ederiz. 

l''enerbahçenin ve milli talmnın 
kuvvetli elemanlarından Muzaffer 
klübünün yıldönUmU merasiminde bu 
lunmak üzere şehrimize gelmiş fakat 
biraz rahatsız bulunduğu için müsa
bakaya istirak edememistir • 

Geçit resminden bir başka jntiba Galatasaray 3 Fener 1 

FencrbahçeJI futboJ cöler g~it resminde 

yun derken Danyalin ayağına düşür yor. Fakat solaçık oyuncusu olmad1 
dU.O da. durmadan ortaladı. Bülent ğı belli. 

i Bu gol Fenerlileri çok umitlendir
, di. Şiddetli hücumlara geçtiler. G:ı

latasaray müdafaası topu taç.:a ata
rak vakit kazanmk istiyor. f' •ner!i -
ler bütün kudretlerile çlışıyorlar. 

Fenerbahçeliler bir aralık harikü -
lade bir fırsatla karşılaştılar.Galata 
saray müdafaasının orta · çizgisine 
kadar açıldığı bir anda mükemmel bir 
pas alan Ali Rıza görülmemiş bir ba 
taetle topu adeta çiğniyerek keneli -
sinden yirmi metro arkadan koşan 
Lütfiye kaptırdı. 

Galatasaray müdafaası zorlanı -
yor. Fenerbahçe oyunu tek kale va
ziyetine soktu. 
Esadın sağdan çektiği serbest vu 

ruş Safanın elinden kaçtı. Fakat A
li Rrzıı, topu kaleye sokamadı. Bu -
nun akcbinde Namiğm bir §iltil de 
havadan gitti. 

Kendini toparlıyan Galatasaraym 
yaptığı t ehlikeli bir hücumu Cevat 
mü~külatla durdurabildi. 

plase bir şütle topu havadan ve Be- Galatasaray ortadan inişi esnasın 
diinin elleri üzerinden kaleye soka - da Gündüz t opu sola naklett i. Yaşa-

u ...41-A .. n. o -::ro.l ;yo.l un ıneıııo.fQdon Ji'Qnerbahge1iler bütün ku\-vetleri -
1 • ,, 

Galatasaray 1 fener O 
Sahayı yerinden oynatan alkış Se$ 

leri devam ederken Galatasaray teb 
likeli bir hücum daha yaptı. Fakat 
Cevat bunu çevirdi. Fen.erin sağdan 
şiddetli bir hücumu ofsaytla durdu
ruldu. Fenerbahçe açılıyor gibi. Top 
Galatasaray nısıf sahasında. Galata
saraya korner. Niyazi çekiyor. A • 
vut. 

Fener ortadan yine ilerliyor. Şa -
ban Lfttfinin kafasından gelen topu 
kaleye attı. Netice yok. 

Galatasaray Necdetle ilerledi. Re-
3at topu kornere çıkardı. Necdetin 
ortaladığı topu Danyal avuta çıkar
tlı. Fenerbahçenin hücum hattı hiç 
müessir değil. Angelidis çok çalışı -

klübünün kız ~porculan 

kuvvetli bir vuruş ile topu ağlara 
taktı. Bu golde Bediinin büyük bir 
hatası vardır. 

Galatasaray 2 Fener O 
Oyun sUratle devam ediyor. Ibra -

him çok uzaktan Fener kalesine kuv 
vetli bir vuruş yaptı. Kaleye giden 
top Gündüzün kafasına çarparak is
tika.metini değiştirdi. ve köşeden di 
reğe çarparak üçüncü defa ağk.ra ta 
kıldı .. 

Galatasaray 3 Fener O 
Bir türlil muvaffak olamıya.n Fe

ner oyuncularında bir şaşkınlık var. 
Karmakanşık bir oyun oynuyorlar. 
Fakat buna rağmen Galatasaray da 
kuvvetli bir hakimiyet tesis edemi
yor. Fenerliler hücum ypıyorlar. 

Galatasaray Kadriyi değiştirdi,sağ 
hafa Yusuf geçti. Fenerbahçe orta
dan Galatasaray kalesine indi. Şa -
ban Farukla Lfttfinin ortasında to
pu bütün süratile takip ed~rke~ Av 
ni çevik bir plonjonla tehlıkeyı sa
vuşturdu. 

Galatasray soldan ve sağdan iki 
hücum tazeledi. Birini Yaşat, diğeri 
ni de Reşat durdurdu. Mukabil hü
cuma geçen Fencrbahçe Niyazinin 
ortaladığı topu A vninin yakalaması 
üzerine netice alamadı. 

Sarı lacivertliler birşeyler yap -
mak için çok çahşılyor ve Galatasa-

1 
ray kalesinin önünde dolaşıyorlar. 
Fakat her zamanki muntazam oyun-

le hücum üstüne hücum yapıyorlar. 
Naci müsait vaziyette yakaladığı to 
pu ayaklarına yalan Lfıtfiye kaptır-
dI. Çok a~ır davı-nnan Galatasaraylı 
lara hakem çabuk oynamalarını ih
tar ediyor. 

31 inci dakikada Fcncrbahçc sağ
dan bir taç atışı yaptı. Cevat Niya
ziden aldığı topu hesaplı bir vuruşla 
kaleye şandelliyor. Ali Rızanm kafa 
smdan Esada, Esadm kafasından Na 

1 
ciye geçen topu Naci kafa ile ağlfıra 
takıyor. Bu cidden çok nefis bir gnl 

Galata sa ray 3 Fener 2 
Büsbütün açılan Fenerliler Gala

tasaray kalesine yüklendiler. Esa -
dm çok şiddetli bir şütü direğe çar
parak Galatasarayı muh::ıkkak bir 
golden kurtarıyor. Talih Fenerlilere 
yardım etmemektedir. 

Galatasaray müdafaasının bütün 
vuruşlarını iade eden Fenerliler tek 
rar bir serbest vuruş kazandılar. E
sadın çektiği kuvvetli şi.itii Safa elin 
den kaçırdiysa da Fenerliler yine ye
tişemiyorlar. 

35 inci dakikada Galatasaray Dan 
yal vasıtasile tehlikeli bir hücum ya 
pıyor. Fakat Fener müdafaası hep 
birden Danyalin üstüne yüklenerek 
bu tehlikeyi berfaraf ediyor. Bu sert 
müdafaadan dolayı hakem Cevadı o
yundan cıkarıyor. Burnu kanıyan 
Danyal da oyundan çıkıyorsa da Bü
lent yerine giriyor . 

On kişi kalan Fenerbahçe bütün 

biliyorum ! .. 

Diinkii maC'hrn hl'YN'lllllı hİT :l.O 

Çocuk 3akıcd~k Mekieoi mezun~arı 

Hirnayei Elfal Cemiyetinin Anluıraclaki çot•tık bakıcılık mt>ld.ebinin dün 
şehadetname dağıtma. töreni yapılmrı; tır. Törende gümrük n inhisarlar 
vekili '"·e bazı m«>huslar bulunmuşlar dır. Bu sene mt>ktcpten 7 talebe şe
hadetname almıştı:. 

Kapo arlkasonda 
bDr cnnayetU 

' Passeireis'in bu parayı nereden bul
duğunu aramaya sevketti. 

- Fakat, tablolarının satışı bunu 
izah etmeğe kafi değil mi? 

- Hayır, bu kadar lüks bir hayat 
tarzını, tablolarmm satışmdan ka
zandığı para ile başa çıkaramaz! 

Leprince hakim bir sesle devam 
etti: 

- Mösyö de Passeireis kumar
bazdır!. 

Andree kendini tutamıyarak: 

him şeylerdir ve bize birçok şeyleri 

izah etmeğe kafidir. Durun da de
vam edeyim. Möysyö de Passereis, 
ekseriya oynadığı zaman kazanırdı. 
Fakat şansına pek fazla itimadı 

vardı. Onun içindir ki bugün şans 
döndü. Ve §rk asilzade, epeyce bü
yük miktarda bir parayı ödemek 
mecburiyetinde kaldı. O zaman. at
larını sattı, bazı kıymetli biblolar 
da sattı ve borcunu ödedi. Fakat :Y;
ne oynamakta devam ediyordu. Ve 
yine kaybediyordu. O zaman vadeli 
bonolar imzalamak mecburiyetinde 
kaldı. Bu bonoların bir tanesinin va
desi tam 15 Mart gi.lnüne isabet e
diyordu. 

- Çünkü bu bonoda 15 Mart gü~ 
nü -yani kocanızın ölümünün ertesi 
günü- Odenmek mecburiyeti olan 
meblağ tam otuz bin franktı ve tam 
otuz bin frank bir gün evvel kacanı· 
zın kasasından çalrnmış bulunuyor!! 

Madam Vignon Marcellet, kafası • 
nı önüne eğdi. .. Leprince ile mücade
le edemiyeceğini anladı ... - Madam, Mösyö Leprince, size, 

eviınllin en sadık müdavimleri, ya.ni 
Mösyö Guyde Pa.saeireis,ha.kkında ba 
.zı yeni sualler soracak. Siz bunun için 
buraya çağırttık. 

- Yani ... Guyde Pa.sseire'un hu-
8t18t bayatı hakkında bazı teferruat 
sormak istiyoruz. Ne para ile 
geçinir! Bunu biliyor musunuz? 

-Ben ne bileyim ... Mösyö de Pas-
11eireis san'atkardır. San'atı onu ge
sindiriyor ... Muhtelif sipari§ler alır .. 

Leprince sözünü kesti ve : 
- Evet, bunu biliyoruz Madam, de 

tti. Mösyö de Passeireis kazandığı 
para, ondan başkasını pek rahat ge-

Michel Herbert .. Eugene Wyl 

çindirebilir. Fakat kendisi eğlenceyi 
sever ve çok müsriftir. 

- Hususi hayatı hakkında hiç bir 
malumatım yok, ve .. 

- Fakat pek ali biliyorum ki Guy 
de Passeireis atlara meraklıdır.Hat
ta iki tane pek kıymetli Ingiliz a.tla
rı vardır.Ondan başka Parisin en iyi 
ve en pahalı terzilerinde giyinir.Us· 
telik Etoile caddesindeki mükellef 
apartmanı pek kıymetli biblolar ve 
eski kitaplarla dolu... Bunları da 
esrarengizlik edemezsiniz ya! ... 

- Tabii biliyorum. Zaten beninile 
beraber Pa.risin bütün san'atkar ve 
şık muhiti bunu biliyor .. 

Fazla para sa.rfedişi MösYö de 

- Belki borsada oynuyor ... 
- Mösyö de Parreireis borsada 

oynamıyor ve mali mahafil arasında 
hiç bir dostu yoktur. 

- Peki amma bunları ne diye ba
na söylüyorsunuz? Ben parayı nere
den bulduğunu nereden bileyim? 

- Fakat Mösyö de Passeireis'in 
herhangi bir yerden bir varidatı ol
duğunu ıııiz de kabul ediyorsunuz de-
ğil . ? 

mı. 

- Belki ailesi ona yardım ediyor
dur ... 

- Hayır, Mösyö de Passeires'in 
ailesi, yani iflas etmiş ve eski şato
larında pek orta halli bir hayat yaşı
yan asilzadelerdir. 

- Oyle ise •.. Bilmiyorum. 
- Siz bilmiyorsunuz. fakat ben 

- Kumarbaz? O mu? diye hay
kırdı. 

Leprince hafifçe gültlmsiyerek: 
- Bu üşaat sizi pek şaşırttı ga

liba, dedi. Bu sözlerim onun hakkın
da düşündüklerimizin aksine mi çık
tı? 

- Size tekrar ediyorum.. Onun 
hususi hayatı beni kat'iyyen alaka
dar etmiyor ... 

- Peki, peki, öyle olsun?.. Fakat 
bilseniz veya bilmeseniz, bu böyle
dir. Bu, müthiı? kumarbaz bir adam
dır. En büyük kumarhanelerin en 
devamlı müşterisidir. Ve çok büytik 
para ile oynıyan takımından. 

- Bütün bunlar .. 
- BUtün bunlar fevkalade mü-

Genç kadm bunu işidir işitmez bir 
an sendeledi. 

Sonra bitkin bir halde sordu: 
- Peki ne diye bana bUtün bun

ları anlatıyorsunuz? 

Leprince ona doğru eğildi ve ya
vaş yavaş, sötlerini tartarak izah 
etti · 

Leprince devam ediyordu : 

- Bu pek garip bir tesadüf değil 
mi? Biliyoruz ki 14 Mart günü Mös-
yö de Passevieres'in 30 bin franka 
şiddetli ihtiyacı vardı. Biliyoruz ki, 
ertesi günü kocanız öldürtilmüş ve 
kasasından 30 bin frank çalınmıştı. 
Ve nihayet biliyoruz ki cinayet gUnil 
kocanızı ziyaret eden son insan Guy 
de Passevicres idi. 

Andree başını biraz daha eğdi. 
- Oğleden sonra, o gün, acaba ne 

konuştular ? bilmiyorum. Belki de 
13.f arasında zevciniz, kasasında bu
lundurduğu paradan bahsetmiştir. 

1 Arkas ı \•ar ! 
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Simseklerle bulutlar arasında SAGLIK ---~---
lsta n bu I üzerinde yarım saat - öGUTLERI 

M E M LEKET MEKTUPLARI 

Karadenizin en zengin ve 
işlek iskelesi : Gireson 

1 ' 

•• suren bir hava y o le u 1 u ğ u oı!~~~;r;.~;r;;~1~~!·~:'. 
r ,--------------------- ' ma.sı tabiidir. Vakıa en sağlam mizaç-

Şimdi tam İstanbulun üze ~indeyiz. Bütün şehir, titiz bir bahçıvanın her köşesi 1 ta olan insanlar da bu tipte olanlar

için ayn ayn göz nuru dök tüğü nadide bir çiçek bahçe sini ne kadar da andırıyor? 1 dı~n çoğunun boylan ortadan uzun
dur. Etli ve canlı, hazan da yağlı o-

Haydarpaşa üzerinden 

Havalanmağı bir yana bırakalım, 
!akat, tayyare ile uçmanın muhak
kak ki, tadına doyum olmuyor. 
"- Tayyareye biner misin?,, de

dikleri zaman, küçük bir tereddüt 
devresi geçirdiğimi itiraf etmeliyim. 
Fakat, bu tereddüt çok kısa sürdü 
ve uçmak arzusu bende de önüne du
rulmaz bir iştiyak haline geldi. 
Yağmurun sağnak halini aldığı 

bir saatte, Y eşilköy yoluna koyul -
duk. Benimle beraber uçacak birkaç 
arkad~ daha var. Içimizde yalnız 
bir kişi tayyareye binmiş. Geri kala
nımız hava yolculuğunun acemisiyiz. 
Korkanımız yok .. Fakat, havanın ka 
palı oluşu bizl düşilndUrüyor. 
"- Acaba, fazla heyecanlanır 

mrynn ?,, diyenlerimiz var. Korkunun 
hiç 13..fı geçmiyor. Ben, sadece: 

lUoclaya doğru kınılıyonız. 

lurlar. Birçoğu daha gençliklerinde 
şişmanlığa giderler, karınları çıkar. 
Fakat öyle de olsa başları yine dik 
yürürler. Çok ve çabuk tcrliycnlerin 
en çoğu bu tiptedir. Bu da gösterir 
ki, terlemek hiç te fena bir şey de
ğildir. Birçoğunun saçları erkenden 
dökülür. 

