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5 KURUŞ 
SiYASAL GÜNDELiK GAZETE 

takımı Yugoslav mılli 

istanbulda i 1 k mat;ını 

cumartesi günü yapı~or 
Tafsilat !inci sayfamızdadır 

ingilter~ ile So.vvetler arasında ·ihtilaf cıkt 
konferansı zor bir safhada Boğazlar 
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Sovyetler 
konferansı 

eğer tatmin edilme2:lerse 
terkedeceklerini bildi,rdiler ı 

---·-·--~·------·-----·-™·---.-/ 
A bl d İngilizter har/J zamanında boğazlardan geçiş ne:m ö~ü~ serbesfisi istiyor, Sovy~tler muhale{ et ediyorlar 

g Montrö,8 (Tan) - Konferans, In- 1 1 

1 • •tt• ? giliz projesinin 26 maddesinden 15 {'" ' I ne er ışı ım . ini tetkik etmiş ve barış ve savaş v k'll h t' 
·---=--··~:-:----·-- zamanlarında harp gemilerinin Bo- e 1 er eye 1 

'!~iY~ya göre -H~~~ş 1 ğazlardan geçmesi meselesine temas 
harbi ve N egüse gore etmek suretile işinin zor bir safha- ---

sına girmiştir. zecri tedbir: erin 
Cenevre ! •... _i Konferans, bir tek devletin Kara-...... __ _ ...... -----·*---- denizde muhafazaya sclahiyettar ka ldn·ıl masına 

Eden kürsüde • ltalyan muhtırasına olabileceği harp gemileri yekfın to
göre vaziyet - Negüa kürsüde • nilatosu nisbetinin 3/ 4 den 2 3 e in
ltalyan gazetecilerinin KÜr~ltüle- dirilmesine ittifakla karar venniş
ri • Cemiyeti Akvamda p~lıa • H~ tir. Insani amaçlar için Karadenize 
ile Selaaiyeye göre Habeııatan kı- gönderilmiş olan deniz kuvvetleri· 
me güvendiği için mahvoldu? nin ikameti tahdit edilecektir. 

_ 2 _ Konferans bu sabah saat 10 da 

Cenevre: 3 Temmuz 
Uluslar Kurumunun hayat t~ma 

Ba:nh bir _gün olarak yazılmak liizmı
gelen 30 Haziran asamblesi, merak 
dolu bir hava içinde, tam saat altı
da açıldı. Biitiin salon, ku~akh~~ 
taknm;, gözleri kiirı;üde, ~uyıı.<ıı ~~
kanın en yüksek bir cliyapazonu u -
zerinde ~örünüyordu. 

16 ıncı maddeyi müzakereye başla
mıştır. Bu madde savaş zamanında 
Boğazlardan geçme serbestisi hak
kındadır. lngiltcre tarafından talep 
edilen bu serbestiye Sovyetler Bir
liği muhaliftir. Sovyetler Birliği 

(Arkası 5 incide J 

karaı~ verdi 

/ngiliz Jelegeıi Stanley 

l'ukarıda ismet lnönü Ankara istas yonunJa teşyi ediliyorlar • Aşağıcla 
Başvekil ismet lnönü General Salih le beraber kendilerini karşılayanlar 

ara sınJa 

Başvekil İsmet in önü 
Birden, ikinci sıra.dan bir adam 

kalktı. 
Kürsüse geldi, riyaset koltuiuna 

ot du; elindeki tokmağı \'urara.k sa
lonu dikkate a w rdı~. ~---

r---.,--"'Ra.Uliiii, ngiliz dış bakam Edenw 
di. Eden, sanki ağzını kulağına da.
yamı~ ta söyliiyonnuı:; gibi vuzuhla. 
du~·duğum ingili7..ce bir nutuk ~öyle
ı eı?;e \'e bu miinasebetle kulagımda
ki aletin asıl ikinci büyük harikuliide
Uği de meydana çılanağa başladı. Ede 
nin iugilizce söylediği \'e a~ma.dı
ğım nutkunu - yaıumdakl bır Fran
sız arkadaşın tM·siye8iyle - önüm
deki elektrik düğmesini A dan B ye 
getirerek fra.nsızca olarak duyuyor· 
duın! 

1 i 1 

takviye etmeğe çalışıyor 

Ankarar._ 8 (A.A.) -
Cemiyeti A.kvamca sank- ı 
siyonların kaldırılması
na karar verilmiş oldu- I 
ğu için, lH-11-1935 ta
rih ve 284'4. numaralı ka- 1 
nunun veırmiş olduğu se
lahiyete 1binaen konul
muş olan sanksiyonlarm 
15 T emrrauz 1936 dan i
tibaren kaldırılmasına 
Vekiller Heyetince ka
rar veriln!liştir. ı Başvekil dün sabah ge i 

akşam Ankaraya döndü 
l veç e ka 

Stokholm, 8. (A.A.) - Is
veç hükfımıeti, 16 temmuzda 
zecri tedbirleri kaldırmağa ka
rar verm.iş1tir. 

Eden e""·ela, Beneı;ıin Çekoslovak-, . .. . 
Ya Cumhurreisliğine seçilmesı uzen-
ne istifasını gönderdiğini söyliyerek 
Uluslar Kurumuna. hizmetlerinden 
dolayı kendisine bir teşekkür mek
tubu yazılınasım, sonra da. ondan 
boş kalan reisliğe diğer bir zatın se
~ilmesini tE'!klif ediyordu. 

Bunun üzerine, intihap başladı. 
Her heyeti murahhasa reisi, al.fa.be 
sıra.siyle kürslinün sohuıdan geÇıyor, 
ve elindeki rey pusla.."ını attıktan 
sonra sağından inerek yerine oturu
yordu. 

Yalnız Habeş delegesi Ras Nasibu, 
belki ilk defa geldiği bu yerin i~~ya.~ 
larma henüz alışmadığından, kürsu
nüıı sağından çıktı, reyini attı, so
lıından indi! 

Netice: Beklendiği gibi Bel~l~a 
Başvekili Van Zeelind reis seçıldi. 

Van Zeeland derhal kürsüye gel
di, bir teşekkür nutku söyledi ve a.r
kasmdan İtalyan hükômetinin Habe~ 
lta1yan harbinin safhaları \'e nctı· 
celeri hakkında bir muhtıra gönder
diğini ilave ederek bunu okumağa 
ba.şladı. Van ZeeJand fransızca söy· 
lediği için önümdeki telefon düğ
mesini hemen asıl yerine, yani A ya. 
~etirdim ve gözüm Haile Selasiyede, 
ktıla~ Mucısolininin ağzında, ftal
J·an noktai nazarını dinlemeğe başla
dım. 

N egüs, bu muhtırayı dinlemeğe 
[Arkası 5 incide 1 

'.Ali Naci KARACAN 

..._. .. .,...-..-. .. 
Rasathane direktörü fa· 
tin Uludağdaki küsuf es• 
nasında yaptığı müıahe· 
denin neticesini anlahyor 

llu yazıyı 6ıncn sayfamızda okuyunuz 
" a:sıa .. w...-.rcaı••«:4--_......., 

Londra, 8 (A.A.)- Resmi mahafil, 
Kahirede lngilizlerle Mısırlılar ara -
smda yapılmakta olan müzakerelerin 
memnuniyete şayan bir şekilde cere· 
yan etmekte olduğunu beyan etmek 
tedir. Bununla beraber bazı mesele
ler, bilhassa Sudan meselesile Mısır 
da oturan ecnebilere ait şahsi ah • 
kam meselesi henilz halledilmemiş -
tir. 

Ayni mahafil, müstakbel itilafna
menin Kahiredeki İngiliz askerleri
nin yava.ş yaYaş çekilerek Süveyş ka 
nalı mıntakasında tahşit edilece~r.e 
dair ahkamı ihtiva edeceğini ilave et-
mektedir. 

Mısırlılar, İngiliz askerlerinin 
Mısır arazisinin bir noktasmdan diğe 
rine naklini kolaylaştırmak için yol 
larm sür'atle yapılmasını istemekte 

[Arkası 5 incide] 
Jngilterenin Mısırdaki fevhalôdı 

komiseri Lamson 

ehemmiyeti Boğazların 

Türk filosunun 

Stoyadirnoviç diyor ki: 

"Kuvvetli bir ordumuz 
ve dostlarımız var ! " 

Belgrat. 8 (A.A.) - Başbakan 
Stoyadinoviç,1 dün Yugoslavyanm 

her zamankinden 
kuvvetli bir vazi -
yette olduğunu 
söylemiştir. 

Başbakan, Yu -
gosla v Radikal Bir 
!iği merkez komi . 
tesinde söylediği 

nutukta, son Ce . 
nevre hadiseleri 
hakkında beyanat
ta bulunarak de -
miştir ki: 

Stoyadinol\iç "-Milletler CP-
miyetinin muvaffakıyetsizliğe uğra-

ı [Arkası 5 incide J 

nazarı dikkate 
{ 

vaziyetini 
almalıdır Habeşlerin pususuna 

' düşe11 İtalyanlar · Petit Parisien'e göre Japonyaya 8000 tonluk iki kru-
vazör. dört torpito ve dört deniz altı gemisi ısmarla
mışsız.Fakat bu haberin kat'iyyen ash ve esası yoktur. 

~- -- _/ 

Franşızlarm bile AkJ.enz.J.e karşı koyamı;yacakları 
söyledkler Yavuzumuz 

.......... . 

[Yazısı 3 üncü sayfada] 

Roma dün verdiğimiz 

haberi teyit etti 
Dün hususi bir haberimizle, Ha • 

be,">lerin bazı İtalyan ha\'a zabitlerini 
pusuya diişürerek öldi.irdiiklerini lıa
b?r verınistik. Bu habE'!ri Uoına l'lU şe 
kılde te~·it etmektedir. 

Roma, 8 (A:.A.) - Hava işleri ne
.ıaretinin bir te'bliğinde 26 haziranda 
3 tayyareye binerek Vallaga mınta
kası üzerinde bir uçuş yapmış olan 
General Magliacco ile erkanıharbiye 
albayı CaJderini, binbaşı Locatelli, 
Mühendis Frasso ve rahip Borellinin 
Lekemti mınoo kasında karaya i11miş 
ve orada Habeşlerin tecavüzüne uğ -
ramış ve kahramanca bir dövüşme
den sonra öldiirülmüş olduklan teyit 
edilmektedir 

Başvekil General Ismet lnönü dün 1 da bir müddet istirahat ettikten smı 
sabahki trenle Ankaradan şehrimize ra Ploryaya giderek Atatürke ınülii.
gelmiş ve akşam trenile de Ankara - ki olmuştur. 
ya dönmüştür, Başvekil ile birlikte Başvekil akşama kadar l!'lorF ~ ..ı. 
Genenıl Salih te gelmiştir. kalmış ve sonra Dolmabahçe sara • 
Başvekil Haydarpaşn istasyonun- yına dönerek oradan Haydarpaşaya 

da vali ve belediye reisi 1\Tunittin . t· 
Ustündağ ve birçok zevat tarafm - geçnıış ır.. . 
dan karşılanmıştır. Başvekıl , hareketlcrınde mebu~ -

lsmet Inönü, motörle doğruca Dol- larımızla diğer zevatlar tarafmdaıı 

mabahçe rıhtımına çıkmış ve s.,1 ay- ugurlannuştır. 

Hudutları değiştirmek için 

Almanyanın müsellah bir 
teşebbüsünden korkuluyor 
Danzig ayan reisi "Beklediğiniz saat yakındır l" 

diyor. Muhalif fırkaların kapatılması muhtemel 

Alman tankları bir geçit resminde 

Dantzig, 8 (A.A.) - Greiser'in 
avdetinden sonra serbest şehirdeki 

bütün hitlerizırt aleyhdarı faaliyet
leri durdurmak için hemen ·geniş 
mikyasta icraata girişilmiş olduğu 
zannedilmektedir. , 

Greiser, dün akşam gelmiş ve halk 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Mumaileyh, içtima halinde bulunan 
arkadaşlar1 önünde söz almıık üzere 
hemen ayan meclisine gitmiştir. 

Son muhalefet izlerinin de pek 
yakında ortadan kalkacağı tahmin 
olunmaktadır. Daha dün öğleden 
sonra polis, Volkstimme adındaki 

[ ArkAsı S ıncıdc 1 
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GÜHAŞIRI 

T A N 

Kltt3p 
Dikkat ediyorum: Kitaba kar.;ı hürmetimiz günden ~üne eksiliyor. At.a

lanınız kitabt bizden çok sevmeseler bile bizden çok sayarlardı. Yazma men 
dillere sararak, koyunlarına sokarak mukaddes bir emanet gibi taşırlardı. 
1.'vJerimb·..de yüksek raflara konur, bir k~ye çekilip tek başına okunurdu. 

Şimdi böyle değildir. Kitap, mane\i bir seyken gitgide ı;ekil oldu, zarf 
oldu, siis oldu. Hele sonza.manlarda büsbütün mobilyalaştı. 

Genç kızlar ıtörüyorum ki; tenis raketini ta,~ıdığı a~ın i<:indt>.n bir kitap 
~ıkan~·or, üstüne yuvarlak a~·nasmı koyup dudaklannı boyuyor. 

Genç krzlar görüyonım ki; bir \'8.pur gÜ\'f'rtesinde saçlannı rüzgi.rla.ra 
bırakarak sayfalann üstünde gözlerini dinlendiriyor. Tenis oynamıya, 

briç salonuna, plija kitapla gidenler var. Bunlar için kitap sadece bir süs
tür. 

Moot"m salonlara, kübik eş~·alara mtitemadiyen kitap sıkıştınlıyor. Ye
ni mohllyalann kitap, sigara tablası, bonbonyer, vazu gibi bir §e)i. Bir kü
çük raf, bir gizli gözde birkaç cilt •.. Hizmetçi kızlar sayfalannı kanştın
yor \'e ciltleri eskidikçe yerlerine ba.'ka şeyler bulup koyuyorlar. 

Astl kitap, ne karyolalarda uyku getirmek için, ne salonlarda boş kö -
§eleri süslemek için, ne de ellerde sokaklan dolaştırmak için sevilen şey 
değildir. Onu •atalanmızm ~·azma mendillere sardıklan gibi hafızalanmı
za grmaya, koyunlanna 80ktuklan gibi dimağlarımıza sokmaya çalıı; -
malıyız. 

Kitaba verilen hakiki kıymet ancak bununla ölçtilür ! 

iyi hırsızlar 
Bundan otuz sene evvel, Fransa -

da peynir satan tüccarları gayet ma
hirane bir surette dolandıran bir a
dam tevkif edilmiş. Bu adamın bü -
tün manevrası, insanlann zayıf ta
raflarından istifade imiş. Bakın bu 
açık göz işini nasıl becermiş: 

Bir dükkana gitmiş ve sormuş: 
- Sizde iyi Kamamber peyniri var 

mı? 

- Tabii efendim. 

Orhan SEYFi 

Bilginizi yoklayınız 

S - Danzig nerededir. Nüfusu, 
mesahai l'athiyesi nekadardır! 

S - Kongoyu kim almıştır! 
S - Paristeki büyük zafer abide

si ne zaman yapılmıştır! 
S - MeçhuJ askere bir kabir yap

mayı evvela kim düşünmüştür·~ 

.. 
Köprü e9·ilmiı 
---~--~-----------

Karaköy · l<'~prüsü 

belini doğrtJftamıyor 
Karaköy köprüsünchı Eminönü ci

heti 928 de ve Karakö~ tarafı da 929 
da yükseltilmişti Fakat son günler -
de bu köprünün her iki tarafı ve bil
hassa Eminönü cihecitıde fazla mik
tarda çöküntü göriilırlektedir. Adeta 
Eminönü cihetinde tramvaylar yo -
kuştan iner gibi tedbi a1er almak mec 
buriyetinde kalmakta chrlar. Bu cihet 
beledivenin de nazandikkatini celbet 
miş, köprülei müdürlliiğü tarafından 
mahallinde tetkikat yn.pılmıştır. Va
rılan neticeye göre ~prüdeki çökün 
tü bu defa terfi ameliyesini mucip 
olacak fenni bir m~iyette değildir. 
Coğrafyadaki sej laıidesi mucibin

ce bir taraftan daimi ıesen rüzgarlar 
mukabil tarafa su~ atmaktadırlar. 
Bu itibarla tama~~ coğrafi sebep
lerden dolayı lstanh\.11 sahillerindeki 
sular 30 santim k~dm- yükselmiştir. 
Bu yükseli§ tabiatile köprünün orta 
kısımlarındaki dubnlan yükseltmiş, 

fakat sahile bağlı o·l~n her iki tarafı 
eski halinde kalmıııtır. 

Sular eski se\'iy~e gelince köp
rü de kendiliğinden ı~üzelmiş olacağı 
cihetle belediye köı;ırüde tamirata 
lüzum görmemekted'tr. 

----------------------
Maarifte 

Meccanen a'•nacak 

leyli talebe için 

ı~, Kızlltoprak treninde 
N d .. ? 
e ersınız . E . b. tt 

Yemit fiatleri 
lıd.anbul güya yemiş memlelieti

dir. Gerçi yemişbı en çok çeşidi bu -
radadır. Likin maaleeef bu yemişle
ri yemek her kabadayının kirı dt? 
ğildir. Fındık kadar kayı~nları hala 
yirmi kunışa. satıyorlar ve ham ah
latlan yirmi beşe sürüyorlarki y~ 

necek gibi bir )'emişin k~ kuruş e -
debUeceifnl tahmin ed~biliriz. Bizde 
yemiş neden pahalıdır? Bunu kimse 
kestiremez. Buda mı A \'nıpadan ge
liyor! Bundada mı gümriik ,·ar? Ya
hut iptidai madde fiyatı paha.b? .. 
Nedir bu kontrolsuzluk? Bahçıvan· 
dan manava kadar üç dört elden ge 
çen ve her ~~işte kar \'e \'ergi zam 
olunarak yük4telen yemişin şehir hal 
kının ha)·atına ne kadar lüzumlu bir 
şey oldu~nu söylemeye lförum gör
mü~·onız. Fakat bir ~y bilmek isti 
~·onız. Belediyenin iktisat teşkilatı 

bah~t>lerdeki yemiş flyatile haldeki 
ve dükkandaki fiyatlar &l'Mında mev 
cut farkı görüyor mu? Görüyorsa 
hunu ne Ue izah ediyor ve nihayet 
halkın ucuz yemiş yemesini nasıl 
temin etmeyi düşünüyor?. 

işte bir takım sualler ki cevabı bl 
7A" dU!JlML 

Bir böyle düşünttyonız. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLER 

srarengız ır sure e 
yaralanan adam ! 
Evvelki gece Haydarpaşadan yir -

mi üçe beş kala kalkan ara treninde 
bir yaralanma vak'ası olmuştur. Yap 
tığımız tahkikata göre hadise şöyle 
cereyan etmiştir: Haydarpa.şadan 

kalkan tren Kızrltoprağa vardığı sı -
rada kontrol memurlarından Kazım. 
trende dolaşırken vagonlardan biri -
nin dışında, yerde kanlar içinde bi -
rinin yattığını görmüştür. Bunun ü
zerine tren hareket ettirilmemiş ve 
hadise Kızıltoprak polis karakoluna 
bildirilmiştir. Bir taraftan polis vak' 
a yerine gelirken diğer taraftan Üs
küdar müddeiumumisi Tahsine de qa 
ber yollanmıştır. Müddeiumumi bi -
raz sonra vak'a mahalline gelmiştir. 
Evvela yaralının ifadesine müracaat 

· edilmişse de hadise etrafında ağzın-
d:ın bir şey almak kabil olamamıştır. 
Hatta bu adam ismini bile söyleye -
memiştir. Yarası ağır olduğundan 

derhal hastaneye gönderilmiştir. 

Tahkikata vaziyet eden müddeiumu
mi Tahsin vagonun içinde bulunan 
yolcuların ve kontrol memurlarının 
ifadelerini almıştır. Bu yüzden tren 
bir müddet Krzrltoprakta alıkonul -
muştur. Tahkikat sonunda vagonun 
kenarında yaralı bulunan adamm 
~ultanahmet Binbir direk civannda 

Adam derhal bir parça almış, son
ra bunu derhal yedikten sonra de -
miş ki: 

S - Bugün lalelerile meşhur olan 
Hollandaya ilk Jile soğanı nereden it
hal edilmi.5tir? 

oturan ve Yemişte arabacılık yapan 
ltttanboJ müddeiumumiHği baş mu Süleyman olduğu anlaşılmıştır. Ya

a.vtnllğl - İstanbul mUddeiumumili ralının bulunduğu vagondaki yolcu . 
B a ş m u a v i n l i ğ i n e tayin lar Haydarpafadan buraya gelinceye 

yapdacak imfihanlar edilen e s k i Balıkesir müd- kadar hiç bir feryat işitmediklerini 
- Enfes! Harikulade! Ben öm -

rümde bu kadar enfes şey yemedim 
d"sem caiz ... Eğer bu satın aldığım
d • başka bir tane de bana verirse
niz onu derhal Kopenhağdaki sergi
ye gönderirim. 

- Kopcnhağdaki sergi mi?. . 
Bupun U7.erine kadm memnuniye -

tinden bir değil beş tane Kamamber 
peytmi hediye ettraş-. :Al"~dan "birkaç 
gün geçtikten sonra bir başka adam 
dükkana gelmiş ve kadına demiş ki: 

- Size, Kamamber peynirlerinizin 
Kopenhağ sergisinde birinciliği ka -
zandığmı ve altın madalya aldığı
nı tebşir ile kesbüşeref eylerim. lşte 
birincilik diplomanız... Fakat 55 
frank vereceksiniz. 

Peynirci kadın sevincinden 55 de
ğil 75 frank vermiş ve derhal aldığı 
diplomayı çerçeveleterek dükkanın 

arkasına asmış! 