Renk daima taze. deri beyaz ve 
renklidir. Omuz geniş ve etli olur ... 
Baş mütenasip, yanaklar etlidir, fa
kat gevşek ve düşük değil. 

Gözler çok defa parlak, şen, biraz 
ıslak ve insana himaye istiyormuş gi
bi yüksekten bakarlar. Gözbebeklcri 
geniş, yu\·arlak, parlak, gözkapakla
rı kalın. bakışları her işlerinden emin 
olduklarını ifade eder, sert olmamak
la beraber kuvvetlidir. 

Kirpikler, uzun ve ince; kaşlar dol
gun ve yay gibi. Saçlar (dökülmedik
leri vakit) uzun kalın, yumuşak, sa
rımtırak, külrenginde, yahut lepiska. 

Burun orta \"e doğru... Ağız bü -
yük, dudaklar kalın. Usl dudak alt 
dudaktan 'biraz daha ileri. Bu da kar
şısındakine bir üstünliik ifade eder. 
Dişler muntazam, güzel. yukarı sıra
da en önde bulunan iki sivri diş her 
kcstekilerden daha uzun ve daha ge
niş olur.Bazıları buna iyi bir talika 
lameeti derler. 

Çene biraz uzunca, ortasında bir 
çukuru olur. 

Kulaklar orta büyüklükte, başa bi
raz yapışık gibi. 

Boyun, zarif ve mütenasip.eller ve 
ayaklar büyük olmamakla beraber et
li. Bacaklar daha ziyade kıllı... Ses 
açık ve tatlı ... Yürüyüş biraz ağır, bi
raz azametli gibi olur. 

Ahlak bakımından da az çok aza
meteli olurlar. Hükmetmeyi severler
se de muvaffak oldul:ları çok görül
mez. Süslenmeyi, güzel ve rahat ya
~amayı pek severler. 

p.at.,alı~laı:.ına-.JCelin.~ .an hü:viik 
a er len mıdelermın ÇaDUK DOZUlması 

K~radenizin bu zengin ve işlek iskelesinde Belediye 

bir otel inşası ıçın Evkafla mutabık kalmıştır 

' 

Giresun par kının içi 

Tecrübeli bir iki kayıkçının yar -
dımlarilc, dalgaların beyaz köplikle
ri arasında bocalıyan ma vunacıktan 
kendimi güç karaya atbildim. Saba -
hm henüz daha yedisi, karşıma çı -
kan tertemiz parke döşeli geniş 
bir caddenin üzerindeki mağazalar 
kepenklerini pek az fasılalarla yu -
karılara kaldırıyor ve bütün bu faa
liyetler beş on dakika içinde şehiri 
yeni güne hazırlıyordu. 

Denize muvazi giden bu caddenin 
üzerinde bankalar, büyük ticaretha
neler var. Belediye binasının tam ö
nünden şeh'irin göbeğine doğru bir 
kıvrım bu yolu gittikçe yükseltiyor. 
Solunuzda ufak bir bahçecik ve bu
nun tam karşısında yeni yapılan pos
tahaneyi geçiyorsunuz. Halkevin
den tekrar iniş başlıyor ve nihayet 
yeşillik içinde Şebinkarahisar şose
sine giriyorsunuz. Yürüdüğünüz cad 
denin iki tarafından sapan sokakla
ra varmcıya kadar parke döşenmiş 
ve bütün bu ter temiz sokaklar, şeh
rin imarı hakkında bir fikir verme
ye kafiydi...Gezip dolaştığınız bütün 
yollar, solunuzda kayalığın üzerinde 
oturmuş asma bahçeler gibi akasya 
~ --- - ... ..... ~-

park, büyük dağın etrafını saran 

mağa başlamışlardı. Bu felaketi gö
rür görmez hemen yataktan fırlıya
rak duvarda işlemiyen zile bir iki ke 
re bastım.Cevap alamadığımdan kapı 
nın dışarısındaki merdivenin üst kıs 
mından otelciye seslenmeye mecbur 
oldum. Vakit biraz gecikmiş oldu
ğundan mal sahibini biraz sonra alt 
tarafı düğümlü uzun bir don içinde 
karşımda buldum. Kendisinden il • 
timdat kılıklı: 

- Tahtakurusu yatağımı istila et
ti. Bunları öldürecek bir toz varsa 
hemen ver dökeyim. 

Otelci bu sualime gülümsedi ve 
biraz da başını kıpırdattı ve: 

- Aman bay çok sinirli imişsin. 
Ben de gece yarısı başka bir şey var 
zannettim. Hiç tahtakurusu için bu 
kadar telaş edilir mi? dedi. 

Bu cevaptan kendimden geçmiş ve 
adamın yüzüne: 

- Seni çağırmak için odamda as. 
1: ;:aplan dolaşmaz ya, ya tahtaku
rusu. ya pire olması kafidir. 

Dedim. dedim ama. adamcağızın 
fikrince bu haşarat otelin müşte
milatından kabul olunuyordu. Nasıl 
~i de~J.re· W'z1ıfr ı1rı~eam\wlı12!ıJ.. 
ci de bunlara tahtakurusu, pireyi ve 
belki de daha başka bir arkadaşını 
da kayd~tmiş gözüküyordu. 

"- Saframm kabarmasından çe
kinirim,, demekle iktifa ediyorum. 

Y enikapı üzerin den şelırc doğru 

drr. Bundan dolayı karaciğerleri de 
çabuk bozulur ve kanları çabuk kir
lenir. Karaciğerleri çabuk kum top
lar. Deri hastalıkları <;oktur. Çıban 
çıkarırlar.Çok kaşınırlar.Artritisma
ya tutulurlar. Yürek çarpıntısı çeker
ler, mikroplu hastalıklara çabuk tu
tulsalar da nekahet devrini çabuk 
geçirirler. Sözün kısası en ziyade ko
runmıvn dikkat c-:lecekleri hastalık
!&.'", ~ide ve tagaddi hastalıklarıdır. 
Verem haı:ıt:ıhğı bu tipteki insanlarda 
az görülür.Bu da en iyi mizaç sahibi 
olduklarına iyi bir alamettir. 

zevkli tur yolu ve bunun hepsi bir -
den, gerilerde uzayan Giresun fındık
hklarının kapısı oluyordu. Şehirin 
sağında, solunda ve arkasında gör -
düğünüz bu yeşillikler, yaya olarak 
yedi saat gerilere kadar devam edi
yor. Bu arada yolunuzu kesen dağ 
ve bayırlar hep fındık serveti içinde 
kayboluyordu. Karadeniz sahilinin 
yetiştirdiği fındık rekoltesinin he· 
men yüzde elli satışını elde tutan Gi
resun, bugüne kadar 3.070.000 kilo 
kabuklu ve 14.703.000 kilo kabuksuz 
fındık ihraç edebilmiş, yeni mahsu
lün bu yekunları çok aşacağı tahmin 
edildiğinden, elde kalan son stokunu 
da göndermek üzere programını ta
mamlamıştır. Giresunun has müşte
rilerinin başında Almanya, Maca
ristan ve küçük devletler sıralanmak 
tadır. 

Dönüp dolaştığım birçok şehirler, 
de bulabildiğim temiz otel ve güzel 
bir lokanta, benim gibi birkaç gün 
kalanlar için en büyük sevinç olu • 
yordu. 

Tayyare meydanına geldiğimiz za
man herşeyi ha.zır bulduk. Çok iyi 
bir tesadüf, bizi, burada Havayolları 
nm kıymetli müdürü ile karşılaştır
dı. Kendisile hasbühali lüzumlu gö
rüyorum: 
"- Havayı nasıl buluyorsunuz? 

Tam uçuş havası değil mi?,. 
"- Biraz bulanık. Fakat.uçuşlar 

için hiç bir mahzuru yoktur. Bakı
nız, Ankara postası şimdi hareket 
edecek.,, 

!çimde küçük bir korku, pardon, 
buna korku denmez. Hafif bir heye
can demek daha doğru .. Bir heyecan 
duyuyorum. Koskoca yolcu tayyare
ai, işte gözümün önünde havalanı
yor. 

Hava yolları umum direktörüne 
dönüyorum: 
"- Zaten, bu asırda tayyare za

ruri nakil vasıtaları arasına girdi. 
Hele bu tipteki yolcu tayyareleri, em 
niyet ve konfor itibarile zerre kadar 
ekiiksiz olsa gerek ..... 

"- Şüphesiz ..• Birçok memleketle 
rin hava postalarına tahsis ettikleri 
bu tip tayyareler de şimdiye kadar 
herhangi bir kaza kaydedilmiş değil 
dir.11 

Arkadaşlardan birisi, şöyle bir 
eual sordu: 

"- Ya, hava boşluğu!., 
Evet, ya hava boşluğu .. Saym di

rektörün buna vereceği cevabı ben 
de dikkatle dinlemek lüzumunu his
aettim. 

"- Tayyare için havaboşluğu di
ye birşey yoktur. Yalnız, hava cere
yanları vardır. Fakat, hiç bir za
man tehlike teşkil etmez. Kaldı ki, 
pilotlar, bu cereyanlar karşısında 
tayyareyi sarsıntıya uğratmamak 
için 18.zımgelen tedbirleri vaktinde al 
masmı bilirler.,. 

Bu sırada, meydan müdtirü Seyfi 
:Akyüz, içeri girdi: 

"-Tayyare hazırdır, buyunmuz., 
Bakıştık. Gene en evvel ben dav

randım. Hava yollarının yeni aldığı 
büyük tayyarelerden biri meydanda 
uç~a hazırlanmış .. Birer birer bini
yoruz. Önde foto Hilmi. Makinesi e
linde, k~bakışı lstanbulu tesbit et
mek için birinci koltuğa gömülüyor .. 
umum direktöriln verdiği teknik iza 
.hatı birer birer hafızamdan gcçiriyo 

rum. Benim vaziyetimdeki bir yol -
cunun korkuya düşerek metanetini 
kaybetmesine hiç bir sebep yok. Per 
vane dönmeğe başlıyor. Bu rahat ve 
geniş kompartımanda tam altı kişi
yiz. Şimdilik herkes vaziyetinden 
memnun. 

Pilot yerine geçti. Kapı kapandı. 
Tayyaremiz hareket ediyor. Göz ala 
bildiğine uzanan yeşil c;ayırlar üzerin 
de sekerek gidiyoruz. İşte şimdi te
kerlekler yerden kesildi. Motörün u
ğultusu, artık daha yakından geli -
yor. Bir dakika içerisinde havalandı 
ğımızı hissediyoruz.Yokuş yukarı çı 

kar gibiyiz. Hiç bir fevkaladelik yok. 
Küçük bir turdan sonra, tamamen 
düzeldik. Tayyare hangarları ve çıp 
lak meydan gittikçe küçülüyor. Vak
tile, Beyazrt kulesine bir haylı trr -
mandığım ic;in, yerdekilerin nasıl si 
nek kadar kaldığını iyi batırlıyabili
yordum. 

Kendimi tayyareye ilk defa binen 
bir yolcunun yerine koyarak hava
laruştaki kolaylığa onun hesabına 
hayret ediyorum. 

Yeşilköy, geride kaldı bile .. Bakır 
köyünü de geçiyoruz. Foto Hilmi, re 
sim almak için önümde kıvır kıvır 
kıvranıyor. Hiç birimiz, onu doğru o 
turmağa davet etmiyoruz. Bir aralık 
sağdaki koltuktan kalkarak soldaki
ne oturdu. Oturur a ... 

Zeytinburnu üzerinden denize a -
çıldık. Bizim katta biraz hareket var 
amma, deniz pek durgun .. Hava ka
palı ve fazla bulut olduğu için alçak 
tan uçuyormuşuz. Üç yü?. metrede
yiz. Yenikapı, Kumkapı, Samatya sa 
hillerini yalıyoruz. 

Şimdi tam lstanbulun üzerindeyiz. 
Bütün şehir, titiz bir bahçevarun her 
köt;'esi için ayrı ayrı göz nuru dök
tüğü nadide bir çiçek bahçesini ne 
kadar da andırıyor. Boğaziçi ve Ha
liç bu bahçenin iki nefis tarhı 
halinde nazlı kıvrmttlarla uzanıp gi
diyor. 
Arkadaşlara bakıyorum.hepsi ne

şeli... Nasıl neşeli olmıyalım ki, en 
büyük Avrupa şehirleri arasında 
muntazam hava seferleri yapan en 
modern nakil vasıtalarından birisin 
deyiz. Sarsılmadan, irkilmeden uçu
yoruz. Hatta. trenden, otomobilden 
kat kat üstün bir emniyet altmda 

ve ilk uçmanın zevkini tatarak ... 
Tayyareye yeni binen yolcuların 

lüzumsuz yere heyf!can hissetmeleri 
ne hayret edeceğim gcliyor.Içimde 
onlar hesabına duyduğum bütün en 
dişeler artık tamamile bertaraf ol -
muştur. 

T a y y a r e m i z sallanmıyor. 

Yalnız, hava tabakaları arasında ha
fif yaylanıyoruz.Bu yaylanma,bana, 
garip bir tedai ile suda yüzen cisim 
lerin batmayışı sebeplerini izah e -
den fizik kanunlarını hatırlattı. Ve 
hiç münasebeti yokken Arşimedi dü
şündüm. Tuhaf, değil mi? 
Haydarpaşa üzerinden Modaya 

doğru kıvrılıyoruz. İki dakika sonra, 
Anadolu sahilini takip ederek Boğaz 
yoluna girdik. Aşağıda o kadar çok 
şey var ki, insan hangi birine baka
cağını şaşırıyor. 

Tayyarenin en hoşa giden hususi
yetlerinden biri de yükseldikçe man 
zaranm güzelleşmesi ve çirkinliğini 
kaybetmesidir. Halbuki, kuşbakışı 
bakmağa alışmış kimseler için aşa -
ğıda kalanları c;ok küçük görmek, 
hatta irtifaa göre, bazan hiç görme 
mek esastır. Tepeden bakmağa alış
mış olanlar, muhakkak ki, tayyare
de hiç rahat edemezler. Çünkü hava 
gemileri yükseldikçe, insan bütün 
itiyadına rağmen, aşağıda kalanların 
daima iyi ve güzel taraflarını müte
briz bir şekilde görmeye meleke ka 
zanıyor. Bu, yüksekten atanlar ka -
dar, herkes için de böyle .. 

Mesela, tstanbulu tayyare ile do
laştıktan sonra,insan, bir eyyam şu 
meşhur şehir planı işine akıl erdire 
mez oluyor. Bu güzel şehri daha faz 
la güzelleştirmeğe çalışmanın lüzum 
suzluğuna hükmetmek, basit bir se
bep ve netice münasebetinin en za -
ruri izah şekli haline giriyor. 

Tayyaremiz, Vaniköyü açıkların
dan karşı sahile kıvrıldı. Bu sefer, 
öteki kenardan dönüyoruz. Şimdi, 
200 metreye kadar indik. 

Bebek sırtlarından aşarak ilerliyo 
ruz. Göz açıp kapayacak kadar za -
man gec;meden Taksimin üzerine gel 
dik. Dikkat ettim. Karaköy köprü
sünü tam iki saniyede geçtik. 

Tayyarenin en karakteristik vasfı 
u ğ u l t u s u d u r . Görüyor 
sunuz ki, gürültU derneğe dilim var
mıyor. Bu uğultuyu, tayyareden a · 

Lokman HEKl!\1 

yırmağa kalkışmak onun heybetine 
halel getirecek gibi geliyor.Fen,bel
ki motörsüz tayyareyi uçurmağa mu 
vaffak olacak. Yahut uğultuyu kes
menin yoluna bakacak. Fakat, motör 
süz tayyare de bugünkü azameti ve 
heybeti duymağa imkan tasavvur e
dilebilir mi? Elektrikli trende düdük 
sesi ve lokomotif homurtusu duyma 
mak nasıl insanı tren yolculuğuna 
kandırmazsa, motörsüz tayyareyi de 
aynenbu şekilde kabul etmemize hiç 
bir mani olmamak lazımgelir. Kanat 
çırpıntıları bile duyulmayan besili 
bir sülünün süzülüşü ile çelik kanat 
tarının sert ve hırçın hışırtısı etra
fa akisler bırakan kara bir karta
lın havalanışı arasında az farkını 
vardır? 

Pilotumuz Kemal, bu sefer sahili 
bıraktı. Beyazıt meydanından geçi -
yoruz. Kule, göz kararlaması ile 50 -
60 metre kadar aşağımızda.. Alçal
dıkça, tayyarenin sürati artıyormuş 
gibi geliyor. Bir aralık yağmur baş

ladı. Etrafımızda öbek, öbek pamuk 
bulutlar dolaşıyor. zaman zaman şim 
şek parıltıları gözümüzü kamaştırı -
yor. Ayni yolla, döndük. Yeşilköy 
üzerinde iki büyük turdan sonra, krv 
rıla kıvrıla iniyoruz. Sizi temin ede
rim, bu yolun inişi çıkışından çok da
ha kolay .. 

~ 
J 

Hava yolları idaresinin otobüsü 
ile şehre dönerken, daima süratinden 
istifadeye çalıştığımız bu nakil vası
tasının gözümden adam akıllı düştü 
ğünü hissettim ve bütün meziyetini 
biraz fazla yüke mütehammil olma
sında buldum. Yoksa, kısır ve bodur 
yürüyüşüne rağmen tayyare ile ya
rışmak iddiası taşıması cok gülünç 
oluyor. 

Miinir Berik 

Burada fındık işi yapan biı.ı Avru
palı anlatıyordu: 

Giresunun eski hesapla yedi, yeni
si ile yirmi mayısta bir bayramı var 
imiş. Fakat bunun ne bayramı oldu
ğunu bilen yok. Yalnız o gün bütün 
köyler şehire akın eder ve şehirliler 
de zevk ve eğlence etmek için civar
uakı fındık bahçelerini doldururlar, 
neticede hepsi birden sahildeki dal· 
galara yedi kere göğüs verirlermiş. 
Bu bahçelerde vakit geçirmek pek 
hoş bir şey. Tepenizden yerlere ka
dar dayanan yemyeşil yapraklar ara
sında bütün günü geçirmeleri doyul· 
mayan bir zevktir. ıhtimal bugünle
ri bekliyenler, takvimlerine bir de 
fındık bahçeleri bayramı ilave etmiş
lerdir. Göğüslerine kondurdukları 
yedi dalgayı da bütün dertlilere de· 
va diye ilan etmişlerdi. 

Sahile dayanan bahçelerin ka~ • 

- Dünyanın en güzel manzarala
rını kendi üzerine topladığı zannedi
len Isviçrede, Giresunun kartpostal
larını görenler kendilerinden geçiyor 
ve bir gün bu resimlerin aslını bul
mak için bine yakın bir kalabalığın smda bir de küçücük ada görünüyor. 
bu güzel şehre baskın yapmaları im- Deniz ortasındaki bu kayalığın efsa
kanını görüyorum. Yalnız bu imka- neleri pek meşhurmuş. Tesadüf bu 
nm bir sene sonra olmasını istiyo - adaya çıkan her memur, on gün son
rum. Çünkü henüz Giresonumuzun r~ Giresundan uzaklaşır ve memuri· 
konforlu bir oteli yoktur... yetinden mahrum kalırmış. Fakat 

Ne taraftan bakılırsa ayrı bir tab- bu · ;!Sadüf tüccara dokunmaz, hep 
memurların başını yermiş. Her hal

lo takdim eden Karadenizin bu zen- de zevk sahiplerinin bu güzel adada 
gin iskelesinde, belediye bütün ihti- rahat eğlenmeleri için ortaya attık
malleri düşünmüş ve şehire güzel bir lan bir hikaye olacak ... Şehrin bir 
otel yapılması için evkaf idaresi ile .. ~•·afında uzanan güzel plajı, çepçev
mutabık kalmıştır. Pek yakında Gi- rr bütün şehri saran yemyeşil bah • 
resunun pek yükseklerde temelini çelerile Giresona,Karadenizin en gü
atmış vilayet konağının altındaki _ . ı>kelelerinden biri dı>nebilir. Bü
boşlukta, otuz bin lira sarfedilerek tün bu güzelliği ile beraber, başka 
güzel bir otel yapılacak ve bunun merkezlerde henüz kağıt üzerinde 
ilk katı da temiz bir gazino olacak. b·ılunan imar faali;'etinin de dörtte 

Temiz otel ve oturulabilecek gazi- iki buçuğunu kendi üzerinde tamam
no, bugün şehir dertlerinin başlıca - lamış bulunuyor. Kapanabilecek bir 
larındandır. Hele bunları işletecek - .• ~tane, konforlu bir otel, hemen is
adamların da temizlik ile a lakadar keledeki meydanlıga yapılacak cüm
olmala'rı her dolaşanın beklediği ev- .ıuriyet meydanı, çarşının iki tarafı
saftandır. na sıralanan binaların tek bir renge 

Mesela yolculuğumun bir köşesin- t --·1nması, şehrin muhtelif yerleri
de tünediğim otelin yatağına duvar.- na yapılmakta olan asri apteshanc
dan tahtakurusu baskın yapıyordu . ' ·- ikmal edilecektir. Bu işler de bit
Bunları elime geçen bir iğne ile top- · .. _ten sonra ilerıki senelerde Gire
layıp su kasesinin içerisine salamura r"" n ihtiyacına degil. art1k güzelliği
yaparken, arkadaşlarına yaptığım n:! ve tovaletine merak edecek • ve 
bu işkenceden müteessir kafilenin bunlarla Avrupanın ufak şehirlerini 
bakiyesi de tavanın her tarafından t "" • kıskandıracak bir tavırla ilerde 
vücudumun açık kalan kısımlarını herkese görünecektir. 
hizalıyarak paraşütsüz sukutlı;ı.r yap- Sait ÇELEBi 
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EKONOIVli 
PiYASA 
VAZiYETi 

BJr hafta zarfındaki 
piyasa durumu 

Bir haftadanberi tiftik piyasasın
da bir durgunluk vardır. Son gUnler
de yine hararetli satışlar başlamak 
suretile, bu durgunluk kalmamıştır. 
Fiyatlar geçen haftaya nisbetle yük
sektir. Oğlak nevinden olan tiftik· 
lerin fiyatı 110 kuruşa kadar yük • 
"selmiştir. Bir ay evvel fiyat 95 ku -
ruştu. 

Diğer taraftan yapağı üzerine sa
tışlar başlamı~tır. Alman firmaları 
piyasaya karşı nazlı davranıyordu. 
Son günlerde siparişler artmakta -
dır. 

Buğday flya.tlarmda. yeni bir ta -
havvül yoktur. Yumuşak buğday 
fiyatları 6 buçuk kuruştur. Halbuki 
iki hafta evvel 7 buçuk kuruştan a
ıağı düşmüyordu. 

Evvelce de yazdığımız gibi, buğ -
day fiyatları bir haftadanberi düştü
ğü halde, ekmek fiyatları hentiz de
ğişmemiştir. 

Yumurta piyasasında. dl\ yeni bir 
tahavvUl yoktur, Avrupada.n talepler 
azalmaktadır. Maamafih bu azalış, 
her sene yaz aylarında görillen bir 
azalış olduğu tçln tabii telakki edil

·mektedir. Fiyatlar 22 lira. Uzerinde 
dur.maktadır. 

Yağ fiyatlarındaki ucuzluk devam 
etmektedir. Trabzon yağları 54 kuru
§a kadar satılmaktadır. Piyasaya he
nüz Kars yağları gelmemiştir. Fakat 
yağ tacirleri, Karsa mühim miktarda 
yağ sipariş etmişlerdir. Yakında yağ 
fiyatlarmm çok düşeceği Umit edil -
mektedir. 

Fakat piyasada. ya.ğ nevileri ço
ğaldığı için müşteriler şaşırmakta -
dır. Bilhassa. son zamanlarda her ta
rafta ·paket içinde yağlar satılmak
tadır. tyi a.rnbalajlara sarılı bu yağ 
paketleri buzlu dolaplar içinde sak -

!anmaktadır. Bu yüzden yağ sarfiya
tı artmaktadır. 

lzmlrde ince tuz fabrlliası 
kuruldu 

Inhisar idaresi ince sofra tuzu te
mln etmek ınaksadile izmirde Çam 
altında. yeni bir ince t\1% fabrikası 

kurmuştur. İnhisarlar vekili Rana, 
gelecek hafta içinde Izmire gider.ek 
fabrikanın açılı§ töreninde buluna -
caktir. 

Yent fabrikanın çıkaracağı yeni 
110fra. tuzu ,u vasıfları ihtiva etmek
tedir. Yıkarumş beyaz ve ~ok ince • 
dir. Ta.nelerinin btiyUklüğil müteca
nis ve mümkün olduğu kadar parlak 
tır. En büyük hususiyeti tanelerinin 
biribirine yapışmamasıdır. Tüz, tuz
luktan döküldüğü zaman serbest bir 
IUI'ette akar, rütubeti yoktur. Ayİıl 
zamanda kokusu da yoktur. Paketi
çinde uzun müddet kaldığı halde, yi
ne sertleşmez, paketten çıkarıldıktan 
aonra, açıkta kaldığı zaman kolay 
kolay sertleşmez, tuz fabrikası yakın 
da piyasaya bir kiloluk paketleri çı
karacaktır. Henüz fia.ti ta.yin edilıne 
miştir ı 

No. 7S 

Ademle Havva 
Bttrbaa ClAHID 

O kadar 9a9ırdım ki başıma kan 
,ıktığmı hissettim. 

Telefonu açan Marlonne'du. Direk 
törün büyük kızı. 

Seyahatten evvel vadettiğim yUz· 
me mUsabakasmı bana hatırlatıyor. 
Bu hatırlat:ış arasında o gUnden beri 
bir gün olsun aramadığım.dan 9iki.· 
yet te var. 

Birçok özürler bularak onu mem
nun etmeğe çaır,tmı. 
Yamı gelip gelmiyeceğimi 11ordu. 
- Müsaade ederseniz öbUr gün. 

dedim. 
Konu9ma.yı uzatmak 18teyen blr 

ım.mimiyetle 11eyahatimin nasıl geçti
ğlnl, kendilerini ne ıaman ziyaret 
edeceğimi sordu. 

Bir gün sonra bol bol konu9acağı
mızı söyledim. 

Vaitlerlmi ha.urla.tarak telefonu 
kapadı. 

Bu güzel kızın hislerini idare et -
mek lAzım. 

Burada. bir otomobile ihtiyacım 
- - -

I 

Peynir piyas~aısı 

ihraç ettiğimizden fazla 
peynir ithal ecliyoruz 

Türkiye bir tar&ftan peynir ithal tur. !maliye olarak 20 kuruş veril
ederken ,diğer taraftan da peynir ih- mektedir. 

Tuz parasL 18 kuruş, bir tenekenin 
fiyatı da 35 kı:ruştur. Buna leıhim, 

nakliye, buz hane, ücretlerile diğer 

masraflar da ili.ve edilirse, bir teneke 
peynir 482 kıuruşa mal olmaktadır. 

Maliyet fiyattım tertip eden unsur • 
lar ilzerinde ;birer birer durmak 18. • 
zımdrr. Bunlar arasında en kabarık 

ratı yapmaktadır. lthal miktarile, ih
raç miktarı mukayese edilecek olur
sa, ihracatın ithaliı.ttan fazla olduğu 
anlaşıhr. Bu da hayvancılığın mem
lekette mühim bir istihsal v11.sttası ol
masından ileri gelmektedir. Dışarıdan 
Türkiyeye gelen haberler, burada ya
ptlmıyan lüks peynirlerle, Balkan lta
şar peynirleridir. lhraç edilen peynir
ler beyaz peynirlerdir, Maamafih son 
senelerde beyaz peynir ihracatı git • rakam buzha.oe Ucretidir. Bir teneke 
tikçe azalmaktadır. 931 senesinde dı~ peynirin buzlııanede muhafazası için 
memleketlere 662 bin 642 liralık ih- 50 kuruş ver Smektedir .Şimdiye ka
riıcat olmuştu, 932 senesinde bu mik- dar buzhane jlcretlerinden çok ş.ika
ta.r 286 bin liraya, 933 senesinde 131 · yet edilmişti. Ticaret Odası, Beledi· 
bin liraya,93~. se~~i?de de 39 bin Ii- ye lktısat mtildUrlüğil senelerdenberi 
raya kadar duşmuştür. Buzhane ücretleri meselesile alakadar 

lhracatın azalmasındaki en büyük olmUŞlardır. J.r;ıakat fiyatlar bir türlü 
sebep, rakip memleketlerin maliyet inmemiştir. 

fiyatlarını indirmesinden ileri gel - Halbuki bud.ıane ücretlerinin pey
mektedir. Trakya peynirlerinin 15 . nir gibi ihrac.lt mallarımız üzerinde 
18 kiloluk bir tenekesi :Edirnede veya- bilyUk bir rolil vardır. 
hut Uzunköprüde 485 kuruştur. Bu Diğer taraftıan tuz da pahalıdır. 
teneke lstanbulda 675 kuruşa satıl- Hükii.met, ihrıtcat yapan tuzlu balık 

kt d H lb k' b' t k Bul tacirlerine ucuız tuz vermektedir. Pey 
ma .a. ır · a u. 1 ır ene e . gar nir ihracatçilaa:mın da ayni haktan 
peynın Iskenderıyede 3 buçuk liraya istifade etmesi Jizmıdır. 
satılmaktadır. Arada yarıdan fazla Iktısat Vekii?ti ihracat maddeleri-
fark vardır. nin maliyet fiya tlarrm ucuzlaştırmak 

Her §eyden evvel, Türkiyede beyaz için tetkikler yapmaktadır. Bu saha
~~ir fiyatlarının maliyet fiyatın~ da uğraşan müt~ehassıslarm. peynirin 
ındırmek llzımdır. Alakadar resmı maliyet fiyatı "tie de alakadar olma· 
makamlardan biri, Edirne beyaz pey- lan lazımdır. El:omşu memleketler gi
nirlerinin maliyet fiyatını tetkik et - bi, peynirin maliyet fiyatını indirecek 
miştir. Bu tetkike göre, 15 kiloluk bir olursak, yine pıeynir ihracatımız eski 
teneke peynirin süt parası 324 kuru§- seviyesine çıkabilir. 