Fakat bir gün kadm bir başka pey 
nirci dükkanına gitmiş bir de bakmış 
ki, oradaki Kamamber peynirleri de 
Kopenhağ sergisinde birinciliği ve 
diplomayı kazanmış. O zaman vazi -
yeti çakmış! :Meğer Paristeki bütün 
peynirci dükkanları Kopenhag ser -
gisinde birinciliği kazanmışlarmış ! 

Kimse bundan şikayet etmemiş. 

Çünkü herkes bu harikUlade dolandı
rıcının hilesine hayran kalmış. 

* C'.,eçenlerde Fransada yine b i r 
eve hırsız girmiş, hizmetçi kızı evde 
yalnız bulmuş, derhal kuvvetli elleri 
le yakalamı§, bağlamış ve sormuş: 

- Paran nerede? .. 
Hizmetçi kız ağlıyarak cevap ver

mif: 
- Param mı, çantamda... Fakat 

ancak 400 frangım var •. Hem de bir 
hafta sonra gelin oluyorum. Acıyın 
bana ..• 

Hırsız iyi bir adamJill§, kızcağıza 
bakmııt ve demiş ki: 

- Oyle ise yalnız yUz frangını a
lacağım. Fakat sakm kimseye söyle 
me!. Sonra arkadaşlanmın yanında 
mahcup olurum... Haydi Allahısmar 
ladık .. 

• • 
Yine geçenlerde Fransada bir hır-

sız ihtiyar bir adanını evine girmiş. 
- Eller yukan diye bağırmlf. 
ihtiyar: 
- Eyvah demiş. lfiç param yok! 

Bütün olan biten malım orada gözü 
mün içinde •.. 

HII'Bız gözü çekmi~. Bf r de bakmış 
ki, emniyet sandığına terhin edilen 
mallara mukabil alm'an senetlerden 
başka bir §eY yok. Acımış ve demiş 
ki: 

- Zavallı adam, · demek paran 
yok .. Al sana 20 frank onunla gürel 
bir yemek ye haydi Allahısmarla • 
dık .. 

4ıi> 

Eu hırsızlar, bu iyi hrrsızlar, belki 

Bu yıl mekteplere meeca.nen alı- deiumumisi İbrahim Sunusi ve kuş söylediklerinden tekrar Süleyrnanuı 
Dünkü soruların cevapları nacak leyli talebenin .imtihan şekli adasından tstanbula nıtkledilen müd iıadesine müracaat edilmiştir. Sıkış-

S - Kağıt parayı ilk defa kim hakkında hazırlanan. talimatname deiumumi muavinlerinden Sadrettin tırılınca Sül.cyınaıı şu şekilde ifade -
kullmımıştır1 dün Maarif vekaletin Clıen maarif mü dün Adliyeye gelerek yeni vazifele de bulunmuştur: 

C - }'ransada l•'ilip d'Orlrarı'm kı diirlüklerine tebliğ edilmiştir. Bu ta rine başlamışlardır. "- Akşam olunca işi bitirdim. İs-
ra! na.ilıi olduğu zaman<la Con Lo\ limatnameye göre. in ı:f ihanlara bir • Liman direktörü _ Liman işleri mini hatırlayamadıdığım bir meyha-
ismimle bir t~k~yalJ, .Fransanın eylülde başlanacak ve11 o gün Türkçe . .. .. .. . neye girerek rakı içtim. Ve Haydar-

b · . lilld • · dırektoruRaufi bugun Ankaraya gı- paı:ıaya geçerek bu trene bindim. Bos çektiği mali sıkmtda.n önlemek ma.k- ve Ede iyattan, ıki ey e nyazıye deceıktir ' 
.adiyle kağıt para çlkai'mayı Deri den, üçte t&rüı v& coi;ra.fy~an. im.-. 1, •• .....;. > ı.,; fth!rW JE <· · ~"" •;,="Sege&ilJI11.gld~y~'i~~~c!i*ş, %~\ 
sürmü~ ve bu fikri kabul edilmiştır tihan yapılacak , dört:i e de imtihn - . Q, 

(1 i16 - ı 720) Con Lov ayrıca bir evrakları zarflar konııilup marif ve- ltalyada buğday inhisarı ne şekilde ve kimin tarafından yara· 
iskont~> \'e kredi bankası \'e Jlindis. kaletinc gönderilecektttr. Roma,8 (A.A.)-Resmi gazete, buğ landığını bir türlü söyliyememiştir. 
tarı kumparı)·ası da teıo;.kil r.tnıi-:;tir Maarif vekaleti tar a:fmdan gönde day ticareti inhisarını ihdas eden 15 Yapılan muayenede Süleymanm ha
Jo'akat bundan sonra t;nrosyon olmuş rilecek olan imtihan :suallerini havi haziran tarihli kararname;; neşret kikaten sarhoş olduğu tesbit edilıniı; 
ve 500 milyondaıı ibaret ılan fran _ zarflar ancak taleben=tn huzurunda miştir. tir. Tahkikat devam etmektedir. 
sız ım.rası a mil~·ara çıkmışhr. açılabilecektir. Hususi surette buğday ithalatı ya 

S - Umitbunıu tıc zaman ke:jfc- lmtihnlara sabahlaır:ı saat 9 da sak edilmiştir. Buğday fiyatlan her 
dilmi§tirt başlanacak, ilri saatte >likmal edile- sene haziranın on beşinci günU tes 

Toplanmamıı ve patlama
mıı mermilerin tehlikesi 

C - Enela Portekizliler, Afrika- cektir. bit edilecektir. Dahiliye Vekaleti tarafından dün 
vilayetlere gönderilen bir tamimde, 
memleketin birçok yerlerinde toplan 
mamış mermiJer bulunduğu, bunların 
ne oldukları bilinmediği için çocuklar 
tarafından oynandığı, fakat bu esna
da da birçok kazalar vukua geldiği 
bildirilmekte ve bu mermilerin der -
hal toplattırılarak varsa en yakın 
fenni kıtaata teslim edilmesini, yok
sa derin bir kuyu kazılarak orada 
imha olunmalan ilave edilmektedir. 

nrn garı> sahillerini boylanıat.a ha':'la- Muallimler ~iampı 
mıı;lar n nihayet 1486 da Afrikanın Muallimlere mahsus kamplann iki 
cerıuhunu bulnıu~lardır. Bart~lemi si de Hevbeli adada olın1ak ürere 15 
J>iaz buraya "Fırtınalar bumu" is - temmuzda acılacaktır. Bunlrdan ka
mini vermiştir. Bilihare kral ikinci dınlara ait ~anı Heyb~li orta mek
,Jan bu ismi "Ümit burnu" na ta.inil tebinde, erkeklerinki ise ilk mektep 
etmi5tir. te. kurulmaktadır. 

S - Istanbulıla saat 12 iken Bcr- Her iki kampa girmcl t için yapılan 
linde, J.frid\.8elde, Nevyorkta, San- müracaatlar tespit edilı:?n kadroyu 
fran8iskoda, Şikagoda saat kaçtırt çok aşmıştır~ 

C - lstanbulda saat 12 iken Ber -
linde, saat ı ı, Brükselde 10, Nevyork Nafia fen mektleblnde 
ta .>, Sanfranı;iskoda 2, Şikagotla 4 müsamerei 
tiir. Nafıa fen mektcbindeı ders &ene-

- Türkiyede ilk ga::eteci kimdirt si sonu münasebetile dil o bir mUsa-
C - 'lirkiyt>de ilk gazeteci : at mere ve aynı zamanda t l~ris heyeti 

Efendi isminde bir zattır. }~sat f'fen. şerefine birde ziyafet ver&lmiştir. Bu 
di J 786 da do~u~ bir müddet Babı yıl mektepten 23 kili ml!!ZUn olmuş 
fetva3·a de\•amdan sonra , ·akayl ı.ati- t 
bi olmuştur. 18'.?,) te yeniçerilerin lig 
vma dair olan fermanı Sultan Ahmet 
c-.ı.mii minl>f'rimle okuyarak !'iÖhret 
bulmu!'f ve 1826 da n.kanüvls olmuş. 
tor. Esat efendi 1881 de takvimi va-
1ta~·U çıkarmağa memur edilmiştir 
Mezan Yerebata.n ıtokağındald kütüp 

ur. 

Belediyede 

Nikah kağıtları da 

fazla fiatle scd311yor 
hane&inln bahçesindedir. · 

S - ilk Trüstler ne zaman te~ek- Nikah kağıtıannm ı~· kuruş be -
kül etmiftirl del mukabilinde belediyelerdeki ni-

0 - ilk büyük Tril!ıtler on do kah memurluklannda s·atılmuı la -
kuzuncu asnn nihayetlerlne doğr~ zımdır. Bedeli tama.ınile ·tayyare ce
teşekkUI etmiştir. 1882 de Rokf eller miyetineı ait olan bu lmgıtların ni -
petrol trU8tünil kurmu~tur. kah memurluklarında bulunmadığı 

ve halkm müşkülat çektiği hakkında 
~~ şiklyetlerde bulunul011Jıt,ur. Beledi
yilzümilze gülüp te bilmeden bizi ka- yece yapılan tetkikata ~re bu kağıt 
fese koyan fakat iyi tanıdığnnız bir lar nikih memurluklarına civar kır
çok kimselere ~ercih eedilebilir der- tasiyecilerden birine wenlmekte ve 
sek bilmem hata 1'lemit olur mu - orada 200 kurusa .sattırılmaktadır. 
yuz?. Beledi~ bunun 'önüne,g~ecek ted -

Köprüde bir otomobil 
kazası oldu 

bir alllll~tır. 

GazHKöprüsüninı kurulma11 
için çahımıaılar 

1295 numaralı taksi otomobili dün Gazi! köprüsünün betondan olacak 
saat 17 de Feriköyünden müşteri a- kazıklarmm Balat aUi)'Ninde ima -
larak Eminönüne doğru hareket et- line diinden itibaren bıa.şlanılmıştır. 
miştir. Köprünün Eminönü tarafına Bu kuwklar yapıldıktan sonra hava
geldiği sırada önüne J>irdenbire biri nm vuiyetine göre 20 ite 25 gün ka
çıkmıştır. Hadise ani olduğundan is- dar kaırutulacak, ondan sonra bunla
mi Haydar olan bu adam otomobilin rın Uinkapanı cihetinden kakılmasına 
eadmesine maruz kalmıştır. 'Havrl:n başlaıııacaktır. Bu münaaebetle ilk 
ay!klarından yaralı olduğundan has kazıfbn dikileceği gün. de gazi köpril 
taneye kaldırılmış, suçlu şoför yaKa ıünUİn vali tarafından' vaz'ı esasa ree 
lanmıştır. mi ~fclpılacaktır. 

Sillvrlden 9elen bir 
otobüs devrlldf 

Dün Silivrlden şehrimize gelmekte 
olan bir yolcu otobüsü Balaban deni
len mevkide devrilmiş, yolculardan 
bir çocuğun parmağı kınlmış, bir ka 
dın da yüzünden yaralanmıştır. Ya
pılan tahkikata göre kaza yolun çok 
çamurlu olmasından ileri gelmiştir. 

Ticaret Odasında yeni 
kadro 

Ticaret odasının yeni sene kad
rosunun tatbikine başlanmıştır. Ye
ni Kadroda, endüstri şubesi teşkil 
edilmişti. Bu şubenin direktörlüğüne, 
odanın tetkik şubesi direktörü Hak 
kı Nezihi tayin edilmiştir. 

Bir evi soyarken 
Aksara.yda. Ohannes adında biri 

bir evi soyarken cürmümeşhut halin 
de yakalanmıştır. Bunun bundan ev 
vel beş ev daha soyduğu anlaşıldığın 
dan hakkında tahkikata başlanılmış
tır. 

Buz ihtikarı var! 

Buz beş bazı yerlerde 
kuruşa kadar satılıyor 

Belediyenin buzun kilosuna yüz 1 Çünkü buz fazla fire verdiğinden ba
para narh koymuş olduğu ve buz iş- yiler civar halkın en az ihtiyacı nis
lerinin idaresini üzerine alan müte- betinde buz almaktadırlar. 
ahhitle belediye arasında yapılan mu işte gerek buz bulunmaması ge -
kavelenamede de bu cihetin tasrih rek buzun satışında açık bir ihtikar 
edilmiş bulunduğu malflmdur. yapılması karşısıpda halkın bir kıs-

Buna rağmen şehrin, muhtelif yer mı telefon veya mektupla belediyeye 
}erindeki bıu bayilerinin buzu yerine veya buz serbayiliğine müracaat e. 
ve ada.mına göre en az Uç kuruş ol - derek !Jikayetlerde bulunmaya başla 
mak Uzere kilosunu beş, ha.ttl beş bu mıtlardır. 
çuk kuruşa kadar sattıklan vakidir. Yaptığımız tahkikata göre beledi. 
Narh konulan bir maddenin mevzu ye halkın narhtan fazla fiat talep e
fiatten fazlaya satılması buna cUret den bayileri en yakm polis veya be -
edenler hakkında cezayı mUstelJ:em lediye zabıtası memuruna haber ver 
olduğu halde şehrin hemen hiçbir ye melerl llzım olduğunu, bu takdirde 
rinde narh Uzerinden satı9 yapılma - haklannda zabıt tutulub kendileri
maktadır. nin cezalandınlacağmı, bqka türlü 

Bundan başka adalar, Bakırköy, bunun önUne geçmiye imkln olma -
Maçka, Fatih gibi şehrin nisbeten dığım söylemektedir. Buz bulunma
uzak semtlerinde bazı ak3amlar, buz ması meselesine gelince, bu hususta 
bulmak imkanı bulunamamaktadır. tetkikat yapılacak ve serbayili~e icap 
Bu da bayiler fazla kar etmek için eden tedbirleri alması için emır veri
az buz almalarından ileri geliyor. lecektir. 
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Dış siyasa 
Bulgaristanda kabine 

değişikliği 

Son hafta içinde BuJga.i- kabine.ıl' 
nin istüa etmesi ve yerine )ine Kö • 
seivanof'un bqkanhğı altında ydl 
bir kabinenin kurulması ispat edi • 
yor ki, Bulga.ristan iç politika bayt" 
tında elan daha bir IStikrara visd 
olmuş tleğildir. 

Kö,ei\·anof'un bir sene~·e yakd 
bir zaman enel Toşefin istifa.'iı Dl 
münhal kalan Ba.5bakanlrğı deruhtl 
etmesi Bulgarista.nın askeri idarede' 
kurtularak sivil idareye d(inmesi şek• 
tinde tefsir edilmişti: Çünkü Toı;ef 
kabinesini mevkii iktidara getirel 
Bulgarlstanda biiyük nüfuz sahilıl 
askeri birlik idi. 1934-85 senelerindt 
askt>ri birlik Toşef \'asıtası ile Krtl 
üzerinde yaptığı tazyikle memlek
dahilindeki bütün siyasi partileri dW 
ğıttrrmı!), parlamentoyu kapattınrılfr 
Kanunu Esasi3; tadil ettirmijti. Bf 
suretle Rul~aristanda "Askeri BirlJ. 
ğin, ,dlktatörlü,ğü kurulmuştu. Fa • 
kat bir buçuk sene kadar süren 11' 
askeri idare parti entrika ve çatış • 
malanna nihayet vermekle berabefı 
hakiki kıymeti olan hiçbir icra.at.ti 
bulunama.mı~, memleketi ekonomik 
buhrandan kurtaramamıştı. Halkd 
memnuniyetsizliği karşısında askeri 
birlik Toşefin çekilmesine karar \'et' 
miş ve idarel'i tekrar sh;ı ellere te,_ 
etmiye razı olmuştu. Fakat K&teh.., 
nof bu bakanlığa geçmeden evvel 8" 
keri birlik diktatörlükten feragat et
m~ine mukabil kraldan parlamento 
hayatına rücu edilmiyeceğine dalt 
im1.a almış \'e bir beyanname neşret
tirmişti. Kiisf>h·anof memleketi par • 
18.mentosuz idareye mecbur kalmış • 
h. Ayni zamanda. askeri blrJiği da' 
ğıtarak birliğe dahil zabitleri tt>kW' 
tide ~\·ketmiş, \'e bu suretle ordu • 
nun de\'let üzerindeki nüfuzunu ek • 
slltmeye çahşmı,, normal siyasi hW' 
yata a\•det için yol açmıştı. 

Köseivanofun bu yoldaki ~ • 
bilslt"ri a. .. keri birliğin elebaş1lamı • 
dan olan miralay Velçeffin darbel 
hükümet tP.Şt>bhü-;ü cürmü ile muhıv 
keme edilme~·e başJadığr zaman tt>b' 
likt>:li hir kanala ~lnnişti. Dam~·ell 
Velçeff idama mahkum edilince her• 
kes bir an İ(,·in Bulgaristamla uke
ri birliğinin nti(.qııınun tamamile zail 
olmu bulundu~na ltanl o1muşf11. 

Halbuki Velçeff'in idam eıezasıBJll 
müebbet ktlreğe tahvili bu kana1it\8 
do~nı olmadıJlınr me~·dana koydu. 

Köseivanof kabin~lnin ~n isttfıv 
Hı, ve ~·erine yeni bir Köselvanof 
kabinesinin kunıluşu lmdiki hükiı • 
metin birliğin tesirini tamamlle Rilk• 
mek, milstakll bir sivil idare kunnakr 
\'e parlamento ha~'Btına &\•det et • 
mek arzusundan ileri gelmektedlt• 
Halkın HeSinl kullanmak lc;in sahrnıd 
lanmaya haşlaması Bul~arlıııtandl 

yakında daha bü~·ük tahaniiller bel' 
lememizıe bir işarettir. - N. l\I. 

Bina ve arazi vergileri 

için 29 tahsil 

§Ubesi kuruldu 
Bir haziranda hususi idareye 

terkcdilen bina ve arazi vergileriniJI 
tahakkuk ve tahsiline ait çalışmalat 
eona ermiştir. Bu işlerle uğraşma" 
üzere Belediye muhasebe mUdUrlU• 
ğüne bağlı olarak kurulan tahakku1' 
ve tahsil mildilrlükleri kadroları ıs 
mamlanmış, şube teşkilatları da ik· 
mal edilmiştir. 
Yalnız Belediye sınırlan içinde 29 

tahsil şubesi kurulmuş ve cUmleel 
tam teşkilatla dünden itibaren faali 
yete geçmişlerdir. Bu şubeler Emi.JJ 
önU, Alemdar, Bayzrt, Kt!çUk pazar 

Kumkapı, Beyoğlu, Galata, Eyüp. 
Hasköy, Kasımpa,a Şişli, Taksiın• 

Fatih, Fener, Karagilmrük, Samat· 
ya, Şehremini, Kadıköy, Kızıltopra1' 
Erenköy, Üsküdar, Beylerbeyi, BU• 
yUk ada, Beşiktaş Bakır köy, Sari 
yer ve Beykozdadır. 

Şubelerde sabah dokuzdan akşatıı 
on yediye kadar bila fasıla para ka· 
bul edilmektedir. Saat 17 den sonrB 
eshabı mesalih şubelere alınmayaca1' 
fakat şubeler bir saat daha açık k• 
lacak ve bu milddet zarfında o gün8 

ait muamelat ve hesaba.tın kayıt 'f/f 
tesbitile mCJgul olacaklardır. 

Belediye tahakkuk müdürlüğüne 
tayin edilen Af yonkarahisar deftet• 
dan Zeynellbidin dUn sabah beledi· 
yeye gelerek yeni vazifesine başta· 
ınıştır. 

Ay başında şubelerin bir aylık ~& 
lışmasının verimleri hakkında tetıd 
kat yapılacak ve ona göre şubelerill 
müstakil çalı~malarma yeni bir ce9 
he verilecektir. 
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Boğazların ehemmıyeti 

Türk filosunun vaziyetini 
almalıdır 

Lokarnocular Göçmen eıyaları Filistinde 
nazarı dikkate 

Brüksel toplantısı için Yeni esaslara göre lhtilillciler vaziyetten 
hazırlıklar ilerledi gümrükten geçirilecek mes'ul tutulmuyorlar 

Konferansta CJÖrüıülecek 
bütün meseleler 

birer birer tesbit ediliyor 
Londra 8 A. A. - Hariciye neza

reti mütehassısları, halihazırda Lo
karnocularm Brükselde aktedecekle
ri konferanstan ne gibi şeyler bekle 
nilmesi ve ruznamesinin ne olması 
lazım geleceğini tetkik etmektedir
l~r. MütehMSı!!lar, yakında Eden'e 
bır rapor vereceklerdir. Bu rapor, 
nıüzakeratta esas tutulacaktır. 

Eden mezuniyet alacak 
. Londra 8 A. A. - lngilit diploma 
~k _muhafili, Eden'in idn alacığını 
bıldirmekle beraber bunun Eden'in 
mhhatinde vaki bir' fenalıkla alaka
dar olmadığını ilave eylemektedirler 
Çok faaliyeti bir yıldan sonra ve Lo 
kanıo devletleri ile yapılan mühim 
ınUzakereler arifesinde Eden'in dok
toru bir hafta istirahat lüzumunu 
göste~. Eden, Lokarno devlet
leri konferansını hazırlamak Uzere 
gelecek hafta Lokarnoya dönecek 
Ve bu müddet 7.arfmda dııJ işleri ba· 
kanlığı Milhrüha.e Lordu He.lifax ta-
1'afmdan idare olunacaktır. 

Almanya olmazsa lfalyo 
lconferansa gelmiyecek 

Roma 8 A. A. - Siyasi muhafil 
ltalyanm Brükselde toplanacak Lo
karnocular konferansına. iştirake he 
rıilz davet edilmemi§ olduğunu ve 
hattı hareketinin bu davetin yapıla 
cağı §ekle bağlı olacağını, çünkü ltal 
yanm Almanya hazır olmadıkça bu 
konferansa iştirakten imtina edece
ğini beyan eylemektedir. 