B O · R SA 
Paralar · 

4 TEMMUZ CUl\IARTESt 1 ............._. s 

Esham f 
Alıt Satıı 

Sterlin 627,- 627,-
1 Dolar 123,- 126,-

20 İsviçre lr. 810,- 818,-
20 Belçika f"anıı 80,- 84,-
20 Drahmi 21.- 23,50 
20 Çek kuron 84.- 88,-
20 Ley 13,- 16,-
20 Dinar 48,- 52,-
Liret vesikalı uıo.- 196,-
Florin 82,- 84,-
Avusturya. tilin 22,- 24.-
Mark 28,- 30,-
Zloti 19.-:- :il2,-
Pcngo 22.- 24.-
Leva 25,- 25,-
Yen 32.- !4.-
hvec kuronu 31.- 33.-
Altm 969,- 970 
Banknot 242,- 244,-

Çelcler 
Paris üzerine 12,05 
İnıiliz üzerine 629,50 
Dolar 0,79,75 
Liret 10,13,57 

Belga 4,72,20 
Cenevre Z,44,-
Sofia 63,10,64 

Florin 1,17,19 
Çekoslovak 19,14,88 
Avusturya 4,19,-
Mark 1,97,94 
İsveç kuronu 3,08,36 
İspanya peıeta S,81,50 

lıştığım halde yine v.ldt geçmiyor. 
Sonra banyolara, tenise çabuk gidip 
gelmek için de otomobil lizım. 

Önce Emili ve sonra Marionne'la 
konuştuktan sonra buranın bilyUk 
Amerikan otomobilleri acentesine te 
lefon ettim. Belçikadıa iken Hayal 
bana bir sürpriz yaı-ruştı. O zaman 
dan beri otomobil zeıvkini hissediyo
rum. Direksiyon hocam da Hayal ol
du. Sonra Mery'nin muhte,em lngi
llz otomobili de bu zevki vermişti. 
Yalnız kalınca zevk•ve ihtiyaç k&!'fl
laştr. 

Daha fstanbuldım gelirken buna 
karar vermiştim. 
Akşam üzeri birkaç çor cabriolel 

tecrübe ettim. 
Güzel, şık otomobiller ve oldukça 

da ucuz. Mavi bir sekiz silindirli ho-
11uma gitti. 

Kullanışı da. insana keyif veriyor. 
Geç vakit Piramitlere kadar bir 

tur yaptım. Yanımda acenteııhı dl • 
rektörü var. Kuvvetli makine, BeS -

siz motör ve a.tıl'ır, fırlar gibi bir çı
kış kabiliyeti. 

Çok beğendim.. Sabah sekiz buçuk 
ta her muamelıesi bitmiş olarak tea 
lim edecekler. O halde Emili'yi bu
nunla götürebilirim. 

T""' •• 

1ı Bankası Mh 85,-
• . NJ 9,90 

" .. fulamiline 9,90 
Anadolu~ c 25,-

" % 1100 41,50 
Slrkethayrıyo 16.SO 
Tramvay 18,75 
Bomonti Ncill:tar 9,50 
Terkos 12,50 
Aslan Clmenıı o Kupon kuik 9,35 
Merkez Banl:ıısı 68,-
Osmanlr Ba:rr kası Kuponsu2 27,-
Şark Merke:ıı Eczanesi 4,40 

lsfilcrol~lar -' Tiirk Borcı:a; I 21,32,50 
II 20,-

" " III 20,20 
istikrazı d!atıili 96.-
Ergani A. :e. C. 95,25 
Sıvas Er.ıurıım I 98,-

H " II 98,-

M ısir f'ahvlllerl 
1886 1 -.- -.-
1903 II 9?,50 $)8,50 
1911 III '\ 91,50 92,50 

Tallvflaf 
Rıhtım Kuponsuz 10,25 
Anadolu l 'lfe II 43,50 

.. ,, Ill 45,50 
Anadolu 1ı fumessil Kuponııuz 45,35 

Direktör hızı ~ahat veriyor: 
- Dk g{irıJ er çok hızlı sürmeyiniz. 

Hiç olmazsa bin kilometro ağır gi
din. Saatte e!Ui, altmıştan yukarı çık
mayın. Tam l>in kilometro yol,yapm
ca telefon eain. Yağını değiştirelim. 
Sıktıştıralmı. Ondan sonra artık ya. 
v~ yavaş 'kitometroyu artırırsınız. 

Kontöre bıiktım, 150 yazıyor. 
- YiU elli lkilometro yapabilir mi? 
- Uzun n~a.fede yapar. 
Ağır ağır dönüyoruz. 
Kıpkırmm ibir grup. 
Sahra ate§ içinde yanıyor gibi. 
Geniş caddede elli, altmışla. gidi-

yoruz. 
Direksiyonda ben varını. 
Arkamdan bir klakson sesi duy

dum. 
Acı acı bir ki.akson. Hemen yolun 

sağma çekildim ve ayağımı a.ksela-' 
törden kaldırdım. 
Müthiş bir dr'atle ok gibi bir oto

mobil geçti. Btmu hayal meyal tam
dmı. Mery'nin lngiliı: otomobili. Ar
ka.dan bir klakson daha! Yeşil bir 
spor otomobili. Bunun sadece rengi
ni görebildim. I!ıie kullananı ne mar
kasını tanıyam:a.dı:m. 

Direktör: 
- Yarış edi~rorlar, dedi. 

tl'~_, __ ., ; 

Fotoğraf 
Tahlilleri evi$/!Y! , .. r 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte· 

rinizi size söyliyelim 1 
el)ff\e: r 

Ayni zamanda neşeli ve kederli bir B • ı ı H • ı 1 • 
karakter. Muhakkak olan bir şey var- lr emşıre SeYIYOfUm 

sa, yagına rağmen Irmirden C. imzasile: ............... ..-
çocuk kalmış bir Ytıf!m !3. Oldukça olgun ve müte- Mektup gönderenlere 
tarafı, bir saflığı kdmil bir iMan sayılırım. Sevgi i§le 
olugudur. Gillmek rinde çok kıskanç ve mü.şkülpesen- Bize mektup gönderen sayın oku• 
mi, eğlenmek mi dim.Bir ay kadar evel,o güne kadar yucularımızdan çok mühim ricamız 
sever. Hayattan yüzünü görmediğim ve kendisile hiç 
zevk almak onun bir suretle münasebet ve tanı.şıklı
Jçin yaşamanın mi. ğım olmayan bir (Hemşire) Bayan 
nalanndan en mil- görmil§ ve kendi.!inin, gösterdiği ne· 
himmini te§kil e- zaket ve sempatinin sihirli tesiri ola· 
der. Hiçbir zaman cak ki, o günden sonra, bir defa daha 

Nazım Dumrul bir gef olmağı iste- yüzünü, bir if takip ederken gördü
mez. Fakat istiklalini daima muha- ğüm ve ismini haricen öğrendiğim 
faza etmek ister. Tedbirlidir. Tehll • bu kadını çıldırasiye; öyle ki, kal • 
keden hoşlanmaz. Lakin icap ettiği bimden umulmtyan bir aevgi ile sev
zaman en iyi tehlikeli igleri görUr ve meğe başladım. 
bunu yaparken, güler. Çalışkan bir Bidayeten bunu, bir ihtiras ve ge· 
insandır. lyi bir aile reisidir. Küçük· lip geçici bir hia olarak teldkki ede
lüğündenberi bu vazifeyi gördüğü mu rek, unutmak (çin cebri nefsetmi.§ i
hakkaktır. Küçüklüğünde mühim bir aem de; bir türlü kendimi,lm hi8sin 
kaza geçirmi§tir. Kol veya ayak kı· tesirinden ve mefguliyetinden kurta 
nlması gibi. Eli açık, . fakat hesaplı· ramadım. 
dır. Her hususta, bilhassa itimat is· Kendisini tantmadığım ve tanı§· 
tiyen işlerde çok muvaffak olur. Ken· ma.k için, hiç bir vaaıta ve bir müna
disine çekinilmeden bir sır tevdi edi- aebet bt4lamadığım ve yalnız bir iki 
lebilir. Hayatında bu tarzda mühim defa yüzitnü gördüğüm bu kadınla 
vazifeler almış, ve bunlardan istifa- tanı.şmak ve hi.!lerimi izhar etmek 
de etmeği bile aklına getirmemiştir. i.!tiyorum. Hattı harekette yardımı-

"' nızı beklerim. • il 
Kabiliyetlerini iyi tanıyan ne iste- Bize yazdığınız 'ekilde, kendisine, 

diğlni iyi bilen bir vakur ve dürüst bir lisanla, bir mek
gahıs. Etrafına em tup yazınız. Bu mektupta, kendinizi 
niyet telkin eder.. mazur göaterecek olan vaziyetleri de 
Kadın, hayatında, söyler,mesela,bir dost vasıtaıııile biri 
kendine teJriki mt' birinize takdim edilmeği aradığınızı, 
sai nisbetinde bir fakat ikinizi de tanıyan bir kimse bu 
yer alır. Buna rağ lamadığınız için bu son çareye müra 
men kadını haki· caat ettiğinizi söyleyiniz. 
ıniyeti altına ala • Fakat daha evvel, bir kere daha, 
caktır. kendinizi takdim ettirmek yolunu ara 

Içtimai bir va. - yınız. Naçar kıldığınız zaman yukar 
ziyeti vardır, bu da söylediğimiz şekilde hareket edi
vaziyet gittikçe niz. Hisleriniz samimi ise,bunu yap 
artacaktır. makta çekinilecek blr şey yok. Ferit 

Yaratrlişı itlbarile malihulya.ya mil 
temayil bir karak· 

• 
Niıonlım İ§e gitmemi 

lsfemiyor 
Ankaradan H. S. B. imzasile: ter, Bu, belki de r 

Jrsidir. Fakat bed
bin değildir. Mak
ımaı ne 01augunu 

f3 Yaşında ağır başlı ciddi ve iyi 
~*ilRır.;- \ terbiye görmü~. bir ailenin kız.ı111m ... 

Bu yaşıma kadar hayatımda hıç otr 
bilmeden Umit e
der. Hassastır, de
runi bir alemi var
dır. Hatıralar o
nun için azizdir. 
Sakin manzaraları 
sever. Orada sü
kunet ve istirahat 
bulur. Bedil bir his Şeref Kutlu 
si vardır. Fakat bu hissi inkioaf ettir
memiştir. 

Mütemadi bir azap ve ıztırap içinde 
yaşar. Ve nereye gitıse azabını da be

raber götUrUr. Ha· 
' yata hA.kim olmak· 
tansa onun emrin· 
de yaşar. Bununla 
beraber hayatının 
birçok mesut ta
rafları vardır. Et
r&fında bir karar
sızlık hissi mevcut 
muş gibidir. Fakat 
azmi, iradesi ile 
ınUcadele eder. 

Hatta Umit8iz 
Necmi bir mUcadele. Bu 

mücadele onun yeglne kurtulug yolu 
olacaktır. 

- Arkadaki Prens Akil. Çok me
raklıdır. Altmdald Fransız Yarli 
otomobili. 

- Ya öndeki? 
- Onu yeni görüyorum. Bir lngi-

liz kadını ve İngiliz otomobili. Her za
man beraber geziyorlar. 

- Arkadaki otomobil spor otomo
bili... Otelci kapalı bir araba, nasıl 
yarış ederler. 

- Ingiliz arabası da kabriyoledir. 
rstenince üzeri kalkar. 

O kadar zaman kullandığını halde 
Mery'nin otomobilinin böyle Kabriole 
tipinde olduğunu bilmiyordum. 

Lakırdı olsun diye sordum: 
- Peki hangisi geçer. 
- Belli olmaz. Motör kuvvetleri 

aynidir. Artık kullananın mahareti
ne kalmış bir şey. 

- Bizimki ile farkları nekadardır? 
- Bu otomobil lrnıa. me11afelerde 

onların ikisini de geçer. 
- Yani. 
- Mesel! 20 kilometroluk bir yol· 

da, hatta virajlı, yokuşlu yolda Bizin 
otomobiliniz onları geride bırakrr. 

- Uzun yolda neden kaybediyo -
MlZ. 

Direktör şen bir adamı Kendi aley
h ine olan noktalan da saklamıyor. 

n ... ~; 'lrl ! 

) macera geçirmedim. Hiç sevmedim. 
ı Bundan dört ay evvel ailemizden ay 
1 ni yaşta bir genç ile ailemizin reyi 
/ile, memleketimi:: ayrı olduğu için bi 

1 
rimrimizi görmeden, mektıt'pla~aral~ 
atı~tık, nişanlandılc. Kend~ini ·ben 

' iyi tanımadığım gibi o da beni tanı
mazdı. Nişanımızdan on beş gün son 
ra bttlunduğu §ehre gittim. Gôrüş • 
tilk, tanı§tık ve tamamen anla,şttk. 1 
ki ay bir müddet yanında kaldım. 
Ve birçok fırsatlardan biribirimizi 
çok sevdiğimizi anladık. Bu müddet 
ıarfınd<!. bir hafta mecburi olarak 
benden ayrıldı. BQ.§ka bir ıehre git
ti . .A vMtinde .!anki yıllardanberi ay
rı gibi bulU§tuk. En nihayet kendi
sinden gayet memnun, ebeveynimin 
yanına döndüm. Vaziyetimiz biraz 
bozuk olduğu, için çalışmak ihtiyacı· 
nı bütün ailem ile ben de hi.!.!ettim. 
Bir haftadanberi ife gidiyorum. iyi 
bir müea.!esede çalıtıyorum. Ni.§an -
lım i§e gitmemi arzu etmiyor~u. Çün 
ka kıskanç olduğunu bilirdim. Fakat 
çalışmak için CÜ çok ihtiyacım var. 
Ve vaztyeti kendisine açıkça yazdım. 
Tki sene nifanlı durmak mecburiye
tindeyiz. Çtınkil kendisi talebedir. 
Mezun olmak için bir aeneai var .•• 

- Uzun mesafelerde Avrupa mo
törleri sıcağa daha çok dayanır. Bu
na mukabil reprfae'leri yoktur. nk a
lı§ ve çıkı§ kabiliyetleri azdır. Bunun
la. dUz yolda tam gazle giderken önU
nUze dik bir yoku9, keskin bir viraj 
çıkar. Biraz gazı kesersiniz. Fakat 
tekrar gaza bastığınız zaman bir 
hamlede eski kilometroyu bulursu -
nuz. Avrupa motörlerinde bu hassa 
yoktur işte! 

Garip değil mi, direktörün bu iza
hatını daha önce Hayalden de din
lemiştim. Onun da otomobili spor bir 
Amerikan otomobili idi. Nekadar da 
meraklıydı. Şimdi hevesi devam edi
yor mu acaba. 

Gözümün önünde kaybolup giden i· 
ki otomobilin artık tozunu bile göre
miyordum. Şimdi direksiyondaki ne
ıteli hali ile Hayal gözlerimin önünde! 
Burada olsaydı ona otomobil kullan 
makta nekadar ileri gittiğimi göste
receğim. ÇUnkU bana ders verirken 
her zaman: 

- Cesa.retııizsin ! Korkaksın! 
Derdi. 
Ben onun kullanı§mı biraz delice 

buluyordum. İyi bir yol bulduğu za
man gaz pedalını son haddlııe kadar 
basardı. Çok defa şapkamı elime alır 
döşemf'dP1'\ kendimi aşağıya bırakır, 

var. 
1 - Yazıları sayfanın yalnız bir 

tarafına yazmak, arkasma yazma· 
mak. 

! - Mektupları mümkün oldufıı 
takdirde makj~ıe ile, olmazsa satıt 
aralarını geni§ bırakarak, olcımaklı 
yazmağa çalışmak. 

Bu iki noktaya dikkat ettikleri 
takdirde, hem bizim i§imiz kolay· 
laşmış olur, 1ıem de kendilerine da
ha çabuk cevap verebiliriz. 

-T-.r-JITJC' 
Sonra da stajı var. Bu müddet zar• 
frnda ben de çalışır aileme yardım ' 
der biraz da i.!tikbalim için birikti,
ririm dedim. Ni§anlım ile muayyen 
bir günde haftada bir mektupla~ • 
şırız. Ailemden a'ldığım emktupta be 
nim İ§e gitmemi hoş kar§ı'üımam14 
ve ni§anlı bir kızın çalı§masmı doğ
ru bulmadığını söylemi§. Kızmış, si
nirlenmiş ve bana da gayet soğuk ;,. 
ki satır yazmı§. Sadece işimi tefrik 
ve tafsildtlı yazamıyacağını bildiri
yor'. Kendisine ayrı ayrı günlerde taf 
siMtlı iki mektup gönderdim, cevap 
yok - Tatili bizde geçirmek üzer~ 
gelecekti. Vaz mı geçti acaba 1 Ni,
şanlımı çok seviyorum.. H~in bir 
düşünceye daldı'Jl. Ne tarafa döne • 
yim, kararsız kaldım .. Uykularım G

zaldı. Ağlıyorum, üzülüyorum. Ni • 
şanlımı memnun etmek için i§ten çe
kilmem kafi. Fakat mümkün değil. 
Zamret •. Onu bir zaman memııun et· 
mele benim için bir zevk. Onu mes'· 
ut görnıek birinci emelim. Onu yu
muşatabilir miyim 1 Benim sevgim· 
den şüphe mi ediyor1 Sevgime it~ 
madı çok! Onıı seviyorum. Ondan hcı 
bersiz kalmak bir ölüm. Her tara/ 
bana karanlık gözllküyor. Ne yapa· 
yımY Baııa bir akıl verin. Vaziyeti 
~ıasıl idare edeyim! - Saygılarım• 
. ct1ı•n~-

BU · işi en kestirme halletmek aile 
nizin elindedir.Çünkü, mantıkan siz 
haklısınız. His itibarile nişanlınız 
haklı. Bir kadın pakala çalı§abilir. 
Bu, onun haysiyet ve şerefine bir ha 
lel getirmez. Bilakis. Fakat bir er • 
kek te kıskanabilir. Nişanlısının baş 
ka erkekler arasında oturup kalkma 
smı istemiyebilir. Bu, mantıkan doğ 
ru değilse de, önUne geçilmez bir 
hhı. Aileniz fedakarlık gösterip sizi 
çalil}mak mecburiyetinden kurtarır • 
sa. mesele halledillr. Fakat size dol• 
rusunu söylemek IA.zımgelirse, ve 
sevmenize rağmen, nişanlllll1J fazla. 
hotgam olduğunu görUyoruz.11Çalı1· 
ma" demek kolay. Fakat Huna mu· 
kabil sizi çalışmak mecburiyetinde 
bırakan vaziyeti ortadan kaldırması 
lazım. Halbuki iki sene beklemek 
mecburiyetinde olduğunuzu aöylUyor 
sunuz. Bu müddet içinde zaruret ve 
sefalet içinde yaşamanıza nasıl gön· 
IU razı olacak? Bundan başka, sizi 
çalışmaktan menetmek isteyişi, bi· 
raz da sizden şüphesi olduğunu gös· 
teriyor. Şüphenin girdiği yerde rahat 
ve huzur olmaz. Kendisinin tahsilde 
olduğunu söylüyorsunuz. Ona bu nok 
taları vakur bir lisanla anlatını2l .. 
Bakalım ne cevap verecek. 

korkudan etrafıma bakamazdım. O 
ince parmaklarile direksiyona bir kıı· 
kaç gibi yapışır, gözleri ileride, yil· 
zünUn hatları gerilmig, yUz kırkı, yUı 
elliyi gösteren kilometro kontörüne 
bakmağa bile imkan bulmadan silrer
di. 

Itiraf edeyim ki, bu sür'ati kor .. 
kunç buluyordum. 

Fakat Mısıra geldikten sonra bu 
piramit yollarında Mery'nin IngiliJ 
otomobilini birkaç kere tecrübe et .. 
tim. YUz yirmiden yukarıya. çıkama· 
dım. 

Hayal, korkusuz bir kızdı. 
irade kuvveti fazla olanların ha • 

yatr ehemmiyetsiz görmeleri pek ta
bii. Yalnız bu kuvveti lUzumsuz yer• 
terde harcamayı doğru bulmam. 
Akşam serinliğinde ağır ağır Ka· 

bireye döndüm. 
Acente direktörUne direksiyonu 

teslim ederken rica ettim! 
- Yarın dokuz buçukta. ha.zır e

diniz. 

• 
Sabah treni kalabalık. Vagon pen· 

cerelerini arıyan gözlerim Emiiiyi bul 
makta gcçikmedi. 

Gilzel kadın keskin bakışlarlle ke.· 
labalığy kontrol ettikten sonra rıbtr· 
ma atladı. '(Arka!" varf 
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Göreceği rüyayı bir hafta evelinden 
bilmek ne büyük saadetti 

\ 

'Dedi. Sonra. Kağıthanede Z"Urna 
1 

c::ı ldıran şehzad~y1e eğlendi. Sônra 
yine Tepebaşmdaki Macar konserin
de paylaşamadıklan erkek yüzün • 
den iki Mısır prensesinin yaptıkları 
sokak ka vgasmı - vücudunda Ad • 
nanın kollarını zıplatarak - k;ah -
kaha1arla anlattı. 

Bütün bu lakırdılar bu yatak oda
~mda geçen vak'amn umumiliğini 
örtmek için oraya çağırılmış husu
!iyetlerdi. Mazures bataklıklarmdt 
ölen iki yUz bin Moskofu yataktaki 
çamuru örtmek için Raşel karyola-
11ma. yığmıştı. Fakat yata.kt3ki v.ak'a 
bir yaranın kalın sargısından sızan 
kan ve irinle bu lakırdıların altın • 
dan görünüyordu. Kurumu!J otları 
Ustünden iterek kalkan vahşi hay • 
van gibi bu yığın yığın lakırdıların 
altından wık'a homurdanarak çıkı -
yor, ortada duruyordu. ÇünkU bu 
yatak vakasmı bi'raz tabiileştirecek 
kıııa bir mazi bile yoktu; çünkü bu 
vak'a çok itiyada benziyordu; çün
kü çok kolaydı: çünkü çok çabuktu. 
Raşel bunu hissediyor, çamuru ört
mek istiyor, bu olamayınca çamurun 
temiz bir tarafını arıyordu. Buldu; 
bıı çamurun bile temiz tarafı vardı; 
B.u vak'a ödenmiyecekti. Bir çizgi
r:ın ucu kadar kilçük olan bu nokta
y::ı Raşel iki elile tutundu. Napol -
yonu, Mar-Aurele'i anlatıyordu. Ve 
bu laflardan Ra§elin de Napolyonun, 
Marc-Aurele'in kanları gibi olduğu
nu Adnanın anlamuı llzımgeliyor
du. 

nan o kadar sır eaklardı ki bu cina
yet hiç işlenmese ancak bu kadar 
meçhul kalırdı. Sonra Raşel meçhul 
birçok erkeklerle söylenmişti. Hele, 
Raşelin malflm 3 adamla sevigtiğini 
s<Syliyen Vekilharç Süleymana. inan
dığı gündenberi Adnanda bu vicdan 
azabına imkan kalmamıştı. Zaten 
zenginlerde vic.dan azabı tembeldir. 
Adnan da. zengindi. 

Cibinliği açarken Raşelin kolun • 
daki ftŞt yerinde Adnanm kataeıı du
ruyordu; Rıııoeı: 

- Yar& öpUlUr mU Adnan? Hem 
bu kaçıncı defa.! .. Demek ıen benim 
en çirkin yerimi l!!tviyorsun? 

Raşelin tenefffüıleri Adnanın içine 
doluyordu. Bu teneffüslerde büyük 
ı t:!a.lılııı uı mıs kokan baliarı vardı. 

Terinde, ananas ve muz yiyenlerin 
nebati temizliği titriyordu. Dişleri Poliste 
ayrı ayrı ve hep bir arada iki kere 
gmeldi. Pembe uçlu çıplak ayakla-
rı fildişinden iki müsellesti. BUyük 
refahlar, büyük medeniyetler •.. !kisi Maslak 

Raşel bilmiyordu; bu, Adnanın 
hasta tarafıydı; o vaktile fransızca 
muallimi Kadrinin karısı Zehradan 
her dön.düğü gün "artık bıktım" sa
n1rdı; fakat kadının yi.izündcki Ha -
lep çıbanını düşünilnce omı yeni ka
dın bulan erkek hiicumile koşardı; 
Zehra haftada iki kere - bu kapan
mr~ yara yüzünden - yeni kadındı. 
Adnan Zehranın dilendiğini hatırla
mış, mahzun olmağa başlarken Ra
~l soz verdi: Gelecek hakta Adnan 
yine bekliyecekti; gôt'eceği gtiMI rü
yayı bir hafta. evvelinden bilmek ne 
saadetti? 

(Arkası var) 

yolunda 
de kadınlarda çok belli oluyordu. Mcr 
izin serveti, iptidai bir ırkın kadı • 
nında bu inceliği yapamazdı. Bu me
meler mütefekkirdi; parmaklarla, du 
daklarla konuşuyordu. Bu gözler ze. 
ki olduğu için güzeldiler. 

Yine 
kişi 

bir kaza oldu iki 

Adnan bir medeniyetin neticeleri
n~. b.~r ka.dının nerelerinde gördüğünü 
duşunerek bu zevzekliğine kendi de 
güldü. 

Raşel - Niçin güldün Adnan? 
Adnan.bozuldu.Kopan kahkahasının 

Hrkan iki ucunu hemen bağladı; 
yekpare bir tebessUmle anlattı: 

- Balo gecesi sefaret müsteşarı 
bıı.na hep eeni sordu. Seninle tanı§ • 
mak. istedi; takdim edecektim; va.z
geçtı: zengin ve kıskanç karısından 
çekindi. Hani, o çok çirkin, çok şiş
ınan, çok kırmızı saçlı kadın onun 
karısıdır. Adam karısının gözlerini 
birdenbire görünce seninle tanıemak
tan korktu. Ona gülüyordum. 

Raşe! çrldırdı: Onu bir ııefaret 
müste§arı beğenmişti. Dudakları 
Adnanm k&§larmda, bıyıklarında. uç· 
tu. Bu puseler, o kadar çoktu kj 
d~yağa benziyordu; Ad~an dayak 
yıyen. her a?am gibi aptalla§tı. Fa
kat bırdenbıre teminki rüya yine 
ba~ladt. ikisi de sırayla mor, kırmı
~, pembe,. n:ıa~~ sarıydılar. 
Kapalı cıbınlıgin içinde Raşel an

Iatıyo~du: -. Moiz yakında Viyana
dan .donecektı; BUyükadaya gidecek
Jerdı. Adnan da Yat Klübe gelecek· 
ti. 

Raşel ufak seslerle Adnanın ku
lağına fısıldadı: "O, bu yaz kocasını 
çok sevecekti. Her sabah kocasını is
keleye kadar götürecek,parmaklarile 
selamlamadan döruniyecekti. Doğru 
vapurla. inen Moizin adaya baıka va.. 
purla dönmesi için 4 saat lazımdı. 
Bu 4 saatte 2 belki! Fakat ı mutla
ka!,, 

Kocasını bütün bir yaz Adnanla 
aldatmağa karar veren Ra~el şimdi 
Adnan için dünyanın en iyi yürekli, 
en berrak ruhlu kadınıydı. Adnan, bu 
şeffaf kadını kendinin kanlı ve ka
ranlık kemiklerile dolmuş görerek 
mevcudiyeti artan tok hayvan hazzı 
duyuyordu. ..Arkadaıtının kanıııını 
~ldığI için o vicdan azabı du. 
Y.amazdı. Çünkü bir defa Ad-

...., 
agırca 

Evvelki gece, Maslak yolunda iki 
gencin ağır surette yaralanmasile 
biten bir kaza olmuştur. H8.dise şöy· 
le cereyan etmiştir: 1stanbuldan Bü 
yükdereye giden bir taksi otomobili 
Maslak civarındaki virajlardan biri
ni dönerken karşıdan gelen bir mo
tosikletle ka~tlaşmıştır. Otomobil 
ve motosiklet durdurulamadığından 
çarpışmışlardır. Bu çarpı~ma sonun 
da motosikleti kullanan Rasim yü
zünden ve vücudünün muhtelif yer
lerinden tehlikeli surette yaralanmıf 
tır. Otomobil ve motosiklet hasara 
uğramıştır. Tahkikat devam etmek
tedir. 

Yaralanma vak'aları 
Son 2~ 11aat içinde ~hrimizde muh 

telif yaralanma vakaları olmtıftur. 
Bunlardan mUhim olanlarını yazıyo. 
ruz: 

1 - Fatihte Kırkçeşmede oturan 
on yaşlarındaki Yusuf, Edirnekapı
dan Sirkeciye giden bir tramvayın 
arkaema asılarak Veznecilere kadar 
gelmiştir. Burada çocuk tramvay -
dan atlamak istemişse de muvaffak 
olamamış ve yuvarlJinmıştır. Yusuf 
ellerinden ve yüzünden yaralandığın 
dan hutaneye kaldmlmı§tır. 

2-Bomonti civarn· 
d a , oturan Şevket huıusf pli.-
kah otomobili ile 011manbey il!ltikame 
tine dofru ıiderken, tramvaya bin • 
mek isteyen Aliye çarpmıştır. Vücu-. 
dünün muhtelit yerlerinden yaralı • olan Ali, nutaneye kaldırılmış, 

şoför yakalanmıştır. 

3 - Cibalide Ta,çılar sokağında 
oturan İbrahim, sebepsiz olarak ar
kadaoı Osmam bıçakla ıol kolundan 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmı,tır. 

4 - Küçükpazarda. Hurdacı l{ohe 
nin mağazurnda Vasil ieminde bir 
amele çaiu;ırken hurdalar arasmda 
ne olduğu anlaşılamıyan birşeyin nat 

yaralandı 
lamaeile sol kolundan yaralan
mıştır. Vasil hastaneye kaldırıl
mJş, hadise etrafında tahkikata baş 
lanmıştır. 

5 - Haliç feneri önünde demirli 
Akçeşehir vapurunda çalışan tsmai' 
vapurun makine dairesi merdivenle· 
rinden yuvarlanarak yaralanmıştır. 
6 - Be§iktaş civarında oturan Bo

lulu Mehmet ile kiracısı Kayserili 
Boyacı Şakir, ev kirası yüzünden 
kavgaya tutuşmuşlardır. Bu kavga
da Mehmet, balta ile Şakiri başından 
yaralamıştır. Y a r a l ı hastaneye 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. 