Yunanistanda CJazete 
fiatleri 

Ankara, 8 (T3n) - Gümrük ve 
ir.hisnlar bakıtn lığı muhacirlik işleri 
nin geri bırakılmamaM için gümrük· 
tere en•elce yapmış olduğunu bildir 
diğim tamimini tasrih eden ikinci 
bir tamim yapmıştır. Bakanlık bu ye 
ni tamimin muhacirlere ait eı;;yanm 
ve buna dair vesikaların tetkiki sıra
sında muafiyet tJ\tbikiıni kat'i tered 
dilde dUştiren ahvalde ve sarih 
delillere dayanan ihbarlar hakkında 
derhal muvafık kağıdı veren maka
mın nazaM dikkatini celbederek bu· 
radan alınacak yazıya göre eşya mu
amele!linin bitirilme~i ve bunun ön
ce efyanrn gümrükten geçirilmeme
tıi bilidirilmekte, ~ayet muvafık ka
ğıdı veren makam kendisine bildiri
len ihbar ve delillere rağmen eşya • 
mn geçiıilme.~inde ısrar eden!e mu
vafık muamelesinin ta~dikini ve eş
yanın gümrükten geçirilmesile bera· 
ber bakanlığa da malümat verilme
sini istemektedir. 

Dahiliye Vekili Ankarada 
Ankara, 8 (Tan) - Dahiliye Veki 

li ve Parti genel sekreteri Şükril Ka 
ya bu ~abah şehrimiT.e dönmüştür. 

Kargaıahklardan sonra 
teıkil edilecek komisyon 
meseleyi tahkik edecek 
Kudüs,8 (A.A. )-Yüksek komiser 

lik dün akşam Filistin halkına hita 
ben radyo ile yeni bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede ted
hiş hareketlerinin yakında taınamile 
bastırrlacağr ve kabı takdirinde as
keri kuvvetlerin çoğaltılacağı bildiril 
miştir. 

Yükı:;ck komiserlik bevannamede 
askeri kuvvetlere karşı g~linmemero
ni ehemmiyetle tavsiye etmiştir. 
Ihtilnlciler, fakir halkın şimdi için 

de bulunduğu müşkül vaziyetten mes 
ul tutulmaktadır. Devlet varidatı a
zalmış olduğundan, yeni vergiler alm 
ması tasarlanmaktadır. Fakat bu 
vergilerin halkın yaşayış seviyesi U
r.erinde menfi tesirler yapacağı da 
muhakkak addolunmaktadır. 

Yüksek komiserlik, kargaşalıklar 
bittikten sonra bir İngiliz tahkik ko· 
misyonunun Flistin'e geleceğini bil
dinnekteodlr. 

lnönünde açllacak Türk Kuşu 
kampı· için hazırhklar bitirildi 

Atina 8 (Tan) B akan Met.ak-
~ S"'zıCte1!1fere tin verdiği ooya,.. ·----~ 
na.tta., Yunanistanda. eylülden itibar 
ren gazete fiyatlarının iki drahmiye 
çıkanlması hakkında teşrii mecli
"6 bir kanun 18.yihası teklif ettiğini 
aöylemiştir. Gazeteler, şimdi bir 
drahmiye satılmaktadır. 

Mısırdaki eski Osmanh 
tebaasının tabiiyetleri 

Kahire 8 A. A. - Eski Osmanlı 
tabaaeınm tabüyetleri hakkında bir 
'l'Urk - Mısır anlaşması aktedilmif 
tir. 

'Adisababa maslahat9üıa· 
rımız memleketimiz• 

. dönüyor 
AnkaNl, 8 (Tan) - Adi!ısbaba 

daki maslah&tküzarımız Niza.metti • 
ne memleketimize dönmesi için me· 
t:uniyet verilmiştir. 

Zecri tedbirler 

lnönü kampına İftirak eJen lstanbul talebeleri 

Ankara, 8 (A.A.)- Tlirkkuşu için ndrr. BWllardan liseyi bitirmiş olan 
Inönilnde kurulan kampa a.id bütün lar kamptan C. derecesini aldıktan 
hazırlrklar bitml11, uçu' yeri hazır- sonra isterlerse hava ihtiyat zabiti 
larunif ve her türlü tertibat alınmış olabileceklerdir. Kamp bu ayın on bi 
tır. Kampta Kayseri fabrikasında ya rinde hava kunımu bıı.şkan muavini 
pılmış olanlarla,Rusyadan gelen ve Ferudun tarafından açılacaktır. 

diğer ~ubelerden gönderilen planörle lstanbul talebeleri gitti 
rin sayısı otuzu bulmaktadır. Türk· 
kuşu şefi tnönü kampı şefliğini üre- 15 temmuzda lnönilnde a~t!acak 
rine almış ve dünden itibaren yerin- yük!'ıek uçuş kampına lstanbulde.n 
de çalıınaya başlamıştır. Bugün An· iştirak edecek on altı genç dün öğle 
kar&, İstanbul, Kayseri, Bursa, Ada tirenile hareket etmişlerdir. Gençle
n&, yarın da lzmirden 120 genç kam ri, İstanbul TUrk hava kurumu baş· 
p& iltihak etmek üı.ere hareket ede- kanı Ismail Hakkı, hava kurumu 
ceklerdir. Rusyadan gelecek olan al mensupları ve akrabaları teşyi etmi~ 
tı talebe de doğrudan doğruya kam terdir. 
pa. memur edileceklerdir. Kampa Bur!!adan iştirak edecekler 

Ka.mpıı. gelmekte olan blebeler or de tsta.nbul kafilesine Karaköy iatas 
t.a mektep ve Lise son sınıf mezunla yonunda iltihak edeceklerdir. 

Sıcak dalgası lımit cam fabrikaS1nın 
odun ihtiyacı 

ltalyanın dıs ticaretini Amerikada 50 kisinin 
Ankara, 8 (Tan) - İzmit cam fab 

rlka.~tnın gelecek yıl ihtiyacı i~in 15 
bin met~ mikabı odunun Ekonomi 
bakanlığının mUsaadesile kontenja
na. bakmadan Romanyadan memle • 
ketimize eokulması bakanlar heye -
ünce kabul edilm~tir. 

inkisaf ettirmis .ölümüne sebep oldu 

[Diin gelen PPtit • Pari ien ~ft.Ze· 
t~inde Hoğazların .-hemmlyetlne da
ir ~&yanı dikkıtt bir mrık,;ln Ynrdır. 
Bu mnkaledP Tiirldyf' \'P,. 'm;ret Rus 
~·anm Karadeniz donaıımalnnnın \a
ıi~ ttl dfl tahfil f'lrlilme1.1edlr. A~ rıca 
Türklrenin, ,Japonyaya 8000 ner ton 
hık iki kru\8zör, dört torpito ,.r. 
dört denlı.altı ı.:"f'nlİ 1 dalın ı mnrlnn
dığt yazılm1ştrr. 

Fakat hu ha.herin kat'iyyen a<iih 
yoktur. Kel fi) eti Ankarada ela diin 
a~·nca tahkik ettirdik \'e bir defa da 
ha bunun kat'in en '1ofrn olmadıl:'l· 
netice ini elde ettik. ~laamafih ma • 
l•alt> ı-ayanı dikkat olduğu için a ağr 
ah~·oruz: 

Birer birer Versay muahedesinin 
bütUn zımanlar kaybolmftktadır. 
Şimdi umumi harbin bütiin izlel'ini 
silerek, eski statükoya avdet edıyo • 
nız. Ren mrntakasmm askeı·i işgnli 
muhakkak surette Boğazlllrrn aske
rileştirilme~i ile neticelP.necekti. Ye
gan~ mühim olan nokta kullanılan 

usuldiir: 
Bir tarafta, Prusyalılarm emriva • 

ki politikası. diğer tarafta, sarkın 
musir ve."souple,, politikası. Usuller 
başka fakat hedef ayni. 

Son harp esnasındaki boğazın sev 
külceyş vaziyeti diişUnülecP.k olursa 
meselenin zahiri ehemmiyeti anlaşı -
hr. Zahiri diyoruz, çünkü asıl mü • 
him olan bilhassa Boğazların coğ • 
ra fi vaz.iyetidir. Oranın askerf işga
li, asri ve motörleşmiş bir ordu ile 
kolayca ve oldukça seri bir şekilde 
yapılabilir. Her ne olursa olsun 1914 
senesine avdetin bir timsal kıymeti 
vardır. lngiliz filosu Boğazlann bita 
raflrğa hürmet ederek Goeben ile 
Breslav'ı takip etse idi. Vaziyetin de 
ğişcceğini, ve 1.afere ulaşmak için bu 
kadar <'anı telef etme\'P Jüzıım kal • 
mıyacağmt bir türlü ~nutamıyoruz. 

Çanakkale Boğazlarının iki vaziye 
ti varchr. Ev\•ela Tiirkiyenin mUda -
fa..<ısına yarsr, sonra da Karadeniz 
kuvvetlerini bloke eder. tık noktada 
Boğa.r.lar tecriibe edilmiştir. F'ran -
sız - lngiliz kuvvetlerinin müşterek 
gayretlerini burada tekrar edeeek, 
karada meşhur ve k nh bir mağ • 
lubiyetle biten teşebbüsten bahsede
cek değiliz. Filvaki, Çanakkale ka -
dar müdafaası kolay bir geçit yok
tur. Akıntı sabih torpilleri mütema. 
diyen dışan ve açıklara götilrUr, ,.e 
tahkimi oraRı kadar kolay bir yarı • 
mada yok gibidir. MUttefiklet bunun 
tecrübesini pek acı olarak tatmışlar. 

Bu itibarla, şahsi emniyetı için, 
Türkiyenin. kendi topraklarını mli -
dafaa haline sokmak için hakkı hii -
kumrantRini kullanmak nrıusu ko . 
layca anl~ıhr. Diğer taraftan, Al -
manlann cüretkar harekatına karşı 
nutu~lardan gayri aksiilamel yapıl
madıgı halde, en iyi usuller ve şart
lar içinde yapılmış olan bu talebi red 
detmek çok milşküldU. 

TUrk donanması 
Boğa7.lar me,,elesine hm-lusi bir e

hemmiyet vefi?n, Türkiycnin kendi
ne çok hakim ve iradesf~i miikcmmel 
!'!Urctte elinde tutan bir hükümete 
~alik oluşudur. Bundan başka , bu 
h~~u~net, donanmRsmı yeniden te.~ • 
kıl ı~ın bir gııyrel te sBrfetmi.,ı ir. 

Ttirk hükitrnetinin bizim PenhöE'!t 
t:zgahları va11ıtasile Goeben kruva
zorUnd~ tadilat yaptırdığını ve bu 
a:ıı-Ueştirrne işinden sonra, bu gemi
nın kıymetsiz olmadığını biliyoruz. 
2310~ ton hacminde olan geminin 
tah:mınen 26 mil stirati, 2$0 milimet
ı:Hk on, 150 milimetrelik on, 88 mi
lımetrelik sekiz topu ve iki torpito 

Roma 8 A. A. - lktisadi muhafil 
ltalyanm harici ticaretinin hiç bir 
Zl.nıa.n zecrt tedbirlerin tatbiki dev· 
tesinden evvelki haline dönmiyeceği 
:tıi beyan etmektedirler. ltalyanm ti· 
caret müvazene.cıi, bu tedbirlerin tat 
blkinden beri büyük bir e~llha. maz 
har olmuştur. Bundan b~ka. Habeg 
irnparatorluğu, ltaly& için yeni bir 
l'nahreç teşkil etmektedir. ltalya, 
bundan eonra, yalnız kendisinin mtiş 
teriat olan memleketlerden müba.ya· 
atta bulunaca.ktır. Halihazırda. ltal
:Yan sanayiin meydana getirebileceği 
hi~ bir mal, hariçten satın almmaya 
Cakt.ır. tta.lya.nm ticarl ıiy&Aetinin 
h!zım prensipi, mUtekabiliy~t esası 

Şikago 8 A.A. - ~ günden beri 
Amerikanın garbında ve merkezinde 
hüküm silren sıcak dalgası şimdiye 
kadar elli kişinin ölmesine -sebebiyet 
vermiştir. Vaşington ra.~thanesintn 
h&ber verdiğine göre. ilci tiç gUne 
kadar havanın değimesi muhtemel 
değildir. Arazinin kuraklıktan daha 
fazla müteessir olmamndan korkul-

HERGÜN BiR F 1 K R A 

maktadır. 

Hazine davaları 

hakkında bir tamim 
olacaktır. Ankara, 8 (Tan) - Finans bakan 

1 1 lıg-1 ha.tine davaları hakkında defter· 
Küru''k Haberler ~----""----·----~ darlıklara bir tamim yaparak davala 

ra lazım gelen ehemmiyetin verilme-
Ankara s (Tan) - Devlet demir 

Yolları u~um direktör muavinliğine 
e8kl ınuavin Cemal Hidayet ta.yin e
dilmiştir. 

Ankara 8 (Tan) - Finans bakan
hfı ınUsteşan Faik pazartesi ıUnil 
fehrimize avdet edecektir. 

sini ve davalann l!yıkile takip edil
mesini, aksi takdirde dav&yt takip 
eden vekilerin de defterdar ve mal· 
müdürlerinin de muaheze olunacak
larını ve ihmalin neücesinden mes'ul 
tutut11caklarmı bildirmiştir. 

Şirvanh Sadrazamla Yanla Şeyhislam .. 

Bdıi J•uir 
anlattı: 

adamlarından biri 

Şirvanisade'nin Sadrô:uırn, Va
nU.r.denin Şeyhi.Zam ·oldultlan 
devirde, rüıuetle iltima•, ıon haddi· 
ne gelmiıti. SadraJıamla Şeyhiılôm· 
dan birine çatmqk lır•atını bulanh
yanlar için memuriyet hayatında 
ilerlemek imkanı yoktu. 

SaJrciaamla, Şeyhialcim, her iki•i 
de akrabQ ve hemıeri gayreti güden 
kimıelerdi. Şirvanlı Sadra~m, Şir· 
uanlı hemıerilerini, Vanlı Şeyhia
lam, Vanlı hemıerilerini tuttuğu 
için, bu ıehirler aahliainden olma· 
yanlar; "terfi edeceiiz./" diye boıu 
bOfUna beklefir dururlardı. 

Senelerden beri açıkta kalan m•· 

murun biri, bir gün canına tak ede
rek S<ıdrdJıamın huauruna çıkar, ha 
lini anlatır. Faltat, Sadrciz.amdan 
bir yüa buruıturmaarndan baıka ce· 
vap alamaz.. Bu •efer Şeyhiılcim ka
pı.nna giderek, (Müftiyül'enam) a, 
dert yanar. Fakat o da omuzlarını 
ailkerek: 

- Ben n• yapayım? cecH1bınr ve
rince, adamcafuı büyük bir teuaü
,.. düı•r. H•m•n oracıkta Vanisaae· 
nin yüzüne karıı fU ilti nu.raı okur, 
çıkar gider: 
"S . • / l •.aayı atı et o ma:s, ne müıkül 

avani 
O kea ki olmaya Vôni veya ki 

Şirvanil,~ 
Sallbaddfn <HJNfHllt 

tüyi.lbi! vardır. Vaziyet nekadar 
ganp görünür e görünsün, Akoeniır;. 
de, bizim, bu gemiye karşı koyabile
cek bir gemimiz yoktur. Bizim 
kruvazörleıimiz daha az seri, ve da,,. 
ha ıı z surette teslih edilmi~lerdir. 

Yavuzdan gayri, Türkiycnin 1929 
ve 1(130 da ltnlyaya sipaıiş ettiği 
dört asri torpitosu vardır. J 2!)() ton
luk Kocaterc ve Adat.epe ile 1206 
tonlıık, Tınaztepe \'C Zafer, bundan 
başka beş d~nizaltı geıniı::i vardır. 

Bunlardan ikisi 1931 de Monfalcone 
tezgahlarına ısmarlannıışlardı. Biri
ı:;i, satıhta 505 tonluk Sııkarya, l\teki 
980 tonluk Dl.ımlupmar, iki adet 
505 tonluk denizaltı gemisi \'C bir de 
Glir isimli 780 tonluk bir denizaltı 
gemisi. Aynca denizaltı gemilerini 
takip_ i~in,. mayin dökmC'k ve topla • 
mak ıçın bır tı.ık1m gemiler de vardır. 

Fakat Türki.' f', .JnJlOD,\'a,\ n. 8000 
ner tonluk if,i krnrnzör, dört torpi
to ve dört <foniznltı gemisi daha ıs • 
marlamışhr. Binııennle.' h ar1ık Bo • 
ğa.zlara c;:ı>kilerel, e\'kii1cey. vaziyeti 
pek kola;rla hra<'.a.k olnn Tiirk do -
narımnsını, bir A \'nıpa ihtilafı takdi
rlndf>, Sii,•e3.., kanalı bakımından Ak 
denbJn şarkında. nantrr itiharP. al -
mak ·icap edec~ktir. 

Rus donanması ve 
Karadeni:ı 

Karadenizin Akdeniz ıle irtibatını 
temin eden sistemin ağzr olduğu için, 
Çanakkale. Rus donanmasını Kara • 
de.niz limanlarından başka verlerde 
kullanılması bakımından naz

0

ik mese 
leler ortaya çıkannaktadrr. Rusya -
n.m gemileri için serbest geçit isteme 
sı n.nhısılryor. Bu ta!Pp, pek haklı 
olarak denizlerin 1:1erbestiı:ıi ve her 
devletin deniz kuvvetJerini sevküJ • 
ceyş menfaatleri muciblncc hareke
te getirmek hakları Uzerine ıstinat 
e~mektedir. J ·aradeniz, ditnyanın ge
n kalan krsmına bir mahreç olmak 
hakkını istiye~ek kadar geıüştir. 

. Diğer taraftan, Japonya. Türkiye. 
nın mecburiyetlerini bildiren Türk 
projesinin 8 inci maddesine müteal
lik diğer devletlerin hukuk müsa -
vatmı istemekte, ve Kara.denizin 
komşu devletlerinin harp gemileri ile 
Boğazlara girip çıkmak hususunda 
diinyanın geri kalan devletleri ara ~ 
smda bir fark gözf'tilmemesini talep 
etmektedir. Bunun sebebini anlamak 
kola.ydrr. Japonya. Rus donanmıu;r -
nı böylece. l{arndenizde knpamak iıı

tiyor. Zira, Boğazlan Süveyş kana
lına. benzetmek tarihi an'anelere mu
haliftir \'e Türkıye, bu iddinvı kabul 
etmez. · 

Bununla bera'bcr. bu meselenin, ha 
kiki bir ehemmiyet arzetrnesi ic:;in iki 
şartın mevcudiyeti lazımdır: birin -
cisi. l\:nradenizde kuvvetli bir donan 
manın mevcut olması: ikincisi, Tür
kiyenin herhangi bir vaziyette Sov
yet harp gemilerinin geçişinf> muha 
lefet etmemesi. Bu iki noktayı tet -
kik edelim . 

Rus donanması hakkında düşün • 
diiklerinıizi evvelce söyledik. Bilhas
sa J\aradeniıı;de, şimdilik ehemmi -
yet.siz bir kıymeti var. 1911 de ya
pılmış ve ıslah edilmiş, vaktilc Si -
vnstopol. bugün Pnrljskaya Kommu· 
na l!=:mini taşıyan zırhlı var. Bu Ya -
vuzla nıiikfıyese edilebilir. Bundan 
b~ka birkaç hafif gemi ile sayılan 
meçhul denizaltı gemileri vardır. 

Bunların Akdenize döküldüğtinU 
farzetsek bile, Akdenizdeki kuvvet 
müvazenesi bozulmaz. Fakat daha 
mühim olan, Rus donanması, Boğaz 
lardan. Ruslar istediği takdirde ge -
çirilmesidir. Binaenaleyh, bu yolun 
kullanılması Sovyet Rusya için, Tflr 
kiyenfn bltarafltğt veya ke.ndl~ilo it
tffakı demektir. Esasen, bugiln ya
pılmakta olan müzakerelere göre, iki 
devletin, bu hususta daha önce an -
!aşmış oldukları görilnilyor gibiı1lir. 

Türk • R11s münasebefleri 
Fakat boğazlnnn müdııfaa k1yıre

tinde ve bilhassa Rus - Türk müna
sebetlerinde değişmiş bir şey var. 
Bunun da sebebi havacılıktır. tstan -
bulun havadan hücuma maruz kalışı, 
Boğazların 1914 teki zorlanması me 
selesini değiştirmiştir. Bundan b~ka 
Rus donanmasının taarruz kıymeti 
yoksa da, buna karşılık, Istanbul ve 
Boğaziçine havadan muayyen ve kor 
kunç bir tehlike a.rzetmektedir. Bu, 
belki de Rus - Türk yaklaşmaınnm 
ea'yidir. Zira, Rus donanma.smm. 
Türkiyeye bağlı oluşu o kadar sarih 
tir ki, Sovyet Rusya, Türkiye ile dev
vamlı bir anlaşmadan cV\•el, Karade 
nizde bir kapanda kalacak olacak do 
nanmasmı, inkişaf ettirmeyi düşün -

lstanbul iklimi 
Şn.ir "ı-aktile: 

"Bak StambUlun şu Sada."oadı nevbün 
yanına!,, 

Dl~·e n~kada!' lmttnmi olursa ol· 
~un ~u gUnlerdt: lstanhul iklimi bir 
garip kanktf'r deği lklfğl ~östennek 
te ,.e onun, hf'11im gihi riyasız mu -
hfplertnl birP, Umitsbllğ~ dii ilnnek • 
fodi!'. Kih kutup, buı, dondurma g1 
hl so~ık maddeleri bil.: lnıııanm akim 
dan g~E!l'kPn f'rlt.etP.k kadnr ktn• • 
ntll bir &ıcalc, wı kA.h btftnhnhı Şar 
km l'f'nNllfl hallnf'! t;tt1rtJl bir yağ. 
mur .. ArkMından bir poyraz ••• 

Anladık, ama bu iş neye nrııcakT 
Sabahlf~1n: 

- Bu~n hu·~ ~·a~nmrhı! Serin 
olu!', pard~UmU ala~Tin .. nt~·enler öğ 
ledf'!n ~()nl'ft mli~tf'riıııb: kalmı Bedes
ten tellalı gibi ettndekl pardesüyll 
neN>~'P koyacağını biftmlyor. Batan 
da ak<11f nluyo!': 

- Bugün ha,·a ıc.ak!. Biraz hafif 
glyfnP.ylm! diyenler ikindi ti tü <fil _ 
~f'n y1tğmurlarla ııolnk hını~ dönüp 
tit1t,lyortar .• 

E! Ne yapaca~:r.!! ı·a srcak! l's 
"'oıtukt Ya kurak, ~·a yağı~! 