2 - Kasrmpaşada Bedreddin ma
hallesinde oturan Ali, evinin halıla -
rını sokağa çıkarını, ve onları sopa. 
ile vurara.k temizlem~ğe başlamıştır. 
FakR.t sopa; o sırada orAdan geçen 
• ni i19minde bir çocuğun b::ı.şını:ı. 

isabet etmiştir. Sopanın şiddetile ba
yılan Azmi hastahaneye kaldırılmış, 
hadise etrafında tahkikata başlan • 
mrştır. 

8 - Vefada Arapaskeri sokağında 
oturan Caferi, Haydar mahallesinde 
oturan Ali, gazoz şişesile başından 
yaralamıştır. 

9 - Ahmedin idaresindeki su ara 
ba&ı Etfal hastanesi istikametin· 
de giderken karşıdan gelen bir Tram 
vay arabasının sadmesine maruz 
kalmtDtır. Bu sadmede araba bey
girlerinden birinin iki arka ayağı da 
k:ırılıJuş, insanca azyiat olmamıştış
tır. 

Bir k'adın denize düJtü 
Yalovadan lstanbula gelen Bur

gaz vapuru Büyükada iskelesine ya
na~trğJ sırada sarsıntıdan G<!dikpa
şada oturan 40 y~larmdaki Nimet 
iıminde bir kadın milvazenesini kay 
bederek denize düşmüştür. Kadın 
mürettebatın yardımiyle kurtarıl • 
mıştır. 

1 
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~~~ BiLGiLER , ____ ,,...:.1.~. -----Peride CELAL-

Bugünkü Program 
lstanbnl 

18: Senfonik muııiki (plak); 1 g: Ha
berler; ıg,15: Muhtelif plaklar; 20: Halk 
muaikitıi; 20.30: Stüdyo orkestraları; 21,15 
Viyolonist Mar~oıyan (keman ıolo ), pi
yanoda Bayan Blinder Şaporenski (Bah, 
Mozart, Saraıat): 21,45: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajanımtn 
ıuetelere mahıuı havadıtı servisi verile· 
cektir. 

Buda~te 

20,20: M$C&r ıarkdarı: 21.45: Pllk: 23: 
Yaylı ııazlar kont.en; 24: Cub.ınt; 24,SO: 
Fransızca haberler. • 

Bü.kreş 

18: Orkeııtrı; 19,15: Konıerin devamı : 
20: Konferanı: 20.20: Senfonık f"Llklar. 
2UO: Oda muaıkiııi: 22,05: Şarkılar: 22.45 
Mandolin konseri; 24: Gece konseri. 

ı Moskova .. 
17,30: Operet muaikiai; 18,30: Rııdyo l"i

yesi; 19: Koro kon5eri; 22: Yab.ııncı dil
lerle ne~riyat. 

Varşo\·a 

20.~: hpany"I şukıl;ırı : 21: .Beetho • 
ven sonatlarr; 21,30: Musahabe; 21.55: Ak
tualite; 22: Operet muaikiıi: 23,15: Dans. 

Pmg 

20,0"I: Şen neeriyat: 21: Radyo piyesi; 
22: Piyano - orkestra senfonisi: 23,25: 
plAk: 23,~0: Almanca haberler. 

Sinf'mala.r, TiyatTolar 

_. HALK OPERETi ; .Ru ak•am sut 
21.45 de Taksım b;ıhçcsinde (Halıme), 
Pek yakırıda (Rahmet F:f.) 

• TÜRK : (Trivoll Cambazhanesi) ve 
(Voronıoflarm Esrarı). 

• TAN : (Tangolita) ve (Renkli Peçe) 
• MELEK: (Fakir Bir Delikanlmm Hi 

kiyeııi) ve (Kaçak Sevdaltlar). 
• İPEK : (Kiralık Gönül) ve (Macaı

Romansı). 

• SÜMER : (Hiicum Filosu) ve (Do 
kunma Kalbime). 

• YILDIZ : <Hayat Kurbanları) ve (Mj 
kinin Sen Saati). 

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

• SARAY : (Altı Karılı Kral) ve {Met 
ropolitcıı). 

• ALEMDAR: (Petergburı: Geceleıi) 
ve (Morg Sokağı Cinayeti). • 

• 0SKÜDAR HALE : (Mumyalar Mü 
:ıeııi. 

Cerrahpaaa baıtanesl Zl 693 
Gureba bastanesı Yenibahçe 23017 
Haseki kadmlar hastanesi 24553 
Zeynep Klmil hastaneıi OskUdar llOt 7g 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyotlu Züınlr hastanesi 4334ı 
GWhane baataııesı Giilhane 20510 
H11ydarpasa Niımane baatanesl 60107 
Etfal haaunesl Sisli 424211 
Bakırko1 Akıl haıtane.ı 16.60 
Şark DemiryoOan Sirlred 230?g 
Devlet Demiryollan Haydarpaea 42145 

ftfaJye Telefonlan 

lııtanbul İtfaiyesi 24222 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
'i eşilkoy. Bııkrrkö1, Bllyiikdere. 
Oıküdar ltfaıym 50625 
Beyotlu itfaiyesi 44640 
Bilyükada. Heybeli. Burgaı, Kmah mm 

takılan için telefon ıantra.lmdaki memura 
nnıım demek lrlfidir. 

MUnM"aat yerleri 

____ ı.;.;111;.:.;n aeentctıl Telefon 42362 

"adık6y ielrelcsll 43732 

~ ~··•" .. ıhhl yardrm t.eı,killtl 

Bu numaradan ımda.t otomo 
bili h!Tf'nir 449CJ8 

Çikolata lezzetinde nefis bir 
meşrubat olan 

COCOMAL T (Kokomal) 
siidün besleyici kıymetini 

% 70 ARTIRIR. 
arzu edildikte derununa küçük 
buz parçaları veya buzlu kre
ma ilave edilerek soğuk da içi
lebilir. 
Her yerde satılır. 

DOK T OR 

Kemal N. im re 
ctt..T VE ZO'HREVJ 

HASTALIKLAR MUTEHASSISl 
Adres: Beyoğlu f~tiklaJ caddesı 

Ruıneli Han No. 16 

Hergilıı öğleden sonra hastala· 
rmı kabul eder. 

Telefon~ 40153 

Nuri cE!ketinin göğsünde yaz, kış, 
çiçek bulunduran. üzerinde: en küçük 
bir toz bulunmasına tahammül ede
miyen, fazla şık ve o kadar da ~ap
kın bir adamdı. Hafif çiçek bozuğu, 
yiizüne miyop mavi gözlerine rağ -
mtn bütün kadınların kendisine ba
yrldıkhırınr, en küçük bir i~aret etse 
hemen etrafına ateşe koşan pervane
ler gibi koşacaklarını budala bir cid· 
dıyetle iddia eder dururdu. Biltün 
erkekler az çok böyle düşünür, fakat 
insan Nuri gibi çirkin ve yaşlı olur
sa tabii buna kimse inanmaz. Nuri
nin kendisine duyduğu bu emniyet· 
te etrafında birçok ıı laycılarm top -
lanınasma sebep olmuştu. Bir mec· 
liste oturulurken ne zaman çapkm
IJğa dair söz açılsa hemen arkadaş
ları Nurinin karısına müstehzi bir te 
besı:ıümlc dönerek: ''Aman hanım

efendi kocanızı iyi tutun') diye, ala
ya başlarlardı. Karısı da kocasının 
bu kötü huyu yüzünden aleme rezil 
olduklarını düşünerek büsbütün kı
r.ar, dudaklarını tahkir edici bir ma
na ile büzerek: "Sen mi çııpkınsın, 
kadnıJıır samı ını bakıyorlar! . .'' diye, 
hırslı bir se~le söylenirdi. O zaman 
Nuri için için kudurarak: "Ah §U 

kadına bir gün ihanet edebilsem .. '' 
diye ınırıldanrrdı. Fakat bir ltil"lü 
böyle bir vak'a çıkmıyor, hakiki bir 
maceraya karışamıyordu. Karısı bu 
yüzden durmadan onunla eğlenirdi. 
Bir gün Nuri o ka ar kızdı ki, karı
sına: "Kadın beni çok kızdırıyorsun, 
bir gün genç bir kadınla herkesin 
içinde gördüğün zaman bakalım ne 
yapacaksın,, diye bağırdı.Knrıst be
ceriksizliğine o kadar emindi ki.bel
ki onu bu vaziyette görse biraz se
vinecektir. Pişkin pişkin gülerek ce
vap verdi: "Hani o günler, senin de 
sevilecek bir adam olduğuna, bin ya
lanının içinde bir hakikat bulduğuna 
inanmam." Nuri bu sözlerden sonra 
bUsbütlin iiziintüye dUştil. Hele karı
sı sık sık: "Hani canım şu senin gü
zel sevgilini görmiyecek miyiz?" de
dikçe duyduğu sıkıntıdan büsbütün 
bunalıyordu. Nihayet bir gün hiç 
ummadığ·ı bir vak'a onu P.evinçten 
deliye döndi.irdü. Sık sık Beyoğluna 
çıkıp, mendil, kravat almak bahane
sile büyük mağazalara girer, satıcı 
kızların "yağlı müşteri" diye ettik • 
feri iltifattan istifadeye çalışırdı. Yi
ne bir gün Beyoğlunda dolaşırken 
küçük bir mağazaya girdi. Camdan 
gördüğü kızıl saçlı güzel bir genç kız 
gölgesi onu içeri çekmiştir. Içerde 
kravat kutularını çıkarmak için yu-

karı doğru uzanan Yahudi kızın dol· 
gun biçimli vücudu onu blisbiitiin ~a
şırttr. Biraz sonra genç kız önüne 
kutuları açmıı:ı, hafif çilli, uzunca yü
zünde çapkm bir mana ile malmt 
methetmeğe b:-.§lamıştı. Dükkanda 
kimseler yoktu. Yalnız veznede otu
ran sarışın bir Yahudi genç bu yeni 
mUştcriye giUUmslye.rek "Buyrun" 
dedikten sonra yine elindeki gazete· 
sini yüzüne çekip okumağa başlamış· 
tı. Nuri orada biraz daha fazl:ı kal· 
mak için durmadan kravat @.eqiyör· 
du. Genç Yahudi kızrn iri mavi göz. 
lcrinde parhyan pınltıdan bıı alış 

verişten nekadar memnun olr1uğu 
belli idi. Nuri ona bakarken yüzüne 
manidar bir ifade vermeğe çalışıyor, 
için için huJyalar kuruyordu. Ah şu 
güzel kızı karısı bir kere ynnınrla 
görse daha ne isterdi. Onun hırsın· 
dan patlıyacağından emindi. Gözle· 
ri sanki beğendiği desenler satıcı kı
zın yüzünde imiş gibi bu mat taze 
yüze ta kılmıştr. O sırada gazetc&i· 
ni bilyük bir hışırtı ile kapatan sa • 
rıı;;m genç yanlarına geldi. Haliı. kra· 
vat seçen bu yağlı müşteriye mcm· 
mın bir bakış fırlatarak genç kıza 
döndii: "Biliyor musun, bu gece Şe
hir Tiyatmsıındn güzel bir orcret 
var ki!.." dedi. Kız derin bir iç çe· 
kişle yfü:ünii buruşturup cevap ver· 
di : "Yerler de çok pahalı diyorlar'' 
Nuri kızın sesindeki titreyişten para· 
sızlık yüzlinden gidemediği için duy· 
duğu azabı hissetmişti. Aklına bir 
kurnazlık gelerek gözlerinin ıçı 
parladı. Hemen cebinden iki koltuk 
bileti çıkarıp, sesine kabil olduğu ka· 
dar nazik bir ifade vererek biletler
den birini uzattı: 

- Bende iki bilet var matmazel, 
biri bir arkadaşım içindi. Fakat zi -
yanı yok, size verebilirim. Beraber 
gidebilir miyiz? 

Yahudi kız bu tekliften şaşırmış 
gibiydi. Sarışın genç müşterinin al
mak için ayırdığı yığın yığın kravat
lara: "Kız bu teklifi reddedince, a
dam bunları almazsa?" diye, yüzü 
memnuniyetsizlikle çatılmış bakıyor 
du. Kız iri mavi gözlerini gence di· 
kerek: "Nasıl olur!" diye kekelern~ 
ğe başlamıştı. Fakat Nurinin arka
sında duran genç Yahudi ona gözil 
ile "Peki" demesi için işaret edince, 
bileti almak için ince uzun parmak· 
larını uzattı ve o zaman duyduğu se· 
vinçten haykırmamak için Nuri ken· 
dini zor tuttu. 

. (Sonu yann) 
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BURSA PAZARI 
Müşterilerinden gördüğü teveccühten cesaret alarak cihaz için la
z:?'l .. olan yatak takımları çatna§ır takımları ve bütün eşyaların on 
kuçuk teferruatına kadar en ucuz fiyatlarla mağazalannda sat
maktadır. Model üzerine verilecek sipari§ler c,:ok kısa bir zamanda 
te~l!m edilir. Yazlık çamaşırlar. spor gömlekler, banyo havluları, 
PlaJ burnuzlarını görmek için muhterem mll§terilerimizin bir defa 
mağazalarımızı teşriflerini rica ederiz. İstanbul, Sultan Hamam 
No. 24/4 - Beyoğlu. 1stikUi.l caddesi No. 376. - Bursa, Uzunçarşı 

No. 98. BAŞKA YERDE ŞUBEMtZ YOKTUR. 

lSTANBUL 

Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Odamızca alakadar ticaret zümrelerine bildirilme&i icab eden hu

susat, ötedenberi bu zümre mcMublarına ayrı ayrı gönderilen ta
mimlerle bildirilmekte idi. Bundan sonra bu gibi tanı.imler ve ma· 
seleler Odamız tarafındao ne3redllmckte olan gilnlilk piyasa cet-

veli, haftalık piyasa cetveli ilavesi ve aylık mecmuamızla neşredil

mek suretiyle piyasaya, tüccara vo bilumum alakadarlara bildiri· 
lecektir. 

Alakadarlarca bilinmek üzere keyfiyet ilan olunur. 
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Asamble toplantısında~ sonra 

lngilterede Habeş' ilhakmı 
tanımak için temayül var! 
Mussolininin Milletler Cemiyeti karar suretini 

itiraz etmeden kabul ettiği bildiriliyor 
--- BAŞJ 1 iNCiDE ---

marn sonunda başkan Van Zeelandin 
söylediklerini ve kararın tevlit ettiği 
akisleri bildirmektedir. Bu telgrafla.
n a.'.)ağı koyuyonız. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Asamble ka
rarını verdikten sonra, başkan Van 
Zeeliı.nd, delegelere, Habeşistan tara 
fmdan teklif edilen şu iki nokta hak
kındaki fikirlerini beyan etmelerini 
söylemiştir. 

1 - llhakm tanınmaması, 
2 - Habeşistana on milyon lira -

bk bir istikraz bahşolunması. 
Birinci noktada, Asamble susmuş 

ve böylece, esasen halledilmiş bulu -
nan bu meselenin tazelenmesine lü -
ıum olmadığını ifade eylemiştir. 

Istikraz işine gelince, bu teklif 25 
rnüstenkife karşı 23 rey ile reddedil
miştir. 