Ankannm krrk ikindi yağnmrl:ın 
bnra)·a gelmi. e benziyor. Her gün 
az ~k bi!' -rahmet düşmekte ve 3r -
tık belediyeye toz ba.stmna için so
kaklan sulama hu~mmnda f~ hını k • 
mamaktadır. • 

Bö~·Je gidf'~,. plajlar, gazinolar "" 
yazhk m~ireler kuraklık duasına 
çıkmakta murla.r kntacaklard1r. 

I•rada: 
- Da"' a~ık~a emsiyeni almay:m 

unutma.! Yağt§h ise t!\tt'r al ister al· 
nıa! 

Dt'rlt'nni ... bta.nbul da bö~·te oldu. 
G~enki büyttk yağmurda U "kil • 

dar çarşısı gibi ba<111k yerlerdeki dük 
kanlftnn l~lne ıu gtmtlş ... 

Dua f'delim kt. memlf'kt'timiz Ame 
rJka gfbl Avustnlya ~lbl, Çin ''e Ja. 
pon gibi tabiatın yU7. bulmu, ,.e 87· 

gm yt>rlerinden değildir. l'oba bu 
hallm~le ÖJ'le bil' lklfme dU~!!P. idik 
bir ~da ~·11ğnmrdan sonra 'ehrfn '.\'e· 
nldPn hııırlta~mr yapmak kap ~de;di. 

Bu sene İ'\tanbulda ya7. hekli'r~n· 
lere ~onbfthard• nmdevU venneyl 
tu·41iye eıdtrlm. Çünkü t tan hulun 
imdi~·" kadar karakterini h<>zmaınıf 

yegane mevsimi sonbahal'ıdır. Biitiln 
iimfflerimlzl ona saklıyalun. 

8. FELEK 

Ziraat müesseselerinin 
idare J•killeri 

AnkaT'8, 8 (Tan) - Ziraat vekA.· 
leti tarafından hazırlanan bakanh· 

ğa bağlı ve kendi ,·aridatlarile idare 
edilen mUe&l!le~e YE': çiftliklerin idare 

şekillerini gösterir talimatname, yilk 
sek tudika iktirftn etmiş ve bugün
den itibaren mer'iyet mevkiine gir • 

miştir. 

Şekerli maddelerden 
ahnaeak lstlhlak ver9lsl 
Ankara, 8 (Ta.n) - -Dı~ memle· 

ketlere aevkolunacak ~ekerli madde· 
lerin ~eker nltıbetlerinl teshil ve bu 
gibi maddelerden alınacak ı~tlhlAk 

vC'rgisinin ne suw~tıe tahakkuk ve 
tahlil olunacağını tayin eden bir ka
nun layihası hazırlanmaktadır. 

Gedlzde dolu 
Gediz, (Tan) - Dün saat l~,20 

de yağa.n şiddetli yağmurlardan 
sonra dolu ba~lamı~tır. Kasabanın 
Balca mevkiine dilşen iri dolular beo 
santimden !atla irkilmiş, hasılata 
çok zarar yapmt§tır. 

memektedir. 
Montröde ne vadide kararlar alı • 

nacağı, ve Boğazlar mukavelesinin 
ne olacağını bilmiyoruz. Bununla be
raber, Almanya, Boğazlar muahe -
desinin yeniden tetkiki ile Boğazlarm 
tahkiminin Rusya lehinde devletler 
mUvucneaini bozacağı iddiasile, ln
giliz - Alman anlaşmasını yeniden 
tetkik iddiala.rmda. bulunmaktadır. 
Her zaman olduğu gibi Almanya si· 
l!hla.nma.k için fena bir vesile an • 
yor. 

Iddialan lngiliz ınatbuatında ve 
bilhassa Monıing Post'ta etddeUi ten 
kitlere sebep oldu. Bu gaıete, Sov
yet - lngillz müzakereleri neti~lnln 
Almanya.nm lddialarmt lUzumsuz bı
rakacak eekllde olmasını temenni edi 
yor. 

Avrupa haritalarrru karıştrrmak İ· 
çin bu dikenli Boğa.zlar meselesine 
dokunmak lclfl geldi. 

Rene la Bnı:rere 
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Büyük~~~~~~~~~~,~~ 

TlYırrk 

No. 13 Yazan : Ziya Şakir 

Bu haksız işgal hCidisesi cenup 
vilayetler halkını müteessir etmişti 

(Frrkanın bu gibi işlere girişmesi, 
memleketimizin felaketine sebep o
lacak. Bu gidişle, günün birinde b•ı 
mübarek ve tarihi beldemizin ateşler 
i~inde yanıp mahvolmasına sebep 
teşkil edeceğiz .. biz de, cümleten dar 
ağaclannda can vereceğiz ... Dini ce
lili İslam, haksız yere bir damla bile 
insan kanının dökülmesini haram kıl 
:ınıştır. Halbuki burada bulunan fır
kacılarınız, kardeşi kardeşe kırdır · 
mak için sebepler icat ediyorlar; va
tan ve milletin halasına hizmet eden 
leri; cahil ve müteassıp halka karşı; 
(onlar, dini ayrı kafirden daha eşed
dirler.) Diye, islam arasına nifak ve 
şikak düşürüyorlar. Böyle bir fır
kanın başında bulunmanız hem di -
nen, hem ahlaken mucibi teessüftür. 
Eğer siz şahsen, dinen ve ahret mes' 
uliyetinden çekinmiyorsanız, bari 
bizlere merhamet edin.) 

Demişti. 

Bu mektup, Zeynelabidin Efendi
ye son derece tesir etmiş ; artık o 
günden itibaren, Konyadaki isyan 
hareketlerine karış.maktan vaz geç -
mişti. 

Fakat, (Bozkır) isyanlarında yedik 
]eri te'dip sillesinin acısını bir tür
lü unutamıyan asilerle Konya mer -
kezinde bulunup ta bu isyan hareket
lerini idare edenler: hareketlerine de
vam etmişler; Konyanrn içinden tah
rik ettikleri bir takım cahil halkı is.va 
rıa teşvik ettikleri gibi, hariçten de 
birçok silahlıları Konyaya davet eyle
mişlerdi . 

Hiç şüphcı:;iz ki, Konyada c;ok bü -
yük bir kan dökülecek .. belki de, Zey 
nelabidin Hocanın biraderinin söyledi 
ği sözler, tahakkuk edecekti. BerP.ket 
versin ki; bu hareket derhal hükfıtne 
te ihbar edilmiş; bu gizli fesat c~miye 
tinin müşevvikleri ele verilmişti..Ay 
ni zamanda Konyada bulunan kolordu 
kumandanı da cesurane bir h:ıreket 
göstermiş; bu isyan dalga~ı. feci bir 
şekle girmeden: başladığı yerde dıır
duruluvermişti . 

Jt. 

valisine - kuvayı milliye kuman
danı sıfatiyle (yüzbaşı Asaf - Kılıç 

Ali bey) gönderilir gönderilmez: va-
7jyet derhal değişmişti. Askeri depo 
lardan edilen silah ve cephane yar -
dımlan sayesinde. mücahitler kuv -
vetlenmiş; her mıntakad<t birer teş.. 
kilat başgöstermışti. 

Şarki Adana teşkilatının başma. 
(piyade yüzbaşılarından Osman -
Tufan bey; Adana teşkilatının 'oaşr· 
na da - (Sinan paşa nam müstearile 
- jandarma binbaşrlarmdan Ali Ra
tip bey geçmişti. Urfa ve havalisin -
de de, jandarma yüzbaşdarmdan Ali 
Saip. bir teşkilat vücuda getirmişti. 

(Maraşl, kendis ine musallat olan 
düşmanı, yirmi gün 7.arfmda tere+ 
mişti. Fakat bu koca belde - Türk 
tarihinde ölmez bir şeref kazanma 
sına rağmen - bir yığın kül halinr 
gelmişti'. 

Ayıntap mücadelesi, - bizzat 
Fransız askeri muharl'İrlerinin söy. 
!edikleri gibi - bir (Tlit k Verdcinti) 
vaziyetine girmişti: tarihin en çetirı 

ve azametli bir vazifesini deruhte 
etmişti. 

Ad anaya gelince: orada diişmanla 
cidal vaziyf'ti , bir med ve cezir hali
ni iktisap eylemişti .. Düşmanların en 
tekemmül etmiş vasıtalarla hücum -
ları kargısmda ancak tabiatten isti
natgah arıyan Adana mücahitleri : 
evvela. muhitlerinin en sarp ve yal
çın dağlarına çekilmek mecburiyeti . 
nl hisı:ıctmişler. derhal tef?kilata giriş 
mislerdi. Fakat bu teşkilat ikmal e
dilir edilmez. derhal bir deniz dalga
sı gi'.:>i ilerlerniııler; düı,man karar -
gahlarına baskınlar yaparak noksar 
ları'lı o suretle ikmal eylemişlerdi. 

Bir müddet sonra, (Mustafa Ke
rna 1 paşa) bu <;etin mücadeleye, 11 
nci fırkanın da yardımını emretmiş
ti... Merkezi Niğdede bulunan bu 
frrka, Adana mücahitlerine çok kıy
metli yardımlara girişmişti. 

Ayni zamllnda, (Müdafaai hukuk 

cemiyeti - Kilikya heyeti merkeziye
~i) de teş"kkül etmişti. Bu heyet , şu 
zevattan mürekkepti : 

Milli cephe kumandam, Sinan pa
şa . 

İstanbul hükümcti tarafından. A
nadolunun etrafı bu isyan ve atr.ı 
çemberiyle çevrilmek teşebbüslerine 
girişilirken cephelerdeki vaziyet de, 
muhtelü şekiller göstermekteydi. 

Cenup cephesi: 

Adana eşrafmdan Kethüdazade Ib- 1 

rahim bey, 

335 senesi teşrinievel ayının sonla
rma. doğru, Fransızlar; Maraş, Ayın 
tap ve UrfaYT işgal ettikten sonra 
Adana ve havalisinde büyük bir faa
liyete geçmi§lerdi. ( 1 > 

Gerek bu haksız işgal hadisesi, ve 
gerek ardı arası kesilmiyen müsade
meler, cenup vi}ayetleri halkını pek 
müteessir etmşti. Halkı en ziyade 
müteessir eden cihet; işgal eden kuv 
vetlerinin büyük bir kısmının; Fran
sız askeri elbisesi giyen ermeni çete
lerinden mürekkep olmasıydı. 

Tehcirden ve firardan avdet eden 
ermeniler; civardan koşup gelen er -
meni fedaileriyle birleşmiş; bir (in -
tikam alayı) teşkil etmişlerdi... Bu 
ermeni alaYJ, daha teşekkül eder et
mez, isminin ihtiva ettiği maksat ve 
manayı göstermiş; Fransız işgal kuv 
vetlerinin en ön saflarına geçmişti. 

Ermeni komitecilerinin hiçbir in
sani hisle telif kabul etmiyen bu nan 
körce hareketi is1am halkı çok mü
teessir etmiş.. Bütün Adana, Maraş, 
Urfa ve havalisinde müteaddit mi
tingler yapılarak cereyan eden ah -
val ve hadisattan dolayı Fransız ve 
İngiliz mümessillerine ve işgal ordu
su kumandanına protestonameler 
gönderildiği gibi, Sıvastaki (Heyeti 
temsiliye) ye de müracaat edilere~ı 
vaziyet bildirilmişti. 

Karaisalı kaymakamı Şeyh Sadet 
tin efendi; 
Kuvayı milliye kumanranlarmdan , 

Manisalı Ali bey, 
Sonraları Adana mebusu olan Za 

mir bey, 
Yeni Adana gazetesi müdiri, Ah

met Remzi bey. 
Bu heyet , gerek cephelerde ve ge

rek cephe gerilerinde ; Türk milleti
nin şerefli adını ebedileştirmişJerdi. 

(16 Martı faciası, bu cephede c;ok 
acı bir tesir husule getirmişti. Bu 
felaket hal: ı oradaki bır avuç wu 
cahide; düşman kurşunlarından, şa
rapnel misketlerinden daha müessir 
gelmişti. 

Karais .h müftüsü, hoca Mehmet 
efendi ortaya atılmış: 

- Padişah , lngilizlere şer ve fe
sat aleti olmuştur. Artık ona tebai
yet etmek, ahkamı şeriyeye muhalif
tir .. Türk olan, müslüman olan, din 
ve memleketini kurtarmak için mü
cahede meydanlarına atılan kuman
danların bayrağı altına koşsun .. Ar
tık bu kumandanlara itaat, farz ol -
muştur. 

Diye feryat etmişti. 

TAN 
ABON E VE i L AN ŞARTLAR ı 

Sigortalı Normal 

Türkiye için 

1 

Taksim Bahçesinde 
Yeri Mallar Serg s:nde 
E: ektrik Şirketinin 

Paviyonunu Geziniz 
5143 

Dikımevi Müdürlüğünden · 
Tophanede dikimevi için diplomalı ve müsaccel bir 

elektrik memuru alınacaktır. İsteklilerin şeraiti öğren
mek üzere 15 Temmuz 936 tarihine kadar her gun di
kimevi ne müracaatları. ( 7 2) ( 3 8 5 9) 

BURSA 
Tecim ve Endüstri Odasından; 
Odamız istihbarat müdürlüğüne ayda 100 lira ücretle aşağıda ya

zılı evsafta 15 Temmuz Çarşamba günü saat 14 tp ı:tursa Tecim ve 
Endüstri Odasında yapılacak imtihanla bir memur alınacaktır. 

1steklilerin yazılı gün ve saatte ellerindeki vesaikle beraber 
Bursaya gelmeleri rica olunur. 

1 - Framıızccı dan Türkçeye, Türkçeden Fransızcaya her nevi 
tercümeleri yapabilmek. Fransızeadan maada Almanca veya Ingi
lizce bilmesi sebebi tercihtir. 

2 - Ticaret ve Sanayi iı:ılerine aid muntazam istatistikler gra
fikler yapabilecek iktid:ırda olmak. 

3 - Türk olmak. cezai müstelzim bir fiil ile mahkum olmamış 
olmak, vazifesini munt~zaman ifaya mani olacak hastalıkla malfü 
rılmamak. 

4 - Lise tahsilini ve askerliğini bitirmiş olmak, yaşı elliden yu
karı olmamak. 

.. -...... -.- - .. ----,------------------
NASlR llACl 
KANZUK 

1 

MSitt ., 
Nasır ılacı bütün dünyaca ta 

nınmıştır En eski nasırlar1 bı · 

•e kökündE'n çıkarır. 
fNGtı.tz KANZUK ECZANE~ ! 

l!'ıtanhul 

l STANBUL 
BELE D 1YE S1 

Merkez Hal Müdürlüğün
den : 

Hal dahilin de 4 1 N o. lu 
yazıhanede icrayi ticaret et
mekte bulunan Rıza ve Sa
lih buradaki Ticari faaliyeti
ni tatil edip yazıhaneyi baş 
kasına devir etmiştir. 

İdaremizde bulunan 1500 
liralık teminatı hesapları 
tasfiye edildikten sonra ken 
dilerine iade edileceğinden 
mezkur yazıhaneden alaca
ğı olan müstahsillerin niha
yet 12-8-936 tarihine kadar 
evrakı müsbitelerile idare
mize müracaatları ve bu ta
rihten sonra yapılacak mü
racaatların kabul edilmeye
ceği ilan olunur. ( 3843) 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

ME VL O D 
Vcfatınr evvelce teessürle haber 

•ermiş olduğumuz eski Nafia Vekili 
Mühendis Ahmet Muhtar Çilli'nin 
refikası Bayan Saniye Çilli'nin ruhu 
na ithaf edilmek üzere Kadıköyde 
Osman ağa ramisinde 10 Temmuz 
Cuma günü öğle namazını müteakip 
saat 14 de mevhidu nebevi kıraat et
tirileceğinden merhumeyi sevenlerin 
i şbu merasimde hazır bulunmaları 
rica olunur. 

••- DiKKA T 
~ALACAK PLAJI 

HAKKINDA 
Vapurların yen i yaz tarifesi
tatbik edlllyor. Sa 'ln lstanbul 
lialkmm plajımızı ter cih etme
leri için Şirketihayriye ile mu
tabık kalınarak Satacağa gidiş 
geliş bımyo ve kabine ücretleri 
dahil. birinci mevki 35 kuruş 
ve ikinci mevki biletlere 30 ku
ruş fiat tesbit edilmiştir. Her 
akışam: Saat 24 e kadar mü
kPmmel caz, Salacaktan son 

vapur 23,15 te. " -1 

ıı.;; u ana •"~ilk e. f dt 

6 Temmuz Pazartesi akşamı 
sant 8-ü raddesinde Bostancı i
le Kadıköy Yeldeğirmeni ara
sında rulo bir paket halinde ~ 
adet ozalt kırmızı kopya we 4 
adet saman kağıdı üzerine kur
şun kalemle yazılı Sivas atöl
yesinin mağaza binasına aid 11 
den 30 nt:u sahifeye kadar mu
kavemet hesabatı kaybolmuş
tur. Bulanın Bostancı Çatal 
Çeşme yazmacı Tahir sokağın
da 16 numerolu haneye getirdi
ğinde bir mükafatla memnun 
edilecektir. 

Üsküdar 1 inci Sulh Hukuk Mah
.,_..ı1esinden: Adres: Usküdarda Ka-
sım Ağada Acı çeşmede Mescit so
kaiında 14 numerolu evde Safiye. 
Sadullah, İzzet, Rıfat, Ahmet, Hase
ne tarafından aleyhinize ikame olu
nan Nuh kuyusunda kain 3, 5 nume
rolu hanelerip. izalei şuyuu davasının 

Bir taraftan bu mitingler, protes
tolar ve müracaatlar devam eder
ken, diğer taraftan da halk, sila 
sarılmıştı. V a.ziyet ve tabiat; orada 
da Türk milletinin büyük cevherini 
parlatmış; Mustafa Kemal paşanın 
ilk irşat ve ikaz emri üzerine, orada 
da bir milli kuvvet yaratmıştı. 

İlk zamanlarda bu kuvvetler, hiç 
bir vasrtaya malik değildi. Hatta, 
silılh ve cephane bile tedarik edeme
mişlerdi. Fakat; Mustafa Kemal pa
§a tarafından Aymtap ve Maraş ha-

Lira K. Lira K. 
1 aylık ı so ı 35 
3 4 so 4 -

Dışaniçıı 

Lira K 

8 -
14 -
28 -

en tesirli bir iliç SERVOlN dir. Ih
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinç-

1 ıik verir. Taşraya posta ile 175 ku-

cari mahkemesinde 15 gün müddet
le gazete ile ilanen tebliğat yapıldı
ğı halde mahkemeye gelmediğiniz ci 
betle hakkınızda ğıyap kararı ittihaz 
edilmiş ve müşain ehlivukuf marife
tile yaptırılan keşfinde kabili tak
sim olmadığı mühendis raporundan 
ve (750) lira değer ve kıymetinde ol 
duğu ehlivukuf ihbarlarından anla
şılmış olduğun.dan mezkur ğayri 
menkulü -::ıu kıymet üzerinden alma
ğa ve satmağa razı olup olmadığını
zı 10 giin zarfında Üsküdar sulh 
hukuk mahkemesine bildirmeniz ve 
mahkemede 10-9-936 günü saat 10 
na talik edilmiş olduğu muameleli 
ğıyap kararı makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(1) Cenup cephelerine ait vakayi, muaz 
zam hadisatı sinesine toplayan müsatkil bir 
tarihtir Türk milletine ebedi bir şeref te 
min edecek olan bu tarihi, biz burada bir 
kaç tefrika ile geçıştirtnek istemiyoruz:. Bu 
mesele etrafında toplayab.ildiğimiz ve top 
lamaya da gayret ettiğimiz vesaiki; müsta 
kil bir eser haline koymak istiyoruz. Onun 
içın ıimdi bu hadisata sür'atle temas edip 
•eçeceğiz. O şerefli hadisatın menkabeleri 
ni ayrıca nakledcr:e.iiz' - Z. Ş' 

6 " 8 50 7 50 
1 vıllık 17 00 14 -

nau için tlincılık Sirketleriııe mtı 
racaat edilmelidir. 

Küc:Uk ilblar doirudaıı doiruyıı 
ıdaremi:ıce almabilir. 

Küçük ilinla rm 5 1&tırlrğJ bir 
defalı:k 30 lnıruetur. S satırdan fa:ı 
lası lç!n ıatı:r ba,ma 5 kuruş almır 
Bir defadan fazla lc;io yelrilndar 
3 10 iuruı indirilir. 

Memleket barıcma ıigortab abon• 
vazılaıaı. 

Günü ıtecmlı nUahalar S lnırustn1 

ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Ec
zanesi Ali Rıza. 

Istanbul ikinci lcra Memurluğun. 
dan : Mahcuz ve paraya çevrilme
sine karar verilen ev eşyası açık 

artırma ile Laleli apartmanlarında 
dördüncü dairenin önünde ikinci ar
tırması yapılacağından 16-7-936 per· 
şembe günü saat 12 den bire kadar 
satrlacağmdan isteklilerin mahallin
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(24273) 

(24269) 

Fatih emvalinden almakta oldu -
ğum maaş cüzdanım ile mallı.liyet ra
porumu ve nüfus cüzdanımı zayi et -
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmtı yoktur. 
Eyüp Kıztlmescit bekçisi Halil No 508 

KASADA 
SAKLAOIG INIZ 

DAQ.A 
KURU 
B İ Q 

Ç~ŞM~ 
VAZ İ Y E:T İ N OE:OİQ 

ONU l="A İ ZL~ 
QANIC.AYA Vf;l?İNİZ 

l-IUSUSİ SART LARtM lZt 
SORUN UZ 

J(A~Ak'ÖY PALAS -ALAL EMCİ 

Taksim Bahçesinde 
Ye rli MaUar Sergisinde 

YedikuleGazhanes~nin 
Paviyonunu Gezinız 

Sa ı ~ ık Köşk, Yah,Ev, 
Dükkan, Fınn · 

Emniyet Sand rğından: 
hale bedelinin yüzde 50 si ikraza kal bolunabi lİf 

M e v k i i Cinsi N o. 

1 - Göztepede eski Yeni- Köşk 
yol ve yeni (Yeni so-

Eski Yeri 
15,16,22 ıı,ıt 

kak) ta 
2 - Büyükderede Büyük- Yalı ızı 

dere caddesinde 
3 - Kartal Maltepesinde Ev 

Bağdat Ayazma, Gül
suyu caddesinde . 

14-949 470-SC 

4 - Büyükadada eski N i- Köşk 
zam ve yeni Ziyapaşa 
sokağında 

5 - Ü sküdarda Hayred- Ev 
din çavuş mahallesin-

5 

6 

de Çeşme sokağında 
6 - Fatihte Kirmastı ma

hallesinde Emirhan 
sokağında 

Maa oda 19,19 Mü. 
iki dükkan 21 

7 - Alacahamamda Hacı 
Alaeddin mahallesin
de Tahmis ve Asmal
tı sokağında 

Üstünde oda- 28,30 
lan bulunan 
dükkanın yarısı 

8 - Beyoğlunda Hüse-
yinağa mahallesinde 
Fırın sokağında 

Ev 

9 - Beylerbeyinde eski 
Abdullahağa ve yeni 
Bostacıbaşı mahal
lesinde Rasimağa so-

Maa müşte-
milat bir ev 

kağında 
1 O - Kadıköyünde Rasim- Fırın 

paşa mahallesinde 
Söğütlüçeşme soka-
ğında 

• 

11 

3 Mü. 

18 Mü. 

8 Mil 

17. t 9 
21 

28, sC 

1~ 

7, 7 / 1 
7 ;ı 

Sandık malı olan yukarıda yazılı emlak 3-8-936 t~' 
r ihine müsadif pazartesi gün ü saat on dörtten itibareı1 
on altıya kadar Sandık binasında açık arttırma ile satı' 
lacaktır. İsteyenlerin yüzde 1 O pey akçesile birlikte O 

gün Sandığa gelmeleri. ( 3 8 5 6) 

Adliye Vek81etinderı 
Maaşları 12 liradan 2 5 liraya kadar olan K aza tcr9 

Memurluklarile Vilayet İcra Memur M uavinliklerifle 
or ta tahsili bitirmiş ve mahkeme ve adliye dairelerinde 
en aşağı üç sene muvaff akiyetle hizm et etmiş ve yaŞ1 

35 şi geçmemiş olan Başkatip ve ka t iplerden t alip olart' 
ların icra ve iflas kanunu, icra kanunu tatbikatı ile k~' 
nunu m edeni ve borçlar kanunu ve hukuk usulü muh~' 
kemeleri kanunundan vekalette 15 T emmuz 9 3 6 Çat' 
şamba günü imtihanları icra edileceğinden yukarıda y~' 
zıh şartlan haiz olduklarına dair vesikalarile birlikte 
Zat İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lii' 
zum u ilan olunur. ( 1608) (3777) 5126 
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Boğazlar Konferansı zor bir safhada 
Ruslar : 11 Eğer tatmin edilmezsek 
Konferansı terkederiz" diyorlar 

--- BAŞI 1 
Karadenizin kapalı bir deniz olma
sını istemekte, lngiltere ise açık 
olarak kalmasını ve Yunanistan ve 
Türkiyenin teşriki mesaisile daimi 
bir karakol teşkilini derpiş etmekte
dir. 

Konferansta lngiliz delegesi Reu
dell, Ingiliz tezini izah . eylemiştir. 
Bu tez, Boğazlardan serbest geçiş 
prensipini teklif eylemekte fakat 
Türkiyeye, eğer Türkiye kendi em
niyetini tehlikede görür ise, her 
hangi bir muharip filonun geçişini 
ınenetmek hakkını vermektedir. 

Sovyet tezi ise bilakis, harp za
ınanında Boğazlardan geçişin mem
nuiyeti prensipini teklif eylemekte 
ve bu veya öteki filonun Boğazlar
dan geçmesi için Milletler Cemiyeti 
Konseyinin karar vermesini iste
ınektedir. 

Paul-Boncour ve Politis, Sovyet 
tezini tutmuşlardır. 

'Sovyetler #afmin edilmez· 
lerse konferansı terkede· 
ceklerini bildirdiler 

Montrö, 8 (A.A.) - lngiliz ve Sov 
yet noktai nazarlarının karşılaşması 
neticesinde vukua. gelen gliçlükler do 
layısiyle Sovyetler Birliği, bazı nok
talarda tatmin olunmaz ise, konferan 
sı terkedeceği tehdidinde bulunmak-
tadır. 

:ıf. 

Montrö, 8 (A.A.) - Sovyet mu -
tahhas heyeti, Litvinofun, Mo.skova.
dan, eğer Sovyet esas ta.leplen hak • 
k da tatmin olunma.ısa konferansı 
ı:ketmesini bildiren talimat almış 
olduğunu bildirmiştir. 

Diplomatik mahafil 
hayrette 

Montrö, g (A.A.) - Havas muha 
biri bildiriyor: 

Diplomatik mahafil, M_oskovanın 
Litvinof'a, eğer Sovyetlerın esas ta
lepleri kabul olunmaz ise, konferansı 
terk ile tehdit eylemesi hakkında 
emir vermiş olmasından mütehayyir 
bulunmaktadır • 

Diplomatik mahafil bu keyfiyetin 
_k.nııJ.rcnm tcbar tçtrı bir teşebbüs 

olduğu kanaatindedirler. Bu maha -
fil, konferansın hiçbir Sovyet tekli -
fini reddetmemiş olduğunu ilave ey
lemekte ve netice olarak "Moskova
nm bu sinirliliği, en az, mevsimsiz-
dir,, demektedir. 

16 mcı madde hakkında 
bir karara varllamodı 

Montrö, 8 (A.A.) - Boğazlar kon· 
feransı bu sabahki toplantısı esna
sında i6 mcı madde hakkında kat'! 
bir k~rara varmamıştır. 1nğiltere, 
Türkiye ve Japonya delegeleri. bil • 
kfımetlerine malumat vermek ıste • 
miş olduklarından müteakip toplan
tı yarın sabah yapılacaktır. 

Bu akşam Pol Bonkur, Stanley, 
Litvinof ve Titülesko arasın~a ~usu
Bi müklle.meler cereyan etmı~tır. . 

İhtilafın had devresi teskın edil-

ıniş gibidir. b k 
İngiltere murahhasmdan aş. a 

Japonya murahhası dahi ~Uk<ı.ınetın
den yeni talimat istemlştır. 

Bugün konu§ulacak 
meseleler 

Berlin, 8 (A.A.) - Yarına talike
dilen Boğazlar konferansının sabah 
celsesinde bugün münakaşaya. mev 

' dil · e zu olan meseleler müzakere e mıy 
cektir. Bu meseleler hakkı~da aı:1-kadar devletlerden yeni talımat g -

mesi beklenilecektir. 

Konferansın tebliği 
Montrö, 8. (A.A.)- Konfera~s 

bugün aşağıdaki tebliği neşretmış-
tir . . 
B~gün konferans, Birleşik Kral~-

yet rnur~hhas heyetinin tevdi e~m.ış 
olduğu projenin 16 mcı ma~desının 
tetkikine başlamıştır. Birleşık Kr~
liyet murahhas heyeti, bu madde .. 1• 

~mu
çin, evvelce yapılan yarı ~esmı . n 
zakereler neticesinde tespıt. . edile 
yen,i bir metin tevdi eylemıştır. 

Sovyetler Birliği murahhas he)_'e
ti de başka bir tadil projesi vermış-

tir. d 
Konferans, muhtelif şıklar a, ~z-

cürnle Milletler Cemiyeti paktı ıle 
bağlı olmıyan devletler ile mukave
lename mumzisi olmıyan devletler 
hakkında, muharip gem!lerin . B~
ğazlardan geçişinin menı ke~ıyetı
nin irae ettiği hukuk~ v; partık cep
heleri müzakere etnuştır. . 

Müteaddit murahhas heyetlen, 
hüktlmetlerinin kendi hattı hareket: 
lerini tasrih edebilmelerine ve yenı 
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talimat göndermelerine imkan ver
mek Uzre, yeni 16 ıncı maddeyi, 
Sovyetler Birliğinin verdiği tadil 
projesini ve aynı zamanda ileri sü
riilen noktai nazarları kendi hükii
metlerine bildirmek için ihtiraz ka
yıtlan koymuşlardır. 

Konferans, bu maddenin müzake
resine murahhas heyetlerinin tali
mat aldıkları zaman devam etrneğe 
karar vermiştir. 

lngiltere pr'?jesinde tadilat 
yaptı 

Montrö, 8 (A.A.) - lngiliz delege 
heyeti kendi projesinde bazı tadilat 
yapmıştır. 

Madde: 10 - Boğazlardan geçe
cek harp gemileri ve muavin gemi
ler için 15 gün evvel Türk hükfune
tine diplomatik tarik ile haber veri
lecektir. Bu ihbarda gemilerin gide
cekleri yer, isim, tip, adedleri ve 
Boğazlara giriş tarihi gösterilecek
tir. Eğer bu tarih değiştirilecek o
lursa yeni giriş tarihi üç gün evvel
den bildirilecektir. 
Boğazlardan geçiş ilk ihbar tarihin
den itibaren 20 gün zarfında vuku 
bulacaktır. Bu devrenin inkızasın
dan sonra onbeş günlük yeni bir 
preavis (evvelden haber) verilmesi 
lazımdır. 

Geçiş esnasında. kuvvei bahriye 
kumandanı tevekkuf etmek mecburi
yetinde kalmaksızın Çanakkale ve 
lstanbul Boğazı rnedhalindeki bir 
işaret istas~nuna emri altında bu
lunan kuvvetin hakiki teşekkülü ile 
bu kuvvete ait bütün mütemmim 
malumatı bildirecektir. 

Madde : ll - Her hangi bir za
manda Boğaızlarda transit halinde 
bulunabilecek olan bütün ecnebi 
bahri kuvvetlerin azamı tonajı ye
künü geçiş esnasında fili hizmette 
bulunan Tilrlk filosu tonaj yekO.nil
nün nısfını tecavüz etmiyecek ve 

yahut fili hizmette bulunan Türk 
filosu tonajının yarısı, 15 bin tonu 
bulmadığı takdirde mezkur azamt 
tonaj yekfinü 15 bin tonu geçmiye
cektir. 

Maamafih, işbu maddenin yukan
ki bendinden istihdaf edilen kuvvet
ler 9 sefineden fazla ihtiva edemez
ler. 

Karadenizde sahili olan veya ol
mıyan devletlere mensup olup, 14 ün 
eti madde ahkamı mucibince Boğaz-

• lar dahilindeki bir Türk limanını 
ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil 
olmıyacaktır. 

lngiliı gazeteleri bedbin 
Londra 8 A.A. -Bu sab;hki !ngi 

Uz gazeteleri Montrö konferansı hak 
kında oldukça bedbinlik gösteriyor
lar. 

Deyli Telegraf gazetesi, konferans 
biribirine zrt bir takım siyasetlerin 
çarpıştığım, İtalyanın mtizakeresin
dt.: bulunmadığı bir mukaveleye son
radan iltihak etmek istemiyeceğini 

ve diğer taraftan Fransanın da Fran 
sız-Sovyet paktı neticesi olarak Sov
yet kıtaatının Boğazlardan geçerek 
Akdenizde her hangi bir Fransız li
manına çıka\ilmesini istediğini yaz. 
maktadır. 

Times gazetesi de İngiltere ile Sav 
yet Rusya arasındaki noktai na.zar 
ihtilafının çok büyük olduğunu ve 
en nikbin bir görüşle konferansın 

hiç değilse pek uzun süreceğini kay-
detmektedir. · 

Türkiye ltalyanm hattı 
hareketi ne olursa olsun 
tahkime salahiyettar 
olacak 

Montrö 8 A.A. - Muhtelif delege 
heyetlerine mensup ı,ahsiyetler, 1-
talyanm Boğazlar Konferansma işti 
rak etmekten imtina etmesi ve bu 
hususta ileri sürdüğü deliller hakkın 
da şiddetli tefsirata bulunmaktadır
lar. !talyanın beynelmilel iştirak me 
saisine t e k r a r başlamak için 
gittikçe daha geni~ talepler ileri sür 
mesinden ve Akdeniz anlaşmalarının 
feshini istedikten sonra Milletler Ce 
miyetinde ıslahat istemesinden kor
kuluyor. 

Ayni mahfeller, konieransm ltal -
yan;n istlnkifma ra~en i~lne de • 
vanı edeceğini ve ltalya hariç kala -
rak bir mukavele imza edeceğini kay
dttmektedirler. 

Türkiye, ltalyanm hatti harPl<eti 
ne olurs·a olsun Boğazları tahkime 
salahiyettar olacaktır. 

T A N -
Asamblede neler 

gördüm neler işittim? 
[B~ı 1 incide] 

lüzum görmüyormuş gibi, kulaklık 
takmamakta., yalnız, bir siyah put 
gibi, sanki derin, uhrevi bir istiğra
ka dalmış düşünüyor, düşünüyor, 

düşünüyordu. 
Onun bu hali, bizim tlirk~edeki o 

meşhur "Gemileri batmış gibi ne dü
şünüyorsun?,, söziinün sanki canlı 
bir tablosu idi! Gözüm onun bu hali· 
ni görüp, kulağım İtalyanın o tarzı 
izahını dinledikçe, ne yalan söyliye
yim, bu düşmüş adam hesabına, bir 
insan olarak, sanki ~imin yağının e
ridiğini duyuyordum. 

İtalyan muhtırasmm mantığı ga. -
yet sade idi: 

"ltalya, Habeşlerin bir taarruzuna 
maruz kaldı. Bıı taarruza rağnıen 

ihtil<ifı sıılh yolu ile halletmek için 
m1'htelif tekliflerde l>ıılırnduk. Fakat 
Habeşistaıı bunların hepsini reddd
ti ve ltalyan arazisinin emniJ1ctı 
tehlikeye girdi. Bımun üzerine bir 
müdafaa harbine mecbur kaldık. Bıt 
h.'Ilp, Habeşistandald geri idarederı 
~ıııtztarip esir sanflar arasında knı
<lilerini kurtar-ıcı bir mücadele olarak 
har~ılandı ve Habcşi.<ıtanrn istilasile 
tırt icclendi. H abe§istan ltalyan ;da
resine geçmiştir. Orada şimdiden 
umran eserleri yilkseliyor ve bıı 
memleketi>ı ltalyanlar tarafından 
temdini hareketine başlnmlmtş bulu
rıuluyor.Viwude getireceğimiz büyii.k 
temdin eserinden Uluslar Kurımıımu 
safha safha haberdar edeceğiz. Bu 
vaziyetin resmen tanınması ve hak
sız olarak mütecaviz sayılan Italya 
kaklmıdaki zecri tedbirlerin kaldınl-
1na.sile Italya devletinin Avrupa iş
lerinde kendisini bekliyen mühim 't'a
zi/eleriııi ifaya çağırılrnası zamanı 
gelmiştir." 

Bütün salon basıh bir sureti ayni 
zamanda. dağıtılan bu muhtıranın 
fransızca. okunuşu bitince~ alelfısul 
ingilizce tercümesi yapıldı ve bu es
nada, salonun yarısı dışarı çıktı. O 
zaman anladım ki Uluslar kurumun
da her nutuk bir kere fransızca o -
knnduktan sonra bir kere de İngilizce 
olarak iki defa söylenir ve fransızca 
dinli;renler ingilizce tercümede, iugi -
Uzce dinliyenler ise transı:ıca söylen
diği zaman dışan çıkıp, büfede ci
gara ve limonata içerler. Uluslar ku
rumunda dakikalar g~tik~e g()rdü. 
güriı teşkilat liarikuli.dellğiiıden ha
kikaten ağzım ~ık ka1J3·ordu 1 

Aslı ve tercümesi dahil olarak 1 -
ta.Jyan ınuhtırasırun iki kırsa.ti bi
tince, rt. ·s: 
"- Söz, Habeş imparatoru Halle 

Selisiyenindir! Kendisi Habeşçe söy
Jiyecektir. Beyanatı, o Habeşçe söy
lerken, ayni zamanda ingilb,ce ve 
fransızeaşa tercüme edilecektir.,, 
dedl. 

Ve kimse habeşçe bilmediği için, 
llabeş imparatorunun habeşçesini sa 
londaki habeş delegesine bırakarak, 
herkes önündeki düğmeyi ingilizce \'C 

fransızcaya göre ayar etti. 
Habeş imparatoru yerinden kalk -

tı, yürüdü, geldi, kürsüye ı:ıJ'~~ ve 
kürsünün ortasında salona done -
rek, durdu. işte herkesin gözlerini 
tam kendisine (;evirip dikkat kesil -
diği bu anda idi k,, tanı benim ar
kamda yer almış gazeteciler içinden 
bir grup ıslıklar ye düdükler çala
rak: 
-A Bas Negus kahrolsun Negüs! 
Diye bağrı§mağa, müthiş bir şama 

ta kopannağa başladılar. 
Blr an, salon neye uğradığını şa.

§ırdı. 

Uluslar kurumunda ilk defa böyle 
bir hadise oluyordu! 

Büfün murahhaslar gözlerini im
paratordan çevirerek gürültünün 
geldiği tarafa, yukarıya kaldırdılar. 

Bunlar, sekiz kişilik bir İtalyan 
gazeteci grupu idi ki, durup dinlen
meden düdük ve ıshk çalnrak Negü
süıı söz söylemesine imkan bırakmak 
istemiyorlardı! 

Fakat şamata salonu içinde öyte fe 
el bir tesir yaptı ve.bütiin bu hakaret 
sahnesini sessiz, \•akur, kınuldama -
dan seyrc::len Negüse kar~ı merha
met ve sempati duygularını öyle 
ka.mçdadı ki, bu sefer bütün salon, 
bir mukabil tezahürle İtalyan gaze
tecileri çıkarma~·a gelen sh·il polisle
ri a.lkışlamağa başladı. 

Gene ilk defadır kl, Uluslar Ktıl'U
muna polis kuvvetiyle bir müdahale 
yapmak lüzumu histi oluyordu! 

Hadise tam arkamdaki sıralar fi -
zerinde cereyan ettiği için, bu zahı
ta vak'asıwn mükemmelen seyrediyor 
dum. 

İta.Jyan gM..eteciler, polislere rağ
men, bir fürlü ~ıkınak isteıniyorlaJ' 
ve hA.Ja, boyuna bağırıyorlardı: An
cak gelenler güçlü ve kuvvetli idiler 
,.e sekiz gazeteciyi bird~r km;ataral• 
hepsini yaka pa~ ı dıı,an çıkarmakta 
gecikmediler. Diğer taraftan, aşağı-

NOTL.AR 

Medeniyet 
Gazetemizin sekizinci sayfa.c;ıında 

bir "sevişmeler ve e\·lenmeler,, sütu
nu var. Bu sütunu bilmem, okur mu
sunuz? Ben okuyorum. Ve bazen, o
rada, içtimai hayatımızı te~rih eden 
o kadar şayanı dilckat şeylere tesa. -
düf ediyorum ki ... 

Evvelki gün, Bakırkö3iinden bir 
gencin ~ikayetini okudum. llülasat.en: 
Arkadaşlanm hep kız peşinde ko 

fUyorlar, eğleniyorlar. Ben yapamı
yorum. Çekingenim. Bunun, "mede· 
ni hayata'' uygun olmadığını da bili 
yorum. Ne yapayım da önüne geçe
yim? 

Diyor, on aJtı yaşında olduğunu 
söy~iyor, orta mektebi bitirdiğini ili 
ve edi;vordu. 

Bugünün medeni hayatı, bu genç
te, "krz peşinde koşmak ,.e eğlen -
mek,, şeklinde tecessüm etmiş. Za • 
valh medeniyet. 

Biz, büyük inkılaplar, sarsrntılar 
geçirdik, geçiriyoruz. Bir eski mede 
niyeti bıraktık, yenisini alıyoruz. Her 
yeni ey, medenJ~·etler de dahil, dai
ma ff>na tarafından alınır. YenJ bir 
dil öğrenen, her şeyden en·el, o di
lin fena sözlerini öğrenlr. Bu, insa
nın içinde "refouJement,. halinde bu
lunan hio,;lerin, yeni bir hayata, kıya
rete ~irerken haykırışıdır. 

Bakırkö)·Iü gen<'e, şöyle blr tav -
siyede bulunmak isterdim: 

- Sen de herkes gibi ~·a.p, hatta 
onlardan fazla yap, senin gibi temiz 
kalmrş, çekingen arkadaşJarm var • 
~a. onları da. a.yart .. Kız pe~inde koş! 