Toplantoun sonunda Van Zeeland, 
:Asamble azasını, hassaten nankör 
bir vazifeyi üa hususunda göster -
dikleri hüsnü niyet ve celadetten do
layı tebrik etmiştir. 

Zecri tedbirlerden bahsile de, de -
rniştir ki: 
"-Bunların Habeşistana yardnru 

olmuştur, anqak ekonomik tedbir 
hiçbir zaman toplarla tankların yeri
ni tutrruyacağı için kat'i bir tesir ya
pamamıştır . 

Herhalde zecri tedbirlerin, bilhas
M müstakimane tatbik edildikleri an 
dan itibaren, manen büyük yardımı 
olmuştur. Sonra bunlar, beynelmilel 
münasebata hakim olan yeni zihni
yeti göstermek suretiyle, ilerde dün
yanın ekonomik faaliyetine düzen 
vermek iktiza eylediği takdirde Mil -
letler Cemiyetinin nüfuz ve kudreti 
ne olabileceği hakkında bir fikir ver
miştir. Milletler Cemiyetinin yerini 
başka hiçbir kunım tutamaz. Onun 
içindir ki, onun bakasını temin uğru 
na hiçbir şey esirgememeliyiz.,, 

Mussolini lcororı tasvip 
etti 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Ce-
ıniyeti karar suretinin dün sabah 

Mussoliniye, arzedildiği ve kendisi
nin bunu bila itiraz tasvip eylediği 

haber alınmıştır. 

lngilterede Habe§istanın 
ilhakını tanımak için 
temayül ba§gösterdi 

Londra, 5 (A.A.) - lyi haber a -
lan mahafilden söylendiğine göre, 
Cenevre anlaşmasının tadili hakkın
da, gelecek haftalar zarfında lnglı -
tere hükfuneti, dominyonları ile ta
atilefkar edecektir. 

Sunday Times'in diplomatik mu -
harriri bu hususta: "İngiltere, Asamb 
lenin eylül içtimaında her türlü mü -
nakaşa imk8.nmı selbeden, çok kat'i 
bir karariyle, önceden bağlı bulun -
mak arzusunda değildir.,, diyor. 

Ayni muharririn yazdığına göre, 
Ingilterede, Habeşistanın Italya ta -
rafından ilhakını tanımak hususunda 
temayül başgöstermektedir. 

Muharrir, misal olarak Mançuriyi 
zikretmekte ve bu yeni devletin, ta
nınmamış olmasından yalnız Japon -
vanın istifade eylediğini söylemkte 
dir. 

Eden ve Delbos döndüler 
Paris, 5 (A.A.) - Delbos ve E -

den bu sabah 8,30 da trenle Cenevre 
den buraya gelmişlerdir. Eden, 9,30 
da Le Bourget'den tayyare ile Lon
draya hareket etmiştir. 

Grandi Romaya döndü 
Roma, 5 (A.A.) - ltalyanm Lon

dra elçisi Grandi ve refikası bu sa
bah Londradan buraya gelmişlerdir. 

Doğu Afrikasının tensiki 
Roma, 5 (A.A.) - Bakanlar ku

rulu, doğu Afrikasmm tensiki ve ez
cümle sağlık, tecim, mektep ve tüze 
ve müstemleke teşkilatları hakkın -
da birtakım tedbirler kabul etmiştir. 
Ekonomi alanında, bütün hususi te
şebbüsler devlet tara.fırıde.n kont.rol 

edilecek ve kooperatif sistemli tesis 
edilecektir. 

Cenevrede şimdi 
meselesi ortaya 

Danzig 
atıldı ! 

Danzig ayan reısı 

niçin Almanyadan 

konseyde " Danzig şehrini 

ayırdılar 1" diye soruyor 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

fazınıştık. 
Dün gelen ajans telgrafları bu hu

•nsta. fazla. tafsilat vermektedirler. 
Bu telgrafları ehemmi;\1etine binaen 
aşağıya. aynen koyuyoruz: 

Cenevre, 5 (A.A.) - Konsey, 
Danzig işlerini görüşmek üzere iki 
defa toplanmıştır. Saat 16,30 da vu 
kubulan birinci toplantıda, Greiser, 
Leipzig adındaki Alman kruvarorü
nün Danzig limanını ziyareti esna -
smda süvarisinin; fevkalade komiser 
Lesser'i ziyaret etmek istemesi yü
zünden çıkan hadise hakkında ser -
best şehir senatosunun noktayı naza 
rıru şerheylemiştir. 

Greiser, serbest şehre kabul ettiri
len htisusi rejim meselesini mevzuu 
bahsederek demiştir ki: "Danzig Al
man vatanından ne diye ayırdılar? 
Ben burada, mukadderatım ila niha 
ye Milletler Cemiyetine bağlı gör -
mekten usanmış binlerle ve binlerle 
~man namına söz söylüyorum. Dan 
zig Avrupada daimi bir hastalık ve
silesi olmuştur. Eğer Danzig mesele 
si halledilebilmişse, bu, Bitler ile Ma 
reşa 1 Pilsudski'nin Almanlarla Po -
lonyalıların, fevkalade komiserin mü 
dahalesi olmaksızın, doğrudan doğ -
ruya anlaşmaları sayesindedir.,, 

Bundan sonra, Greiser, Danzigin 
üç yıldanberidir bir Nasyonal - Sos
yalist ekseriyetine malik bulunduğu 
nu ve lakin, demokrasi prensiplerini 
gözetmiyen Lesser'in ekalliyete, ek
seriyeti tethiş etmek fırsatını verdi
ğini söylemiştir. 

Greiser, bundan başka, Lesser'in 
harekatı hakkında halkın ne düşün 
düğünü anlamak için umumi araya 
müracaa.t etmeğe hazır bulunduğunu 
ilave etmiş, "fakat, demiştir, en iyi
ıi, Milletler Cemiyetinin, Danzig üze 
rindeki kontrol hakkım, bir fevkala
de komiser tavsitine lüzum görmek-

sizin doğrudan doğruya kullanması
dır . ., 

Konsey, gelecek içtimada buna 
dair bir rapor vermek vazifesini Po
lonya hükumetine tahmil eylemiştir. 
Greiser tekrar ayağa kalkmış ve ken 
disinin, yalnız Danzig ahalisi namı
na değil, fakat Milletler Cemiyetin
den adilane bir karar bekleyen bü -
tün Alman milleti namına söylemek 
te olduğunu beyan etmiştir. • 

Konsey, gizli bir toplantıda, bir 
Fransız, İngiliz ve bir Portekizli aza 
dan mürekkep üç kişilik bir komite
nin Danzig hadiselerini inceleme i -
şinde Polonya hükfunetine yardım et 
mesini kararlaştırmıştır. 

Karar bugün 
Paris, 5 (A.A.) - Paris gazetele

rinin Cenevredeki hususi muhabirle-
rinin hemen hepsi de dünkü günün 
Milletler Cemiyeti için en kara bir 
gün olduğunu telgraflamışlardır. 
Habeş işi daha henüz aydınlanmış 

iken, Milletler Cemiyeti Danzig'in 
tehlikeli davası ile karşılaşmaktadır. 

Jur gazetesi, "Dün Habeşistandı, 
bugün Danzig'dir, yarın da Avustur 
ya olacaktır. Milletler Cemiyeti ger -
çekten çok nasipsiz . ., diyor. 

Bununla beraber gazetelerin he -
men cümlesi de Milletler Cemiyeti -
nin istikbali hakkında ümitli bulun
duklarını teyit ediyorlar. 

Pöti Parizien diyor ki: Artık şlın
di, İtalya, Van Zeeland tarafından 
davet edilerek, Fransanın, Ingiltere
nin ve Belçikan.m mümessilleriyle 
Brüksel'de karşılaşabilirler. Yalnız 
bu netice, Milletler Cemiyetinin bir 
haftadanberidir geçirmiş olduğu 
müşkül anJarı telafi ettirmeğe kafi
dir.,, 

Jurnal Desen Bris, .'Dünkü gün, 
Milletler Cemiyeti en ezici günlerini 
yaşadı,, diyor. 

TAN 

Konkur Hipik 

Dün olimpiyatlara gidecek 
takımımız taayyün etti 

Atatürk tarafından Saiın Polatkana. hediye edilen ve dünkü müsabakalar
da birinci gelen "Çankaya,, ismindeki ta.y 

Sipahi ocağı tarafından tertip edi- te ve 3,50 metro genişlikte 12 mani 
len Konkur Hipiklere dün de devam vardı. 
edilmiştir. Havanın yağmurlu olma- Neticede: 
sına rağmen konkur sahasında, Is · 1 - Orhan Aziz, Çankaya adında 
tanbulun tanınmış ailelerinden mü - ki hayvanile birinci . 
rekkep bir kalabalık toplanmış bulu- 2 - Orhan Aziz, Olga adındaki 
nuyordu. hayvanile ikinci, 

Müsabakalara saat on dörtte baş- 3 - Orhan Aziz, Melli adındaki 
landı. Birinci müsabaka, Başvekil Is- hayvanile üçüncü oldu . 
met lnönünün koyduğu kupa içindi. Bu müsabakada birinciliği kaza -
Buna dokuz sübay iştirak ediyordu. nan Çankaya, 932 senesinde Atatürk 
Mani atlamak ve sürat mevzubahs tarafından, beynelmilel konkurda iyi 
değildi. En iyi terbiye edilmiş hayvan derece alan teğmen Saim Polatkana 
derece alacaktı. Neticede: hediye edilen taydı. Saim Polatkan 

1 - Teğmen Eyüp üncü Sergeş tarafından yetiştirilen bu hayvan, 
ismindeki atile 7 puvanla birinci, mc müsabakasını birincilikle ~itir-

2 - Teğmen Saim Polatkan Sevim miş oldu. 
adındaki atile 9 puvanla ikinci, Müsabakalardan sonra mükafat 

3 - Teğmen Eyüp Oncü Ok ismin tevzi edilmiş davetliler, hazırlanan 
deki atile ve 11 puvanla üçüncü. büfede izaz edilmişlerdir. 

ikinci müsabaka: Marmara ~üka- Berlin olimpiyatlarına 
fatı adını taşıyordu. 936 senesıne ka • •• k k•b• 
dar hiç müsabakaya iştirak etmiyen gıdecek Tur e ı ı 
sivillere mahsustu. 12 mani mevcut- Sipahi ocağının terqp ettiği son 
tu ve _azami yükseklik 1,10 du. müsabakalardan sonra Berlin olim • 

Neticede: piyadına gidecek Türk ekibi taayyün 
1 - Danyal Kerven, Efe kızı adın etmiştir. Bu ekip, süvari binicilik 

daki hayvanile. mektebi kumandanı Saim Önhon'un 
2 - Cavit Tulca, Neriman adında- başkanlığı altında şu süvarilerden 

ki hayvan ile, mürekkeptir: 
3 - ..Albort. Kısrnat. a.duuia.lc.i h""'l' V.ii:;ı:h<>9" C'..o'IHlt-...;Kuh• 

vanile, birinci, ikinci ve üçüncü gel· Teğmen Cev1rt Gürkan 
diler . Teğmen Eyüp Oncü 

Uçüncü müsabaka: Her nevi ata Teğmen Saim Polatkan 
binmiş sivillere mahsustu ve "düşür- Teğmen Sadeddin Erokay 
çık,, adını taşıyordu. Dk manii devi- Teğmen Fahri Ilhan ' 
ren süvari tasfiyeye uğrayor ve en Binicilerimiz 12 ağustosta başlıya-
çok mani atlayan birinci sayılıyor- cak olan müsabakalara iştirak için 
du. Manilerin azami yüksekliği 1,25 ayın sekizinde Köstence tarikile ba-
ti. reket edeceklerdir. Konkurlara gide 

Neticede: cek 16 hayvan, 35 seyisle beraber da 
ı - Teğmen Saim Polatkan, Kıs- ha evvel yola çıkmış bulunacaklar • 

met adındaki hayvanile, dır. 
2 _Cevat Gürkan Ceylan adında- Binicilerimiz Berlinde, olimpiyat 

ki hayvanile. Birinciliği ve ikinciliği kampında son hazırlıklarını ikmal et 
kazandılar. tikten sonra, 22 milletin iştirak et -

Bu koşu çok enteresan oldu. Ya - tiği müsabakalara gireceklerdir. Bu 
nşa 26 hayvan iştirak ediyordu. Ma- müsabakalar için her memlekette 
nii deviren tasfiyeye uğradığı için mühim hazırlıklar yapılmaktadır. 
müsabaka baştan nihayete kadar en Bertin olimpiyadında iştirak edile 
teresan bir şekilde cereyan etti. As- cek müsabaıkalar iki kmım olacak -

tır: teğmen Adnan, Altay adındaki hay-
vanile çok güzel bir parkordan sonra 1 - Military müsabakalar. Bunlar 
en iyi dereceyi almak üzere iken son olimpiyat oyunlarmın bir cüz'i mahi 
manii, çok ehemmiyetsiz olmasına yetin?edir. 
rağrne'l. devirerek tasfiyeye uğradı. 2 - Milletler kupası mükafatı. Bu 

Dördüncü müsabaka: "Ankara müsabakalar her sene icra edilmek -
mükafatı,, adını taşıyrdu. Azami tedir. Bu sene de, olimpiyatlar müna 
1,40 yüksekliğinde ve 4,5 metro ge- sebetile Berlinde yapılacaktrr. 
nişliğinde 14 mani vardı. 

Her türlü atlara binmiş sübaylara 
mahsustu. 

Neticede: 
1 - Teğmen Sadi Erokay, Akın a

dındaki hayvanile, 
2 - Teğmen Saim Polatkan, llal 

adındaki hayvanile, 
3 - Teğmen Saim Polatkan, Yal

çın adındaki hayvanile, birinci, ikin 
ci ve üçüncü oldular. 

Beşinci müsabaka: "Zingal müka
fatı,, adını taşıyan bu müsabakaya 
zati atlara binmiş sivil biniciler işti 
rak ediyordu. l,25 azami yükseklik-

Bedbin olan Pertinaks da, Eko dö 
Pari de, Habeş mese!esiylP,, "yarının 
mütecavizi,, Gr,s>scr'in nutkunu kar 
~ulaştırarak, beynelmilel camianın 

her türlü insicamını kaybeylediğini 
ve artık niyetlerini gizlemeğe lüzum 
görm.edilini kaydediyor. · 

Naziler ne diyorlar? 

Ormanlarımızın ıslahı 
Ormanlanmızm yeniden ıslahına 

karar veren Ziraat Vek8.leti, bunla
rın bir kere daha yakından tetkikine 
lüzum görmüştür. lstanbulda Bahçe 
köydeki Orman mektebinde idare a
mirliği yapan Mazhar Diker bu ma'k 
satla bir haftadanberi Ankarada bu
lunmaktadır. 
Ormanlarımız etrafındaki tetkikleri 

yapacak olan Mazhar Diker, Ankara 
daki temaslarını bitirir bitirmez bir 
müşavirle beraber hemen seyahate 
çıkacaktır.Seyahate, Karadeniz mm 
takasmdalki ormanları tetkikle baş
lanacaktır. Tetkike memur heyete, 
seyahat esansında ayrıca bulunduk 
lan yerlerdeki orman müdür ve mü
fettişleri de refakat edeceklerdir. 
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ELEKTRiK ALETLERiNiN 

TAMiRi 
Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulu. 

nan elet.laik aletleriniz varaa, onları derhal Salıpazarda 
Necatibey caddesindeki SATIE Sosyetenin idare merkezi
ne, veyahud diğer tubelerine getiriniz. 