Bu tavsiye belki size gayri ahla
ki görünecek, beni a:nph;racaksmız. 

Fakat iyi düşünün. "1'fedeni bayat,, 
denilen şeyin bu olmadığını anlatmak 
i~in, bu "fena,.yı, miimkiin olduj?;u ka
dar fazla, mümkün olduğu kadar 
çabuk gürmeliyiz ki, o nishette bir sü 
ratle hakiki medeniyete kavuşalım. 

lUalôm ya, bulanmadan durulmaz. 

Fikret ADIL 

Kahirede görüşmeler 
f B~ı 1 incide] 

dirler. Ingiliz mevzilerini takviye et
mek için Süveyş kanalı mıntakasm
da yeni bir !ngiliz hava üssühareke 
si vücude getirilecektir. 

Resmi mtthafil, 1tflaflıırrn yeni İn
giltere ile Mısır arasında daha sıkı 
bir askeri mc>sai birliği tahakkuk et 
tirmek sayesinde lngilterenin Mısır 
daki vaziyetiai takviye edeceği mü
taleasmda bulunmaktadır. 

lskenderiyede toplanan 
lngiliz kruvazörleri 

Londra, 8 (A.A.) - "Repulsc,, adh 
muharebe kuruvazörU, !skenderiye 
limanına varmıştır. !skfmderiyede bu 
sınıftan üç muharebe kuruvazörü bu 
Iunmaktadır. 

Stoyadinoviç diyor ki: 
[ Başı 1 incide] 

masr bütün ulusları tekrar siliı.hlan -
maya ve pakta islahat yapılmadiğı 
müddetçe kendisine kuvvetli dostlar 
teminine sevketmektedir. Yugoslav
yamn iyi bir ordusu olduğu gibi iyi 

dostları da vardır: 1 n g i 1 i z 
Dış Bakanı, son defa yaptığı beyanat 
ta, zecri tedbirler kalktıktan sonra 
dahi lngiliz hükumetinin Yugoslav . 
yaya verdiği teminatı muhafaza ede 
ceğini bildirmiştir. Türkiye, Yunanis 

tan, Fransa - Fransız başbakanı Le
on Blum, memleketin Yugoslavyanrn 
emniyetini bizzat Fransanın emniye
ti olarak telakki etiğini söylemiştir. 
Ve yedi ulusu ihtiva eden kilçük an

laşma ile Balkan antantı.,, 
Stoyadinoviç, sözlerini şu sure~e 

bitirmiştir: 

"Denilebilir ki, YugoslA.vya. sağ . 
lam bir grupa dahil bulunmaktadır 
ve Avrupa hadiselerinin önümüzu.t . 
lri inkişafından korkusu yoktur.,, 

da, bulunduğu sıra Uzerinden, Titti -
leskonwı ayağa kallmrak: 

- l\loıısieu.: le preshlent, faltcs 
tııire ces cris sauvages, lnwques de 
cette Sodeteı 
"- Uluslar kurumunun ha~·siyetl

nl kır-.ın bu \'ahşiyaııe sesleri sustu
rınıuz ! ,, diye bağrıyordu. 

Hadise beş dakika sürdü ve Ne
güs, reisin işareti üzerine, yavaş, 
muztarip, fakat daima va.kur bir 
sesle, habcşçe, elindcld Jd1ğıtları o -
kumağa başladı. 

Bu hem Habeşistan için kuV\•etu 
bir müdafaaname, a.) : zamanda U
luslar kurumuna kar;;;ı müthiş bir it
hamname idi! 

Ali Naci KARACAN 

s 

Hudutları değiştirmek için 

Almanyanın müsellah bir 
teşebbüsünden korkuluyor 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---
sosyalist gazetesinin binasını işgal 
etmiştir. Bu gazete, geçenlerde de 
de üç ay müddetle tatil edilmiştir. 
Tahmin olunduğuna gore, muhalefe
tin naşiri efkarı olan diğer bütün 
gazeteler, pek yakın bir zamanda 
artık intişar etmek imkanını bula
mayacaklar ve ihtimal bütün muha
lif fırkalar feshedilecektir. 

Greiser, istasyonda kendisini al
kışlayan halka hitaben kısa bir nu -
tuk söylemiş ve şöyle demiştir: 

" - Şimdiki halde içimden kopup 
gelen şeyleri söyleyemem, fakat bek 
lediğiniz saat yakındır. 

Milletler Cemiyeti ali komiseri 
Lester de dün akşam Dantzig'e gel
miş, etrafında sivil polisler olduğu 
halde yaya olarak evine gitmiştir. 

Her hangi bir hadise zuhuruna 
meydan vermemek için ikametgahı
nın etrafına bir çok muhafızlar ika
me edilmiştir. 

Muhalefet fırkaları yani sosyalist, 
merkez katolik ve nasyonaI - alman 
partileri halka hitaben bir beyanna
me neşrederek serbest şehir halkı 

hukukunun en eyi zammları Dantzig 
kanunu esasisi ile 1-fületler Cemiyeti 
ali komiseri olduğunu ilan etmişler
dir. 

Nazi hücum kıfafarı 
fokviye edildi 

Dantzig, 8 (A.A.) - Nazi hücum 
kıtaatı müfrezeleri, Almanyadan ge
len takviye kuvvetleri ile mahsus 
miktarda arttırılmıştır. 

Danıig İ§İ ve ltalya 
Roma, 8 (A.A.) - Selahiyettar 

mahafil, ltalyanm Dantzig meselesi 
de dahil olduğu halde beynelmilel 
bütün müzakerelerin haricinde kal

makta devam etmekte olduğunu be
yan eylemektedir. 

Ayni ma hafi!, şunları ilfi.ve ediyor: 
" Dantzig meselesindeki hattı ha

reketimiz, dostane bir bitaraflık o

lacaktır.,, 

Olimplyafldr bitmeden 
harp o/mıyacakmıı ! 

Londra, 8 (A.A.) - Dantzig me
selesi hala birinci saftaki mevkiini 
muhafaza ediyor. Gazetelerin çoğu, 
olimpiyadlar bitmeden önce harp ol· 
mıyacağım söyliyorlar. 

Morning Post diyor ki : 
" Olimpiyadlar biter bitmez, Al

manya yeniden faaliyete geçecektir. 
Bu faaliyet belki Dantzig veya Me
m""de, ve belki de Avusturya veya 
Çekoslovakyada tecelli edecektir. Bu 
nu hiç kimse kestiremez ve bizzat 
Hitlerin de bu hususta şimdiden bir 
karar vermiş olduğu şüphelidir.,, 

::-dilmiş bir tecavüz olur.,, 

Bir Polonya gazetesinin 
neıriyatı 

Varşova 8 A.A. - Yarı resmi "En 
cormasyon Politik Polonez" gazetesi 
Danzig hakkında neşretiği bir maka.
lede ezcümle diyor ki ; 

"Milletler Cemiyetin@ son toplan
tısında Danzige dair olan ve orta· 
ya konulan meselelerin ilki Laypzıg 
gemisinin ziyareti meselesi idi. Bu 
ziyaret beynelmilel bir mahiyet gös
termektedir. Bunu diğer Danzig me
seJelerinden ayırml\k icap eder. Me· 
selenin menşei, Alman gemisinin ku 
mandam tarafından yapılan resmi zi 
yaretlerde Milletler Cemiyeti fevka· 
lade Komiserinin unutulmuş olması· 
dır." 

Avusturya, ltalya 
ve Almanya 

Starhemberg Mussorini 

iJe görüşmeğe gidiyor 
Budapeşte , 8 (A.A.) -Avusturya 

Başvekil muavini Baarenfels'in bu • 
gün buraya gelme

~ si beklenilmekte -
dir. Mumaileyh, 
Başvekile vekalet 
etmekte olan Dan
rayi, hariciye nazı 
rr de Kanya ve da 
hiliye nazırı de 
Kozma ile görüşe. 
cektir. 

Baarenfcls, bun
dan sonra haliha • 
zrrda Budapeşte 

Stn rhemher~ ya kininde kain Ma 
gayterıy'dcki maTikanPsinde naka -
hat halinde bulunan Gömböıfü ziya. 
ret edecektir. 

Roma hükumetine malumat 
verilecek 

Viyana 8 A. A. - Eyi malfimat 
almakta olan muhafil, Baarenfels'in 
Budapeşte ikametinden sonra Roma 
ya giderek Almanya ile Avusturya 
arasındaki münasebatı normal bir 
hale getirmek maksadile iki memle 
ketin yapmakta oldukları müzakere 
!erin safahatı hakkında Roma hü· 
kumetine malumat vermesi muhte
mel olduğunu beyan etmektedirler. 

Ştarhemberg Mussolini ile 
görüşmeğe gidiyor 

Viyana 8 A. A. - Siyasi muhafil 
halihazırda Venedikte bulunmakta 
olan Prens Starhemberg'in Mussoli· 

Almanya müsellah bir niye mtilaki olmak Uzere Riccione 
teıebbüs yaparsa.. gideceğini beyan etmektedirler. 

.Londra, B ~A.A.) - Dun akşam ita/ya siyasi mahafi/inin 
Mılletler Cemıyetine müzaharet bir- d.. ·· I • 
liğinde söz alan Lord Robert, Dant-• UJUftCe erı . . 
zig hadiselerinin harbe alamet oldu Roma 8 A. A. - Sıyasi muhafil 
ğunu söylemiş, • tecerrüt siyasetine pek yakmda. Almanya ile A mstur
taraftar bulunanlara hitaben de de . ya arasında, Avusturya istiklal ve 
miştir ki: tamamiyetinin Almanya tarafından 

" Ben, Avrupa.da !.•k.acak büyük resmen zaman altına alınmış olduğu 
bir harbden uzak kalabihnrmiz için na dair bir itilafname vücuda getiri 
en ufak bir ihtimal mevcud bulun- leceğini tahmin etmektedir. 
duğunu parlamentoda söyleyebile· 

cck. mesuliyeti mildrik hiç kimseye Be§ kuruı alacak yüzünden 
rastgelmedim. Almanyantn hudutla-
ı·ını değiştirmek için yapacağı her 
hangi bir müsallah teşebbüs bizim 
için büyük tehlikeyi mucibdir. Zira 
böyle bir teşebbüs. doğrudan doğru
ya umumi müsalemete karşı tevcih 

KilçUkpazar civarında oturan Ah
metle Hikmet adında on iki yaşların 
kaki iki çocuk beş kuruş alacak yü
zünden Ahmedi ya.ralamışıtır. Suçlu 
~ocuk yakalanmıştır. 

---~ ..,-.---_...,........--- ___ _,_____ -

Sultanahmet Sanatle1 mehtebi im tihanları bitmif ve mektept•n bu se 
ne 53 sanatkar mezun olmuştur. Bunlardan sekizi elektrikçi, 21 $l 
tesviyeci, 12 ~ marangoz, ikisi de mirci ve dördü. dökümcü.dür. 

Yukarıda reaimde mezunlan mektep talim heyetile birlikte görüyor 
sunu.:. Gençleri tebrik ederiz. 
I 
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Rasatane müdürü Fatin Uludağdaki 
küsQf tetkikinin neticelerini izah ediyor 

Bundan sonra iki hatkavi küsuf daha olacak. Fakat fam 
küsufu ancak ahfadımız 7999 senesinde görebilecekler 

Rasathane Müdilrii üstat Fatin, 
19 Haziran 1936 küsufunu tesbit et
tikten ve bir müddet daha orada mu
kayeseye yarıyacak malumat ve ra
sadatı topladıktan sonra evvelki gün 
döndü. içinde bulunduğumuz asrın 

ancak 99 uncu senesinde - yaşar

sak - görebileceğimiz ayni mahi
~·etteki güneş tutulmasını hatırlıya -
rak 1936 küsufunun ilmi neticeleti -
ni öğrenmek, bunları üstadın ağzın
dan dinlemek çok faydalı olacaktı. 

Bu maksatla Rasathaneye gitmek 
üzere yola çıktım. 

Rasathane yolunda 
Vaniköyünün dik yamaçlarını bu

lutlu havanın verdiği sıkıcı bir yor
gunluk içinde tırmandıktan sonra 
Kandilli Rasathanesinin güzel par
kına girdim. Bir kadın eliJe süslen
miş kadar ince tarhlar, manzaranın 
güzelliğini biraz daha tamamlıyor, 
yorgunluğu unutturuyor. Tenha 
hatta kimsesiz yalıların eteklerinde 
biraz canlılık beklediği Kandilli lca
diyesi, temmuz sıcağının tekasüf et
tiği bir mihrak noktası gibi, kaynı
yor. 

üstat Fatin, heni güneşten yan
mış, kararmış mütebessim simasile 
karşıladı. Henüz dinlenmeğe vakit 
bulamamış olduğu anlaşılıyordu. 

Yorgun olmasına rağmen, çalışması
nı bırakmıyan üstatla biraz konuş -
tuktan sonra kendisine maksadımı 
anlattım. Dinledi, dinledi ve bu asır 
içinde görülmemiş ve görülecek olan 
küsuflarm kısa bir tarihini yapmak 
istedi. Anlatmağa başladı. 

"- 1936 haziranındaki küsuf, cid
den na,:iir bir tabiat hadisesi oldu. 
Böyle külli ve tam kUsufu, bir defa 
da 1914 yılında, yani bundan yirmi 
iki sene evvel görmüştük. 1914 kü
sufu, Erzurumdan Iran üzerine ve 
oradan Rusyaya geçmişti. 

Bütün dünyada layık olduğu şe
kilde, derin bir alaka ile takip ve 
tesbit edilen bu seneki külli küsuf, 
içinde bulunduğumuz yüz yılın ikin
ci mühim güneş tutulmasıdır. Bu 
itibarla, 1936 küsufu, milyonlar sar
fedilerek Avrupadan, Asyadan, hat
ta Bahrimuhitlerden takip olunmuş
tur. 

Tam küsuf 1999 da 
Güneş tutulması, 1963 yılında bir 

defa daha vukua gelecektir. Ancak, 
bu küsuf, halkavi olacak ve bunu iki 
halkavi küsuf daha takip edecektir. 
Türkiye, tam küsufu ancak 1999 se
nesinde, görecektir. 1999 küsufu, 
mahiyet itibarile bu seneki güneş tu
tulmasına benziyecek, külliyet şeri
di Istanbuldan başhyarak tam Ana
dolunun ortasından geçecektir." 

üstat, bu kısa tarihçeyi yaparken, 
ancak 63 sene sonra görülebilecek 
olan tam küsufun ahfadımız tarafın
dan takip ve tesbit edilebileceğini de 
işaret etti. Ve o küsufu da görmek 
istiyen bir arzunun, şiddetli bir iş
tiyakın tesiri altında imkansızlığı 
hissetmiş gibi, sözünün mevzuunu 
değiştirdi: 

"- Sureti umumiyede diyebilirim 
ki, şu son bir buçuk asır içinde gö
rülmüş olan cüz'i tam, vukua ge
len bütün küsuflar takip edilmiştir. 
Ancak, 60 sene evveline kadar güne
§i alakadar eden hadiseleri tesbit 
edici aletler bulunamamış olduğu 
için, geçen asır içindeki küsuflar, la
yıkı veçhile takip olunamamış, tet -
kikler basit ve müphem kalmıştır. 

Fakat 50. 60 senedenberi küsuf tet
kiklerinde fotoğraflar, spekter alet
leri kullanılagelmiş ve külliyet hadi
selerinin mahiyetleri tamamen öğ -
renilmiştir. 

Küsuf telkilclerinin 
ehemmiyeti 

Bu tetkiklere verilen ehemmiyet, 
güneş fiziğinin gizli kalan noktala
rını keşfetmek, meydana çıkarmak 
ve onları iyiden iyiye tesbit etmek 
bakımlarından doğmaktadır. Çünkü 
arzın bilhassa bütün fiziki tahavvii
latı, güneş fiziğile en sıkı şekilde ir
tibattadır. Hararetin, yağmurun, 
rüzgarın, manyatik ve fiziki tahav
vülatm membaı ve amili güneştir. 
Arzın fiziki tahavviilatını ve onları 
izah eden kanunları daha iyi anla
mak için güneş fiziğinin çok sarih 
surette bilinmesine lüzum vardır. 

Güneşe taalltlk eden birçok h!dise -
ler, doğrudan doğruya müşahede ile 

U$lat f'atin biı aletini tetkik ediyor 

Kandillideki rasatane binası 

tetkik olunabilirse de bazı hadisele
rin incelenmesi, a ncak onu tevlit e
den güneşin tutulması anına inhisar 
eder.Mesela, güneş havayı nesimisi
nin faaliyetini, bu havayı nesiminin 
tabakatmı ve onun bünyesini keşfet
mek işi ancak küsuf anında öğreni
lebilir. Bu arada, küsufta tetkik edi
len mühim esasların en başında lk
lil namı verilen ve güneşin 4, 5 nı
sıf kutru kadar gayrimuntazam su
rette temadi eden birtakım istilale
lerin mahiyetinj araştırmak gelir ki, 
bunları küsuflar haricinde tetkik ve 
tesbit etmek mümkün değildir. işte 
küsufa verilen ehemmiyet ı , bu tet -
kiklerin ancak bu suretle kabil olu
şundan ve fenni ara~Jrmalara im -
kan bırakmasından doğmaktadır. 

70 senede l ,5 saat 
küsuf 

Yalnız, bunları söylerken bir şe
ye daha nazarı dikkatinizi çekmek 
isterim. Yukarıda işaret ettiğim e
hemmiyet, küsuf zamanının azlığı 
nisbetinde artar. Sureti umumiyede 
küsufu küllilerin külliyet müddeti 
çok az sürmektedir. 60 - 70 seneden
beri 20 - 30 küsufun tetkik edildiği
ni ve bu küsufların üst üste 1,5 sa
at devam ettiğini tasavvur ederseniz, 
o anda tetkik olunacak hadiselerle 
zamanın çok mühim olan azlığı tu
tulmanın ehemmiyetini arttırır. Yok 
sa bir küsuf saatlerce sürmüş olsay
dı, işin bu kadar mühim olmasına 
lüzum kalmazdı . 

1936 küsufunda ~ahıan 
heyetler 
Düşününüz ki, 1936 küsufu için 

Sovyet Rusya 25 heyeti seferber et
miş, birisinin g~remediğini ötekinin 
görmesi için bu rasat heyetlerini Si
biryanın muhtelif vilayetlerine da
ğıtmıştır. Bu 25 heyetten başka, Si
biryada ayrıca 19 yabancı heyet ça
lışmıştır. Külliyet şeridinin en uzun 
geçtiği Sibiryada bu 44 heyet, 25 is
tasyon halinde çalışmış, Karadeniz
den ta Japon denizine kadar yayıl
mıştır. Sovyetler , bu istasyonlarda 
bütün ilmi hazırlık ve tetkiklerini 
yapmış oldukları gibi küsuf hadise -
sini ve onda.n doğan fiziki hadisele
rin neticelerini beş telsiz merkezile 
bütün dünyaya dağıtnıışlardır. Bu 
arada birçok tayyare ve balonlar , 
bilhassa radyasyon ve sinema aletle
rile teçhiz edilmiş ve bu vasıtalar, 

külliyet anındaki tahavvülatı sinema 
ya almak suretile çalışmalarında mu 
vaffak olmuşlardır. Sovyet Rusların 
1936 küsufuna verdikleri bu ehem-

miyet, şimdiye karlar yapıhınlıırın en 
fevka ladesi o la r a k ka bul e~ilmişlir. 
Çinliler bile dört bin sterling sarfe -
derek bu tetkiklere iştirak etmişler
dir. 

r.Iemleketimizde üç heyet çalışmış
tır. Birisi Ineboluda Romen heyeti, 
!kincisi Bilecikte harita dairesi ve 
Üniversiteliler ve Uludağda da Ra
sathane heyeti meşgul olmuşlardır. 

Uludağı niçin intihap ettik 
Biz Uludağı niçin intihap etlik? 

Bunun başlıca sebebi, Uludağm yük
sekliği itibarile klerteden (sema par
laklığından) istifade ederek küçük 
vesaitle daha yüksek netice alınabil
mesini temin maksadına matuftur. 
Daha sonra, yükseklerde, zirvede 
elektrisite ve iyonizasyon tahavviila
tı daha fazla olur. Ve bu tahavvülat 
daha vazıh şekilde ölçülebilir. 

Küsuftan evvel ı Bursaya gittiğim 
vakit, dağın meteorolojik ahvalini, 
küsuf günü dağın kapalı olup olmı
yacağını tetkik ettirmiştim. 

Yiiıde 80 §Ons ihtimali 
Bütün hesaplarımızı açık olması 

ihtimali üzerinde "ô 80 şans ile ne
ticelendirdik. Halbuki, haziranın bu 
sene hemen hemen her yerde pek 
gayritabii geçmesi, Uludağdaki bu 
şans ihtimali nisbetimizi düşürdü, 

ümitlerimizi altüst etti. O kadar ki, 
kiisuftan bir gün evvel, havanın 

yüzde 20 ihtimalle açık olabileceği
ni ummağa başladık. Filhakika, 14. 
haziranda dağa çıkışımızdan ve me
teorolojik tetkiklere başlayışımıwan 
itibaren küsuf gecesine kadar mun
tazam güneş ve açık bir hava gör -
medik. Bununla beraber, şansımız 

küsuf gecesi tekrar yüzümüze güldü. 
Ha va tamamen açıldı. Gayet parlak 
bir sema altında, en küçük bir bulut 
bile görmeden sabahın tuJUuna ka -
vuştuk. Tuliiu müteakıp vukua ge
len küsufu ve bütün safahatını pek 
bariz bir surette seyrettik. Dmi tet
kiklerimizi yapmaya imkan bulduk. 