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

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

en kısa bir müddet zarfında, mükemmel lqıllanılacak vazi-
yette aize iade eder. · 

Siz de bu aletleri SATIE'ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeli alınır. 

Deniz Gedikli Erbaş hazırlama Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

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

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

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

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

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

yük askeri makamına. ( 3 7 6 9) 

lstanbul Komutanlığı So- / 
tınalmo Komisyonu ilanları 

Çatalca Mst. Mv. eratmm 
ihtiyaçları olan 11000 kilo 
sade va~ k;:ın;:ıh 7;ırf 11c:.n1a~ 
14 .. 7-936 Sah günü 15,30 
da alınacaktır. Muhammen 
tutarı 8800 liradır~ İlk temi 
natı 660 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif 
mektublarmı Fındıklıdaki 
Komutanlık Satınalma ko-. 
mısyonuna vermeleri. 
(3601) 

:,. 
4799 

Çatalca Mst. Mv. eratınrn 
ihtiyaçları olan 10,000 kilo 
Patates açık eksiltme ile 
14-7-936 Salı günü sa~t 16 
da alınacaktır. Muhammen 
tutan 5 7 5 liradır. İlk temi-
natı 44 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tublarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fın

dıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 3605) 

4953 

* Çatalca·Mst. Mv. Komu-
tanlığı eratının ihtiyaçları 

olan 7700 kilo kuru suvan 
açık eksiltme ile 14-7-936 
Salı günü saat 15 de alma-

KAŞE 

ROMATIZMA 

SIYATIK 

ağrılan TESKIN 

ve izale eder. 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

Göz Hekimi 

Dr. ŞOKRO ERTAN 
Caialoila N1l1'1J Osmaniye cad. No.30 

(Catalcflu ECADeal bitifiii). 

:'el 225156 

caktır. Muhammen tutarı 
539 liradır. İlk teminatı 
41 liradır. Şartnamesi he! 
gün Komisyonumuzda gÖ" 
rülebilir. İsteklilerin ilkte
minat makbuz veya mektub 
larile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıdaki Komu
tanlık Satınalma Komis" 
yonuna gelmeleri. (3606) 

4954: 

Berlin, 5 (A.A.) - Greiser'in Mil
letler Cemiyetindeki dünkü beyanatı 
Nazi mahafilinde derin akisler yap
mıştır. Matbuat, MillP.tler Cemiyeti
nin tavru hareketinden son derece 
münfaildir. 

Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 
NEOKALMiNA 

"Kendi iflaslarını örtmek maksadiy
le, birtakım sıkılmaz diplomatların 

feda etmek istedikleri Danzig'in ar 
kasında 67 milyon Alman duruvor.,, 

Grip· Nevralji •'Baş ve Diş Ağrlları • Artrit izm. Romatizma 
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Saçların. köklerini kuvvetlendi
rir. Dötililmesine mani olur. Ke
peklerll izale eder. Neşvti.ne· 

masım kolaylaştırarak bayat 
kabilipetini artırır. U.tit rayı· 
halı t;lr saç eksiridlr. 

INGlfLIZ KANZUK. 'ECZANESi 
Beyoğlu • İ8tanbul 

' 
1 sffanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları 

1J - 9 3 6-9 3 7 ders senesi 
Ktileli, Maltepe, ve Bursa 
liselerile Kırıkkalede ki As
keri San'at lisesine ve Kon
ya Erzincan AS. Orta mek
teblerine talebe alınacakdır. 

ı 2- Kabul şartlan A.S.Li 
ae ve orta mektebler talima
tında yazılıdır. Bu talimat 
askeri mekteblerde ve as
kerlik şubelerinde görülebi
lir. 

3 - İsteklilerin aşağıda 
yazılı hususları da göz önün 
de bulundurmaları lazımdır. 

A - Bütün mekteblerde 
kaydı kabul 1 Temmuz 936 
da baslar ve 1 O Ağustos 9 3 6 
da biter. Müsabaka imtiha
nı da 15 Ağustosla 21 Ağus 
tos arasında yapılır. 

B - Mekteblerin bulun
dukları yerler haricindeki 
mevkilerde oturan isteklile
rin 10 Haziran 936 dan 31 
:remmuz 936 tarihine kadar 
bulunduktan yerleri1" Asker 
lik şubelerine müracaat et
miş olma lan lazımdır. 

C - Kabul şartlarını ta
şıyan istekHler evrakını ta
mamlattxrıhb askerlik · şu
beleri vasıtasile mektebe 
göndermeleri ve mektebler
den davet vaki olmadan hiç 
bir istekli mektebe gitmeme 
lidir. 

D-Müsabaka imtihanı
na girmek için davet edilen 
isteklilerin imtihan yapıla
cak yere ka~ar gitmek ve im
tihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları 
maraflar tamamen istekli
ye aittir.Bunun için de gidiş 
:ve dönüş masrafını beraber 
götürmesi lazımdır. 

E - İstekli mektebe ka
bul edilmediği takdirde hiç 
bir hak iddia edemez ve bir 
sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

Maliye Vekaletinden: 
Beheri bir litrelik şişeler içinde sekiz bin litre yazıl

dıktan sonra siyah olan yazı mürekkebi açık eksiltme 
suretile mübayaa olunacaktır. Tahmin olunan bedel 
3232 lira ve muvakkat teminat akçesi 242 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi İstanbul'da Dolmabahçe Kırtasiye de
posundan parasız alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tayin ettiği vesaik ve teminat akçesile . 15-7 -19 3 6 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
Maliye Vekaleti binasında toplanacak Satınalma Komis
yonuna müracaatları. ( 1467) (3546) 

4914 

Bir Su Mühendisi ile iki Nafia 
Fen memuru ahnacaktır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Konya ovası sulama idaresinde çalıştırılmak üzere bir 

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

( 3678) 4004 

Heybeliada deniz lisesi MüdürlüS)ünden 
Bu yıl Deniz Lisesinin 9 ve 1 O sınıflarına aşağıdaki 

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

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

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

18 yaşına basmamış bulunmak. 
Lise ı O sınıf için 16 : ı 9 yaşı arasında olmak ve yirmi 

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

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

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

Getirilmesi mecburi olan kağıtlar. 
1 - N uf us .cüzdanı. 
2-=::-Mel{tepşenadetnamesi veya sınıf geçme derece-

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

rafından verilecektir. 
Kayıt muamelesi 1 Temmuz 936 başlanarak 1 Ağus

tos 936 tarihinde bitecek ve bundan sonra müracaat 
edenlerin kağıtları a1mmıyacaktır. ( 3636) 4961 

Ankara Belediye Reisliğinden 
1 - Şehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak 

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

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

rektörlüğünden 12,42 lira bedel mukabilinde alınacak
tır. 

5 - İsteklilerin 1 O Temmuz 936 Cuma günü saat 
On beş buçukta Belediye Encümenine müracaatları ve 
usulü dairesinde tanzin"ı. edilecek zarflarını ihale saati 
olan On beş buçukdan bir saat evvel yani saat On dört 
buçuğa kad;..r Belediye Encümenine vermeleri. 

6 - İsteklilerin eksiltmeğe girebilmeleri için fen işle
ri Direktörlüğünden bu işe aid ehliyet vesikası almıs ol-
maları lazımdır. ( 3 5 2 9) 4912 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satrnalma Komisyonu ilanlar1 

40000 metre ham ipek 
2 8 Ton kendir ipi · 

4 - Mektebler leyli ve 
ı:ıeccanidir. Talebenin iaşe
smden başka giydirilmesi 
teçhizatı ve kitapları mekte
be ait olduğu gibi aynca ' 
her ay bir miktar maaş da 
verilir. 

Muhtelif vida ve çiviler 
2000 ton jeneratör kömürü 
1255 ton kriple kömürü 
14850 ton lavamarin kömürü 
455 ton döküm koku 
92 ton meşe kömürü 
960 ton adi kokkömürü 
Muhtelif kolan, iplik ve sicimler 
7500 kilo mukavva 5 - Askeri liseleri mu

vaffakiyetle bitirenlerden 
arzu edenler müsabaka im. 
tihanına girerek kazandıkla 
n takdirde mühendis ve fen 
memuru yetiştirilmek üzere 
'A vrupaya tahsile gönderi
lir. (18) (3244) 

1 4926 

2000 kilo kalay varakı 
500 Kilo Cam tozu 1000 kilo klorat döpotas 
1000 kilo kibrit antimon 

Evvelce ilan edilen ve halen ilanda bulunan yukarda 
yazılı malzemelerin şartnameleri değişmiştir. Bu ilanla
rın hükmü olmadığı ve bu malzemelerden alınacak o
lanların aynca ilan edileceği alakadarl"r" tebliğ olunur. 

(3724) 
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1 abone teklifnamesi kuponu i 
~ No Tarih : 6 - 7 - 1936 j 
1 

1 -
1 
-1 -

' 1 
-1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Adı, baba adı 
soy adı . 

1 

1 Doğduğu yer ve yıl 

' -
işi ve giicU 

1 

Veresesi 
'i kimlerdir ? 

Ikametgdh 
Adresi 

1 
o 

1 
1 

Malfiliyeti var mı-
' dır, var ise nere-

1 

sinden maJüldilr? 
. -

Başlangıcı 
Ne kadar zaman i-

rl çin abone • olduğu , 
Sonu : 

\ . . - -- -

Bu kupona derced ilccek yazılar gayet okunaklı yazılmı1 olmalıdır. 1 

1 lstanbulda Tan gazetesi sigorta servısıne. 

Gazetenizin 23 Nl<;an 1936 nUsha-
1 sında yazılı şartlar dairesinde kaza- 15 
- ya karşı 1000 liralık sigortah abone kuruşluk 
1 yazıJmak isti~·orum. Aboneman bede- pul ve 

1 

1 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 .. 

1 

1 -
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1mza _ li gönderilmi~tir. Sigorta muamelesi- _ 
j nin yapılmasını dilerim. 1 

1 

::ı•••ıııı•ııııııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r: 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komısyonundan; 

Mevcut evsafına göre aşağıda yazılı fayton ve koşum 
takımı açık eksiltme ile satın almacak ve eksiltmesi 
9-7-936 Perşembe günü saat on beşte Gedikpaşada Jan
darma Dikim evi binasındaki komisyonun1uzda yapıla
caktır. Her ikisinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gi
bi ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caiz olan Fayton ve ko
şum takımının tasarlanan bedelleri ile ilk güvenmeleri 
aşağıda yazılıdır. Evsaf ve şart kağıdını her gün komis
yonda görebilirler. İstekliler mal sandığı makbuzu veya 
muteber banka mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. ( 3 513) 
Malzemenin Alınacak maJ- Tasarlanan 

cinsi zeme adedi bede] 

Fayton araba 
Koşum takımı 

1 
2 

Lira R. 
650 
125 

İlk güven
meleri 
Lira K. 

48 75 
9 37 1 5 

4913 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Mekteb lise ve Yüksek olmak iizere be5 yıllıktır. 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi Tecim gemilerine Kaptan 
ve l\1akinist yetişdirmektedir. 

2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alı
nır. Bunların-orta Mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları 
on be$den küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları 
şarttır. 

3 - Yazılma İ$i, için Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günleri Mektebe Baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yaza
caklarr istidanamelerine hüviyet ciizdanlarını. aşı kağıd
larmr, mekteb diplomalarını, veya tasdikli diploma su
retlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıdlarmı ve velileri
nin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesi
kalık fotoğrafları iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadar
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekiz
de bizzat mektebde bulunmaları gerektir. · 

6 - Fazla tafrilat için ayrıca posta pulu göndermek 
şartile mektublt l{teb Müdüriyetine müracaat edil-
melidir. (3564) 

4922 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - 16-7-936 tarihinden Mayıs 937 sonuna kadar 
10,5 aylık Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 5 30-580 
talebe ile 120-140 müstahdeminin Sabah, öğle, Akşam 
yemekleri eski şartnamede bir çok tadilat yapılmak su
retiyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitü binasında ihale Komisyo
nu tarafından 13-7-936 pazartesi günü saat l6 da yapı
lacaktır. 

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

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

(1509) (3631) 4912 
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t:iei Bi'f 
J/°L.AHIJAN 

~~ihmal edilmiyecek fırsatl-.. 
1 • ~ HAH RUH 

OLNA#/N 
.J'ONU/ f 

Seri ve 
halkın 

tam tesiri sebebile 
elinden düşmüyor 

" Yerli Mallar Sergisinde 

Tahtakurusu, sinek, sivri.sinek, güve, arı, karınca, örümcek 
ve bütün ha~aratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların 

kenarlarına, aralarına bolca F A Y D A serpiniz Ye 
tahtakurusu yuvalarmı 

FAYDA İLE TAHRİP EDİNİZ 
Büt~ yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat ede
ceksiniz. Bilhassa. apartnnanlarda, mutfaklarda yemekle

rinizi, erzakiarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kü

mes hayvana.tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlar
da bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal F A Y D A ile imha ediniz. 
Nümunelik 20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo • 
350 kuruştur. F A Z L A P A R A V E R M E Y t N 1 Z • 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para ko
parmak istiyenlerden sakınınız. F A Y D A imaline na
zaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N mar
kasına · dj,kkat. 

Hasan deposu : ANKARA, İSTANBUL, BEYOGLU 

.............................. _.._ _________ , __ ,""~ .............. llioltllfl'l'll ........... -...-....... ııaa -.....-----·../ 

Bu bayan müthiş baş ve diş ağrılarile kıvranı
yordu. Bir kaşe Gripin aldı. Yarım saat sonra 

hiçbir şeyi kalmadı ve neş'esi avdet etti. 
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§_- Türk Hava Kurumu Büyük sa_= 
_ _ Milyonlarca kişinin kullandığı bu iki meşhur Türk - -
~=--= [j?)o n w f.\ IN1 iP-. © ~ n n ==--== ... m .. ü.st.rl·h-za·r·m·ı·, .ae·r·gı-·n·in-e·n·g·iı·'z.el·v·e--en_ç.ok_r.ag."'b·e·t.., U lf:!~ ~ W @ W ... kazanan paviyonunda hazırlanırken görünüz. 

~ Şimdiye kadar bın erce kışıy. zengın etmıştir ~ 
~ 3 c.ü keşlde 11 · Temmuz· 936 dadır. =: 
§ B ü y ü k i k r a m iye - -

----- -

Darphane ve Damğe 
m üd ü rlüğ ü nde.n: 

matbaası 

§ 50 OOQ L• d 5 Vaki teahhüdün yapılamamasından pazarlıkla alına-
=: • 1 ra 1 r = cak olan 20,000 adet üç boy dikişsiz torbanın 15-7-936 
= - saat On dörtte açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat ii Ayrica: 20.000. 12.000. 10.000 liı.:aliLLikr..ami- - -- temınat' q.zz nraaır. ~artname hergun öğleden sonra = vPl('rte { 20 000) tırnlrk hır mıikafat vardır.. = 
- - Müdiriyetimiz Muhasebesinden alınabilir. (3522) 
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