Rasat mıntakasında 
Ancak, bu takiplerimizi, ümit et

mediğimiz bir halk kütlesi bir parça 
güçleştirdi. Meraklılar, o sabah biz
den evvel gelmişler ve bizim rasat 
mıntakasmın içine çok evvelden gir
mişlerdi. Bu arada bazı zayiatımız 
da oldu. Mesela, külliyet temasları
nı kornografa yazdırmadık. Çünkü, 
yalnız bu hadiseyi tetkik edecek o
lan arkadaşımızla komograf arasın
daki bir çift irtibat teli kırılmış ve 
vakit olmadığı için tamir edileme
mişti. Bununla beraber, genç, ihti-

yar bütün halkta gördüğüm ilim 
merakı, tecessüs, araştırma temayü
lü beni mütehassis etti. Dün kUsuf 
hadisesini asümani bir bela telakki 
edenler, bugün bunu tabii bir hadi
se olarak karşılıyorlardı. Bilhassa, 
küsufun gerek evsafı, gerekse safa
hatı hakkında benden izahat istiyen 
köyülüler, bu ender tabiat hadisesin
de miinevverlerimiz kadar tehalük 
ve alaka gösterdiler. 

ilmi hadiseler ve halkımız 
Bir ilim adamını.memleketi ve şah

sı namrna en çok sevindiren şey, 

mensup bulunduğu cemiyetin ilim 
hadiselerine kıymet vermiş olduğu
nu görmektir. Ben bir taraftan gü
neşin inkisafını tetkik ederken, öbür 
yandan da cemiyetin kanaatindeki 
bu yenilik ve incilayı tesbit ettim. 
Düşünüşteki bu ilerilik, bana küsu
fun neticelerinden daha ziyade kuv
vetli ve haklı bir inşirah ve sevinç 
verdi." 

Ustat Fatin, burada bir parça 
>iurdu. Bana, geçmiş güneş tutulma
larına ait hatıralarını anlattı. inkı
lap Türkiyesinin milletin kafasına, 
ruhuna aşıla<lığr bu yepyeni güzel-

i liklerini eskinin geri düşüncesile 

mukayeseye bile dili varmadığını 
~öyledi ve sonra devam etti: 

Güneş nasıl tutuldu ? 
"- 19 Haziran sabahr, güneş, ra

sat mevkii için hesap ettiğimiz za
manı hemen bir saniye gec;e tutul
mağa . başladı. Ilk temas lekesini 
gördüm. Aletlerimiz bunu tesbit et
ti. Halk, bu teması ancak, 10 - 15 
saniye sonra gördü. Bilahare, küsuf 
gittikçe arttı ve saat 6 ya yakın bir 
anda güneşin münevver kısmı, kü
çiik bir hilal şeklini aldı. 

nder hO f enln en er 
safhası 

Bu sırada haddizatinde ender 
gördüğümüz güneş tutulmalarında 

bile müşahede edilemiyen yeni bir 
tabii hadise oldu: Hilal halindeki gü
neş parçası, derakap Gren dö Bayye 
denilen şekilde küçük küçük parça
lara, tesbih taneleri gibi cüzülere 
ayrıldı. Şimdiye kadar görülemiyen 
Gren dö Bayye bu küsufu küllide 
açıkça görüldü. Bunu Reyyon an
bros (çalı fışkını) lar takip etti. Hi
lali küc;ük küçük parçalar halinde 
gösteren gren'lerin arasından huz
meler fışkırıyordu. 

Merih de kendini 
gösterdi 

Bu da çok kısa bir müddet ıçın
de görüldükten sonra güneş, tama
men külliyete girdi. Ufuklar, dağ -
!ar, tepeler adeta bir bedir gecesinde 
ki manzarayı arzetmeğe başladı ve 
tahminen güneşın 3 - 4 derece üstün
de bulunan Merih yıldızı da kendini 
gösterdi. Bu manzara, cidden çok 
heybetli ve heyecan verici idi. Bu 
anda 4 fotoğraf alabildik. Bu fotoğ
raflar. henüz tesbit edilmemiştir. Bu 
itibarla, elde edilen muvaffakıyetin 
derecesi hakkında şimdiden bir şey 
söyliyemiyeceğim. 

U~an ve dalgalanan 
gölgeler 

Bilhassa, Merihin görülmesin i mü
teakip ufukla semada Ombre-Volant 
(uçan gölge) ve arz üzerinde de on
dülasyon (mütemevviç gölge) ler 
müşahede edildi. Bazı arkadaşlar 
da asıl külliyet gölgesi mürtesemi
nin husule getirdiği manzaraları 
tetkik ettiler. 
Güneş yavaş yavaş açılıyordu. Ay

ni hadiseler tekerrür etti ve küsuf 
hadisesi, Uludağda saat 7 ye doğru 
bitti. Güneş, kısa bir zaman için 
uyuttuğunu zannettiği hayata tek • 
rar gülmeğe başladı. Elimizde yazı
cısı olmadığı için güneşin Atromet
rik, elektrisite ve manyatik tahav -
vülatını her beş dakikada bir rasat 
etmek suretile tesbit kabil oldu. Ta
bii, bu arada, hararet, yağmur, rüz
gar tahavviilatile bütün meteorolo -
jik tahavvülatı ve reyon kozmik 'i 
aletlerimiz kaydettiler." 

üstat, burada derin bir iç çekti. 
Canı sıkılmışa benziyordu. Nihayet 
onu da söyledi: 

"-Teessüf ettiğim ve Uzlildüğüm 
iki nokta var: Bunlardan birincisi, 
miknatıs yazıcımızın üzerindeki 

kaplama bozulduğu için, çalışmadı. 
Bunu doğrudan doğruya rasat sure
tile telafi etmek istedik. Saniyen, 
bilhassa küsuf hadisesinde kullan -
mak ic;in Hollandaya sipariş ederek 

. getirttiğimiz inşia aletleri elimize 
yetişmedi. Bu mükemmel ve ayni 
zamanda çok lüzumlu aletlerden de 
hiç faydalanamadık. 

Çalı§ma programı 
Maamafih, hazırladığımız progra

mı tamamen tatbik ettik. Programı
mız şu idi: 

1 - Bilumum meteorolojik tahav-
vülat 

2 - Arzın miknatıs tahavviilatı 
3 - lyonizasyon tahavvülatı 
4 - Elektrisite atmosferik tahav

vülatı 

5 - Küsufun reyon kozmike olan 
tesirleri 

6 - Küçük semavi fotoğraflar, 
güneş h.avayı nesimiı:!inin fotoğrafi
si ve bu havayı nesiminin spekteri 

7 - ln.şiaatı şemsiyenin tahavvü
latı ki, yalnız bu, aletler yetişmedi
ği için takip edilememiştir. 

Alınan neticeler mucibi 
memnuniyet 
Küsuf hadisesini tetkik sırasında ra 

sathane heyetinin aldığı neticelerden 
memnunum. Henüz kayıtların mik
tar ve kıymetlerini tesbit etmiş de
ğiliz. Arz üzerinde küsufla münase
beti aranılan hadiselerin küsuftan 
15 ı;-.in evvel ve 15 gün sonra ol
mak üzere bir aylık rasatlarmın ya
pılması teamüldür. Küsuf tahavvii
latı, ancak bu suretle mukayeseli ve 
daha müşahhas bir şekilde istihraç 
edilebilir. Edindiğimiz neticelere gö
re, kilsufun ilmi esasları üzerinde 
bir yenilik görülecek midir? Yahut 
şimdiye kadar görülmiyen bir hadi
se cereyan etmiş midir? Bunu da 
şimdiden kestirmek mümkün olaını
yacaktır. Bu, ancak 1936 küsufu 
neticelerinin beynelmilel kaliteleri -
nin tavazzuhundan sonra anlaşılabi
lir." 

Küsuffan sonraki 
mukayese tetkil<leri 

üstat Fatin, bundan sonra küsufu 
takip eden 15 gün içinde yaptığı tet
kikleri de anlattı ve şu izahatı ver
di: 

"- Uludağdaki tahavvülatı, me
teoroloji ve radyasyon (inşiaat) tet
kikatı bakımından çok fevkalade 
buldum. Bursanm Fatin tepesinde, 
diğ t' memleketlerd e olduğu glbi, 

bir tetkik istasyonu kurulmasını çok 
faydalı görüyorum. Çahşm~:arımız 

netıcesinde Uludağın tul ve arzını 
tayin etmiş bulunuyoruz. Dağın me
teorolojik tahavvülatı cidden garip
tir. Mesela dağın şimalinde kalan 
Marmara havzasile, cenubundaki 
Kütahya ve civarı mıntakası tama
men biribirine aykırı cereyanlara 
maruzdur. Şimalin soğuk havasile 
cenubun rutubetli ve sıcak hava ce
reyatf! , dağ üstünde çarpışmaktadır. 
Bu karşılaşma derhal "sis" le neti
celeniyor." 

lstanbul Fatin Tepe 
llim yolunda, tek başına günlerce 

soğuk, sıcak, güneşli, bulutlu ve şim
şekli dağ tepelerinde vücudunu yıp
ratmaktan korkmıyan üstadı ben de 
fazla yormuştum. Kendisine veda 
ederken hatırıma gelenleri söyledim: 

" Gönül istiyor ki, dedim, Bur-
sanın Fatin Tepesi gibi, Kandillinin 
bu yüksek tepesinin adı da sizin is
minize izafeten Fatintepe olsun. Kan 
dilli, tarihi Anadolu kıyılarının na
sıl hususi bir değerini taşıyorsa, 

lcadiye Tepesine Fatin adının veril
mesi de öylece mütevazı bir ilim 
otoritesini geleceğe kadar uzatacak
tır; onu unutturmıyacaktır." 

Ustat, beni dinledi. Sesini çıkar -
madı. Güneşten yanmış yüzü yine 
gülüyor, gözleri parlıyordu. Yanın • 
dan ayrılıyordum. Büyük bir şef
katle: 
"- InşaJlah, dedi, 1999 da bu kü

sufun daha iyisini görürüz. Biz gö
remezsek 1936 küsufunu tetkik eden 
leri hayırla anarlar, değil mi?" 

Utif ERE1'~L 

Makedonya:da askeri 

Manevralar yapllacak 
Atina 8 (Tan) Önümüzdeki teşri

ni evvelde Makedonyada büyük aske 
ri manevralar yapılmasına karar ve
rilmiştir .Beş gün devam edecek bu 
manevralar 3 üncü ve 4 üncü kolor
du efradı iştirak edecektir. 

Askeri kıyama iştirak 
edenler mahkum oldu 

Tokyo 8 A. A. Divanı harp, gizli 
bir celsede, geçen şubat askeri kıya 
mı ile alakadar 13 zabit ve 4 sivili 
müebbet hapse mahkfun etmiştir. 
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SAGLIK ~--
~ öGüTLERI 
Mide neden bozulur ? 

Sıcaklar bastırınca, sağlık bakı

mından, düşünülecek en mühim şey• 
Jerden biri de mideyi ve barsaklan 
bozulmaktan korumaktır. Sıcakların 
mide ve barsak hastalıklarını mey -
dana çıkardıklarını artık herkes, is-
pata muhtaç olmıyaak derecede bi -
lir. 

Sıcakların tesirine mani olmak e
limizde olmayınca, hiç olmazsa, mi· 
denin bozulmasını kolaylaştıran öte
ki sebepleri hatırlıyarak, onlardan 
korunmak lazımdır. 

Mide, ilkin, acele yemekten bozu
lur. Yemekler iyice çiğnenmeden ve 
ağız içersinde ıslanmadan yenilirse, 
mideye vannca orada midenin ekşi 
ifraz etmesi vazifesini bozarlar, mi
de ağrılarına, mide burkulmalarına 
sebep olurlar. Midede iyice hazım ol
madan barsaklara gidince de ishale 
sebep olurlar. 

Çok yemek, hele yazın sıcaklarda 
mideyi çabucak bozar, iyi pişmemiş 
olurlarsa gene öyle. Birçok kimse
ler yazın yağlı yemekler yiyemezler, 
mideleri çabuk bozulur. Bir de sı

caklar yemeklerin birçoğunu, etleri, 
yumurtaları, kremaları pek çabuk 
bozarlar. Sıcaktan bozulmuş bir ye
mek de, midede ve barsak!-.!'i tam 
manasiyle bir zehir olur. Hele kutu 
içinde konserve yemekler, çiğ de ol· 
sa, pişmiş de olsa, yazın pek çabuk 
bozulurlar. 
Bazı mideler balıklan, denizden 

çıkan kabuklu hayvanları, yumurta
yı, çikolatayı, taze ve iyi pişmiş de 
olsalar, kabul edemezleı:. Zorlayıp 

yeyince hasta. olurlar. Bu tahammül 
süzlük yazın daha ziyade artar. 

Şişmanların birçoğu, hem çok, 
hem de acele yediklerinden yazın 
mideleri pek çabuk bozl\lur. Kimisi 
et _yemeklerine dayanamaz, kimisi 
şekere, her ha\de baharlı ve biberli 
yemeklerin yazın herkese, en ziyade 
şişman. olanlara, karaciğerleri bozuk 
olanlara dokundukları malumdur. 

Bazan çok yemeğe muhtaç, hatta 
hekim tavsiyesiyle çok yiyen zayıf
ların bile yazın mideleri çabuk bozul 
duğu görülür. Bu da çok yemenin 
muntazam ve tertipli bi r usulde o l -
mamasından ileri gelir. 

Lüzumundan az yemek te mide

yi bozan sebeplerden biridir. Çünkü 
yemekler kafi miktarda olmayınca., 

midenin ekşi ifrazatı bozulur. Büyük 
baisaklardaki mikroplar, küçük 
barsaklara kadar çıkarlar, hazım bo· 
zulur, kan azalır, iştah kesilir, insan 
zayıflar. Mide ve barsaklar aşağıya 

sarkarlar, inkıbaz yerleşir. 
Sinirlilerde iştahszlık, çabuk ke • 

derlenmek, kuruntu kurmak gene 
mideyi çabuk bozarlar. Vitamin ek
sikliği de gene mideyi bozan sebep
lerden biridir. 

Ya, ilaç merakı! Uaçlarm birçoğu 
hangi niyetle kullanılıyorsa, o niye
te iyi gelseler bile, geçerken mideyi 
bozmakta kusur etmezler. Mesela 
baş ağrısı için kullandığımız ilaç

lar, üst üste kullanılınca, baş ağrısı
nı her defasında geçirdikten sonra, 
mideyi bozarlar ve midenin bozuk • 
luğunu düzeltmek baş ağrısını geçir· 
mekten daha güç olur. 

Tütün de bazı kimselerde kışın bir 
zarar vermediği halde, yaz mevsi
minde mide bozukluğuna sebep o • 
!ur. 

Suya, içkilere gelince, yazın çok 
içmek, mideyi, hazmı haylice bozar. 
İçkiler de, karaciğer üzerinde, sinir
ler üzerinde zararlı tesirlerinden baş 
ka, yazın midenin bozulmasını ko
laylaştırırlar .. 

L OKMA..V HEKll\I 

Komünist saylav, açlık 
grevine devam ediyor 
Atina 8 (Tan) Piredeki kanlı gre"/ 

hadiselerinin müşevviki olarak tev
kif edilen komünist saylav Manole
as, açlık grevine devam etmektedir. 
Bugün Pirede toplanacak olan ceza 
mahkemesinde tevkifinin kanunu e
sasiye mugayir olup olmadığı tetkik 
edilecektir. 

Yunanistan yeni denizaltı 
gemisi ısmarlamıyor 

Atina 8 (Tan) Yunanistanm ild 
denizaltı gemisi ısmarlıyacağını Tür 
kiye hükfımetine bildirdiği hakkm
daki havadis, baş bakan Metaksas 
tarafından tekzip edilmiştir. Metak 
sas: "Bu havadis mevsimsiz olduğu 
cihetle Türkiyeye böyle bir ihbarda 
bulunulmamıştır,, demiştir. 
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Türk-Yugoslav milli takımları karsılaşıyor 

1 - G. Voujadinovitch 

Önümüzdeki pazar günü, Taksim 
stadında Türk ve Yugoslav milli 

> • • ... •• •• 
takımları futbol tarihlerının uçuncu 
karşlll§masını yapacaklar. 

Senelerden sonra ay yıldızlı for
nıa giyrnis futbolcuları tekrar saha
da göreceğiz, milli takım maçlarına 
has fevkaladeliği tekrar yaşıyaca

ğız. 
Bu maç yalnız bir zümreyi, ~.ir 

şehri alakadar eden bir oyun dcgil, 
bütün Türk futbolcularmm dört se
nelik bir durgunluktan sonra b~~e
dikleri en mühim ve futbol ta.rihı -
mize geçecek bir müsabakadır. 

Milli takımımız en son maçını 4 

ikinci teşrin 1932 tarihinde Bulgar
lara karşı Taksim stadında oyn~ış 
ve (3-2) mağlup olmuştu. O ta.nh
tenberi bu takım, sahaya çıkmamış
tır. Senelerdenberi süren bu dur
gunluğu ara.sıra bertaraf eden Mv
yet futbolcuları ile yapılan te.rnaslar 
da olmasaydı bu dört senelık za
man zarfında milli temas bakımın • 
dan hiçbir iş görmemiş olacaktık. 
Zannıma kalırsa, milli takımın 

mağlı1biyeti etrafında bili!" bilmez 
kopan gürültülerin bıraktıg~ fen~. te 
sir bu şekildeki maçların bır mud
det için olsun tehirine amil olmuş-
tur. 

Bir futbol maçındaki mağlubiyeti 
bir felaket ~ekline sokmak hatadır. 
Futbolde yenilmek hi bir zaman şe
-.E-'aHk aeglldır. Ve esasen spor 
nıefhumunun içinde de böyle bir şey 

Yoktur. 
Sonra yapılan tenkitler de hiçbir 

zaman yerine masruf değildir. Esa
sen bu sahadaki tenkitler yalnız 
futbol tekniği içinde kaldıkça fay
dalıdır. Böyle milli maçlara mani .o
lacak derecede aşırı yapılan tenkıt
lerin futbolümtize her zama9 zararı 
olmustur. 

So~r~, şayanı tenkit olan_ taraf 
da kendimize olan itimatsızlıgımız -
dır. Mesela herhangi bir Avrupa ta
kımını bir takımımız yeniverince o 

13 - A.Tirnanitch 

14 - MiloraJ Mitrovich 

Yerine sarfedilmiş gayret sayesinde milli 
takımımız her ~akıt iyi randıman vermiştir 

Bu maç. futbolcularımızın 
bekledikleri 

dört senelik bir durgunluktan 
en mühim müsalbakadır 

sonra 

2 - M. Bla5!oie 

7 - Josip Matochitch 
takımın zayıf olduğuna hükmedıve
riyor, kendi kuvvetimizi ve varlığı
mızı sıfır sayıyoruz. 

Bu da tamamiyle yanlıştır. Her 
kıymetin hakkını vermeliyiz. Son 
zamanlarda şehrimize gelen First 
Vienna ve Boçkay takımları merke
zi Avrupanm birinci sınıf tim.leridir 
ve buraya hakiki kadroları ile gel -
mişlerdir. Futbolcülerimizin. bu ta
kımlara karşı elde ettikleri muvaf
fakıyetleri küçük görmemek ve fut
bolcüleriınizin hakiki kıymetlerini 
tanımak ve takdir etmek bir vazife
dir. Bilhassa bu şekilde bir takdir 
futbolcularımızı teşci eder ve onlara 
çalışma kudreti verir. Biz onlara 
emniyet etmezsek, onların da kendi 
kendilerine emniyeti kalmaz. 

İyi çalıştırılan Türk takımları da
ima çok güzel neticeler almışlardır. 
Mesela 1924 olimpiyatlarındaki mil 
li takımımız.. Sonra daha yakın bir 
misal .. Sovyet sporcularıyle yapı
lan son temas ... 

Yerine sarfedilmiş gayret ve ça
Iısma sayesinde milli takımımız her 
z~an iyi randıman vermiştir. Buna 
mukabil sümmettedarik çıkan veya
hut klüpçülük tesirleri altında bilgi
den uzak yapılan hazırlıklarda (1928 
olımpiyadında olduğu gibi) menfi 
neticeler vermiştir. 

Yapılacak iş, mağlubiyetten kor
karak bir kenara çekilmek ve dün
ya futbol hadiselerini uzaktan takip 
etmek değil, bilakis, hazırlanarak o 
faaliyetin içine karışmaktır. Ve iyi 
hazırlandıktan sonra. mağlO.biyetleri 
de büyük bir sporculukla kabul et
mek ve hazmetmek lazımdır. 

Futbolun mucidi olan İngilizler 
bile simdiye kadar yaptıkları 213 
maçt~n 44 ünde mağlüp olmuşlar
dır. Bunların içinde bilhassa Çekos 
ıovakya, Avusturya, İspanya, Belçi
ka, Fransa, Macaristan mağlübiyet -
Ieri vardır .. Gene mesela Uroguay 
131 milli maçtan 42 tanesinde yenil
miştir. Görülüyor ki, dünyanın en 
kuvvetli takımları da yenilebiliyor -
lar. Sporda galibiyet ~e ~~ğlübiyet 
mukadder,\ '.r. Yeter kı, ıyı çalışıl -
mış ve hazırlanılmış olunsun .. 

* önlimüzdeki pazar günü, Yugos-
lav ve Türk milli takımları karşıla· 
şacaklar. Bu maçtan evvel ok1:1yucu
l ımıza bu maç etrafında bır part:. malumat vermeği faydalı bulduk: 

3 - Branimir Sekoulitch 4 - Miroslav loı.r.kich 

8 - Gouslav Lehner 9 - Franjkı Valok 

11 - Bernard Hügil 12 - Maf.rJ, ..... ~aritch 

Yugoslav oyuncularının "'aziyeti 
Temsili takmJıa 

No 1 s mı Klübü kaç defa Takımdaki 

seçildiği mevkii 

1 G. Voujadinovitch Beogradski 29 Sağ iç 
2 M. Blagoje ,, 52 Merkez Mu-

hacim 
3 Branimir Sekoulitch Slavya 17 

" 4 Yugoslavya " Mirosla v Loukich 7 
5 M. Arsenijevitch Beogradski 51 Haf 
6 Milovan Jakchitch B. A. K. 8 l{aleci 
7 Josip Matochitch Hadjok 12 Müdafi 
8 Gousta v Lehner Beogra.dşki 22 Haf 
9 Franja Valok Yugoslavya Haf 

10 Jovan Spasitch .. 14 Kaleci 
11 Bernard Hügl Gradyaniski 8 Müdafi 
12 Maiden Saritch B. A. K. Sol açık 
13 A. Tirnanitch Beogradski 4.1 Sağ açık 
14 Milorad Mitrovich " 4 Müdafi 
15 !van Stevovitch il 2 Santr hat 

16 A. Tomachevitch B. A. K. 7 Sol iç 
llı111ıd .. -llllz .. ·1111e•Pllla•··-···-·-·-·-·111a .. ·111a .................. 71111Slll-.. Z ...... __ .___ • .__ ... .__~1 .... ~ 

Türk milli takımı Yugoslavlarla nın malum fena hazırlamşı yüzün -
şimdiye kadar iki beynelmilel temas den idmansız ve eksik olarak şu 
yapmıştır. kadro ile çıkmıştı; 

Bunlardan birincisi 1928 senesin- Ulvi, Burhan, Kadri, Cevat, Ni-
de Amsterdam olimpiyatları için ha- hat, Hüsnü, L. Mehmet, Alaeddin. 
zırlanmak üzere Prag kampına gi- Kemal Faruki, Mtuslih, Bedri. 
dilirken Zagrepte ikincisi 1931 sene Takımda Zeki ve Bekir yoktu. !d
sinde Balkan şampiyonası esnasında mansız ve hazırl~sız olan Türk mil
Sofyada oynanmıştı. li takımı, buna ı·ağmen, maçı çok 

8 nisan 1928 tarihinde hakem güzel ve enerjik oynadı. Yalnız ilk 
Macar İvançiç'in idaresinde oyna - on beş dakikanı11 tereddüdü, Türk 
nan Zagrep maçına, çıkan Türk mil- milli takımına ilı;i gole mal olmuştu. 
li takımı, Amstcrdam olimpiyatları - İkinci devrede sol içe Latif konmuş-

10 - Jovan Spasitch 
lu. Bu devreyi Türk ekipi tamamiy· 
le hakim oynamış ve hakim bitir . 
miştir. \'e Latif ,·asıtasiyle bir dl.' 
gol yapmıştır. Eğer Türk takımı bir 
parça şanslı olsaydı, maç hiç değilse 
berabere bitebilirdi. 

İkinci müsabakada oynıyan Türk 
milli takımı, Sofya şampiyonasında 
Bulgarlara karşı (5 - 1) gibi büyük 
bir sayı farkı ile yenilince, vaziyetin 
ehemmiyetini idrak etmiş ve Yugos
lavlara karşı, çok enerjik ve güzel 
bir oyun <;ıkarmıştır. 

Sofya sahasına çıkan Türk milli 
takımı şu oyunculardan mürekkep
ti: 

Hüsameddin, Burhan, Hüsnü, Sa
mi, Nihat, Mithat, Niyazi, Salhad
din, Fikret, Eşref, Rebii. 

Bu maçın da hakemi bir tesadüf 
eseri olarak gene ayni zattı: Macar 
federasyonuna mensup tvançiç. 

Türk takımı bir gün evvelki mağ
lübiyetin acısı ile fevkalade gayret
li, güzel, enerjik, ve şanslı bir oyun 
oymyarak, Rebii vasıtasiyle birinci, 
Fikret vasıl.asiyle de ikinci golleri 
atmış ve birinci devreyi (2 - 0) ga
lip bitirmiştir. 

İkinci devre Yugoslavların gayre
tiyle geçmiş, fakat 1.'~rk takımı mü
dafaa ve kalecisinin güzel oyunu ve 
kalemizin şanslı oluşu yüzünden ne
tice değişmemiştir. 

Bu iki maçta Türk takımı Yugos
lavlara 3 gol atmış ve buna muka . 
bil 2 gol yemiştir. 

Türk - Yugoslav milli takımları 
karşılaşmalarının tarihini böylece 
hulasa ettikten sonra, bugünkü va
ziyete gelelim: 

Yugoslav milli takımı, Yugoslav 
futbolü klası, merkezi Avrupaya ya
kınlığı, profesyonel oluşu, halkın 
rağbeti, statlarının büyüklüğü ve in 
lizamı, fazla. temas ve maç yapma
ları gibi ve buna benzer daha bir . 
çok sebeplerden dolayı bizden iler -
dedir. Gene bu sütunlarda okuyucu
lar'tma takdim edeceğim Yugoslav 
milli takımmm 1936 senesine kadar 
yapmış olduğu bütün maçların teker 
teker neticeleri, Yugoslav futbolu -
nun beynelmilel sahadaki sınıfını a
çıkça tayin edecektir. 

6 - Milovan Jakchitch 

takımından itibaren hemen hepsi 
mağlubiyete uğramışlar ve milli ta
kımları da Sofyada bariz bir sayı 
faı ı ile yenilmiştir. 

Yugoslav futbolünün bariz vasıf
ları şunlardır: 

Sert. hatta hazan çok sert, seri 
oynarlar. Top kontrolleri merkezi 
Avrupa oyuncularının derecesine 
yaklaşacıı k kadar iyidir. Birçok 
Yugoslav oyuncuları Fransa ve ls -
viçrede profesyonel olarak oynarlar. 
~Iesela bunlarm içinden insayt oynı
yan Beck tabiiyetini değiştirerek 

Fransız olmuştur. Yugoslav profes
yonellerinin Avrupadaki kredileri ve 
kıymetleri Macarlardan aşağı değil
dir. 

Yugoslav takımlılrının oyunu faz
la asabi ve sert olduğu için bazan bu 
~ebeplcrden dolayı zarara uğramak· 
tadır. Yugoslavlar, Amsterdam olim 
pıyadmda sırf asabiyetleri ve heye
canları yüziinden, hiç de mükemmel 
bir takım olmıyan Portekizlerc kar
şı maçı kaybetmişlerdi. Buna rağ -
men elde ettikleri beynelmilel dere
celer hic; de yabana ~tılnııyacak ka
dar mühimdir ve hatta kıymetlidir. 

Bunu yukarda da söylediğim gibi 
ayrı \.' ;azı ile gene bu sütunlara 
yo· 6Im. 

Uh'i Ziya \"EN AL 

(Gelecek yazı: Yugoslav milli ta
kmımın O) nadığı 81 nıa!:ta aldığı 
neticeler ... Tarihleri, o~ nu.ndı~rı ~ • 
birler \ 'C hakeınh·ri ..• ) 

Hakem Cuma günü 
geliyor 

Cumartesi günii yapılacak Yugos. 
lavya - Türk.iye dostluk müsabaka -
smı pazar günü yapılacak Yugoslav
Türkiye milli maçını idare etmek ü
zere Macaristandan davet edilen bı:>v 
nclmilel hakem Klayno diin akşıı.m ie 
derasyona gönderdiği bir telgı·::ı.fla 
Cuma günü şehrimize gelecl'ğini bil
dirmiştir. 

15 - l1Jan Stevovitch 

Fakat hemen şunu da ilave ede . 
vim ki, Yugoslav takımları umumi
vetıe Türk ekipleri karşısında pek 
şanslı olamamışlardır. !stanbula 
1924 sc.ncsinde gelen Gradiyanski J 16 - A. Tomac1ıevitch 
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EKONOr\lli 
Yerli matlar sergisi Trakyaclaı yeni kredi 

kooperatifleri 
Bazı tüccar serginin 
geç haber aldıklarını 

açılacağını 
söylüyorlar 

Ziraat Vekilletinin Trakyaya gön
derdiği organizasyon mütehassısı 

yeni kredi ko•operatiflerinin daha ça-
l buk tamamlaınması emrini almış ve 

Meriç boyunıilaki kazalara gitmiş • 
tir. 65 koopeıt"atifin yeni muamelele
rinin pek ~·alıtında arkası alınacak ve 
kooperatifler faaliyete geçecektir. 
Rıındım baslı" umumi mUfettic:lil{ ~ft 

tış kooperatjfflerine de ehemmiyet 
vermektedir. Ancak şimdilik Trak-. 
,.a kin 12 s·rtış kooperatifi teskilat
landırılması ekonomi bakanlığına 
teklif edilmi~r. 

Motoriln namı al+ı,.da 
ithal ıtdilen petroller 

Yerli Mallar Serg(sinden bir kö§e 

Gümrükle~ idaresinde petrol namı 
altında ithal edilen motorin mesele
si etrafında· tahkikat yapıldığından 
bahsetmiştik, petrol satan bir mües. 
sese az gümıiik resmi vermek i~in, 
motorin yağnu, petrol diye gümrük
ten geçirmiştii. Yerli Mallar Sergisine rağbet de

\'am etmektedir. Beyoğlunda gecele
ri en knlnbalık yer, Yerli Mallar Ser
gisidir. Serginin bu derecede rağbet 
göreceği ümit edilmiyordu. Birçok 
müesseseler sergiye iştirak etmek i
cin vaktile hazırlık yapmadıklarına 
pişman olmuşlardır. Maamafih ser
giye iştirak edemiyenler, kabahati yi 
ne Sanayi Birliğine bulmaktadırlar. 

Sergiye iştirak edemiycn bir müesse 
se sahibi diyor ki: 

- Serginin ne zaman açılacağını 
ancak bir hafta evvel haber alabil -
öik. Bu müddet zarfında sergiye iş
tırak etmek için hazırlık yapmağa 
imkan yoktur. Dilnyanın her tarafın 
da sergilerin açılacak olduğu zaman 
en aşağı altı ay evvel ilim edilir, ser· 
ginin planı, her tarafa dağılır, her· 
kes planda istediği yeri alır, netekim 
İzmir panayirinin her sene ne günü 
açılacağı bellidir. Halbuki Yerli Mal
lar Serigisi ne zaman açılacağı, ne 
zaman kapanacağı bunu l!lon dakika
da öğreniyoruz. Bu şerait altında 

acrgiye ekseriyet itibarile pastacılar, 

8.)-Tan \'e tereyağı satan müessese -
ler iştirak edebilir. Bu gibi müessese 
lerin sergiye iştiraki için büyük ha· 
zırhklara ihtiyacı yoktur. Hatta ser
giye iştirak eden müesseseler bile, 
sergi açılırken, hazırlıklarını bitire • 
memişlerdi. Bir tarafta Sanayi Birli 
ği Reisi serginin açılması münase
bdile, nutuk irat ederken, diğer ta
raftan, hazırlığını bitiremiyen pavi
yonlardan keser sesi geliyordu. 

Bu seneki sergi niçin alelacele a· 
~ıldı? Açılma günü daha evvel ilan 
edilemez miydi ? Bu mesele hakkın 
da Sanayi Birliğinde ali.kadar bir 
zatla görUştUk, o da fikrini kısaca 

fÖyle anlatıyor: 

- lstanbulda Yerli Mallar Sergisi 
açmağa müsait bir bina yoktu. Gala 
tasaray lisesinde açamazdık. Çünkü 
imtihanlar devam ediyordu. Sergiye 
elverişli yer aramak için müşkülat 
çektik. Nihayet Takl!lim bahçesini, 
sergiye en uygun yer olarak bulduk. 
Eğer lstanbulda bir sergi binası mev 
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Fakat bütün bu gilzellik zen· 
ginliği arasında, çeyrildikleri nokta· 
!arı bir samyeli esmiş gibi kavuran, 
koyu ke11tane iri gözbekleri, ateıi
nin kudretinden donuklaşan Afrik~ 
güneşi gibi azametli ! 

Konuıuı-ken gözlerim eceline su
aamı§ bir pervane gibi bu ateşe sap· 
lanıp kalıyor. Hiçbir kadının önün
de duymadığım bir zi.f ile sensemleş
tiğimi hiuediyorum. Metin olmak 
için kendimi zorluyorum. Fehmi Ra· 
tidin açtığı siyasi bir bahis beni cid· 
eli olmağa mecbur etmeee kendimi 
idare edemiyeceğim. 

Kadri Pap Eaaadık: 
- Evet, evet, diyor. St1veY1 eski 

coğrafi kıymetini kaybediyor. Iatik-
bal tayyarelerindir. . 

Masadaki ~rkeklerden Nuri Ha
made Mısırın meşhur bir avukatı. 
Ayni zamanda teşrii meclis azasın. 
dan ... Tilrkiyedeki inkılabın hayranı: 
Onlar da genç bir Türkle tanıştıkla
nna o kadar 11eviniyorlar ki müte
madi suallerle öğrenmek istedikleri· 

cut olsaydı, biz de diğer sergi idare
leri gibi, serginin ne zaman nçılaca 
ğını bir sene evvel ilan edebilirdik. 

Yerli Mallar Ser9isinde 
pavyon müsabakası açıldı 

Yerli mallar sergisinde yakında 

bir pavyon müsabakası açılacaktır. 

Bu müsabaka, hazırlanmış bulunan 
pavyonların tertip ve tanzim gü • 
zelliğine göre yapılacaktır. Pavyon
lar Uzerindeki reyi halk verecek ve 
kazanan müesseselere hediyeler dş.
ğıtılacaktır. 

Sergi komitesi, aynca bir sergi 
gecesi hazırlamaktadır. Bu gece için 
de sahipleri ve sergiyi gezen halk 1-
c;in büyük eğlenceler tertip edilecek· 
tir. 

Gümrük rinş miidürlüifünde ı:ıala

hiyettar bir cat, bu mesele hakkında 
şu suretle iz:d1at vermektedir: 

- Giimrük kimyahanesinde tahki
kat yapılıyor,, fakat bu, umumi m&. . 
nada bir teftiı~ hadisesinden ba::,ka 
bir şey değil~lir. Gümrük idaresi, 
her zaman manleket şubelerinde bu 
tarzda teftişle11 ve tahkikler yapmak 
tadır, belki buı tahkikat neticesinde 
bir yolsuzluğa ·tesadüf edilemiyef!ek
tir. Belki de bib· yolsuzluk vardır. 

Şimdilik bu mesele hakkında hil -
küm vermek Jıınbil değildir. Çünkü 
kimyahanedeki işler, teknik işler ol . 
duğu için, kim.~ahane muamelatını 
tetkik eden eks ~rlerin raporunu h€k 
lemek lazımdır. ~ 

BORSA -Paralar 

8 TEl\IM UZ ÇARŞTMBA 

Esham 

.................. 
Al ıo 

Sterlin 629,-
1 Dolar 123,-

20 hvic;rc fr. 810,-
20 Bclı;ilcı f ·anı• 80,-
20 nr ııhrni 21 .-
20 Çek kuron 84,-
20 Le1 13,-
20 Dinar 48,-
Lirct vesikalı 190 -
Florin 82.-
Avuıturya ıilin 22,50 
Mark 28.-
Zloti 19.-
Pengo 22.-
Leva 22,-
Yen 32.-
f•• •c lturon,, ::11.-
Altm 966,-
Banknot 2421-

Çelrfer 
Paris üzerine 
İniilİZ uzerine 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Av turya 
Mark 
İ sveç kuronu 
İspanya pe7.eta 

629,-
126,-
818,-
84.-
23,50 
94,-
16.-
52.-

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

967,-
243,-

12,03,-
629,-

0,79,82,64 
10,13,36 

4,71 ,87 
2,43,64 

63,-
1,17,-

19,11 ,68 
4,18,32 
1,97,66 
3,08,30 
5,80,44 

ne cevap yetiştirirken bu sevinçleri
ni gözlerinden okuyorum. 

Prenses Milzgan: 
- Kalabalık gittikçe artıyor, de

di. Dansedecekler sıkıntı çekecekler. 
Fehmi Raşit, davetlilerini sıkma

mak için prensesin bu nazikane ih
tarından harekete geldi. Itizar eder 
gibi: 

- Fena bir alışkanlık, dedi. Poli
tikanın girdiği yerde samimiyet kal· 
maz, derler. Bu bir hastalık ... Fakat 
bu akşam genç Türkiyeli arkadaşı
mızı bulunca ... 

Prenses gülümsedi: 
- Politika derdiniz tazelendi de

ğil mi. Fakat misafirini,zde politika
ya kargı kuvvetli bir heyecan gör· 
müyorum. 

Prensesin bu teşhisi hepimizi gID
dürdü. 

Fehmi Raşit: 
- Olabilir, dedi. O, siyasi arzuları 

tatmin edilmiş bir milletin evladı. 
Hayatın eğlenceli taraflarını daha 
çok severler ve eğlenmekte haklıdır
lar. O halde kendisinden bize yar
dım etmesini bekliyebiliriz. Mesela 
§U mükemmel valste emirlerinizi ka· 
bul edeceğine hiç şüphe yok. 

Fehmi Raşidin nezaketle bana 
yüklettiği vazifeyi reddetmeğe im-

lı Bankası Mü. 8!>. -
• • N 9.90 

.. ,, Haıtilinı 9.90 
• Anadolu ~ 60 24,80 

,. %100 41,SO 
Slrketh•J'"'"' 16.50 
TrımV1y 18.75 
Bomonti Nektar 9,50 
Tıo•ltn• 12. 11ın 
Aılın Cimento 9,30 
Merkez Banka11 611.25 
Osmıınlı Bank1111 27.-
Şark Merkez Eczanleıi Kııponıuz 3,70 

lsfllrraıro.; 

Türk Borcu I 
,. ,. II 
,. ,, III 

htlkruı d~hıli 
Erunl A. B. C. 
Rıhtım 

,, .. n 

20.tlS 
19,50 
19,70 
Qfl-
95.75 
10,25 
98,25 

Mısır follvllll•rf 
1886 1 ·- -1903 T1 91,so 98,SO 
1911 III az,- 93,-

Tor.vllôf t 
Rıhtnn Kııponıu 

p 
ıo.so 

Anadolu I ve II 43,20 

" 
,, nı 45,50 

Anadolu Mümessil 45,0S 

kan yoktu. Kalktnn. 
Daha yaşlı olmı;(k itibarile önce 

Prenses Müzginı dla.vet etmek lazım
dı. 

Bu muhteşem k Rdının ayağa kal
kışı bile bir hadise oldu. Masadaki 
bütün erkekler kalkıp yol açtılar. 
ömrümde bu kadaır zengin bir tova· 
let görmedim. M csıra geldim geleli 
yüksek tabaka yeıfülerle hemen he
men hiç temas e lmemiştim. Mery 
ile olduğumuz zaman muhitimiz da· 
ha ziyade ecnebikmden mürekkepti. 
Ve garip değil mi meıgul de olma
mıştım. Ağızdan ve kulaktan öğ
rendiğim ma1Uma:t1&an başka Mısır 
kibar alemlerinin bu yerli çehreleri 
hakkında hiç fikriı:n yoktu. Ve hat. 
ti biraz evvel Prens Caferin davet 
mektubunu okuduğırım zaman ilk ha
tırıma gelen bu oü.ı. Kendi kendi
me: 

- Fena değil, dı&dim. Pren11in vil· 
18.sında elbet yerli ~ribarlar da bulu
nur. Onlarla da. tan·ışmak fırsatı bu-
lurum. ' 

Tesadüf bu ·~'1 umduğumdan 
önce yarattı. 

Bir dakika içinde lki prensesle ta
nıştım. Bunlar Jdmhı ne11idirler. He
nüz tanımıyorum. Bler halde bu ah
baplık her şeyi öğre'tecek. 

Bağcllığımıı 

Bağ sahası 70.000 
hektara baliğ oldu 
htatiatik umum müdürlü~'Ünün 

verdiğı rakamlara göre Tilrkiyenin 
bağ saha.at 1033-li)34 yıllarında 
345.982 hektardır. Bu sahanın mü
him kısmını sofralık üzüm bağlari 
le şarap, pekmez ve saire gibi üzüm 
mamulatına tahsis edilen bağlar teş 
kil eder. · 

Asıl kuru üzüm istihsal eden Eğe 
mıntıkasının muhtelif senelerdeki 
bağ •halan ise 8.fağıda gösterilmiş 
tir. 

Seneler Hektar 

1932 63.616 
1934 69.750 
1935 70.000 

Bu miktann hemen ytizde doksan 
nisbetini Sultaniye (çekirdeksiz) çe 
şidi teşkil etmektedir. 

Flokaera haşeresinin memleketi 
mizi henUz istila etmediği zamanlar 
da, Eğe mrtıkasının bağ sahası olduk 
ça vasi idi. Bunu, o zamana ait ista 
tistik malumatı olmadığından rakam 
larla göstermek mümkün değildir, 
ancak istihsal miktarlarının delaletile 
bir fikir edinebiliyoruz. Filokseranın 
bütün bağları harap etmesi üzerine 
A vrupada olduğu gibi memleketimiz 
de de yeni bağcılık başlamıştır. 

Yeni bağcılığın başlaması bağ sa
haları üzerinde büyük tesirini gös
termiş oluyordu. Zira bağ miktarı 
çok azalmış ve tesis yeniden başla
mış bulunuyordu. Umumi harbe ta
kaddüm eden senelerde ise bağ sa
haları oldukça bUyümUş ve eski va
ziyetini bulur gibi olmuştu. Umumi 
harbin ve onu takip eden istiklal har 
binin devamı müddetince bağ saha 
!arı genişleyememiş ve bilakis bakım 
sıı.lık ytizünden bağlar harap olmuş 
tur. 

Milli zaferden sonra, bağcılık yeni 
den büyük bir hamle yapmış ve her 
sene bağ Hhaları artmakta devam 
etmiştir. Bilhassa 1924 den 1928 yı 
lına kadar artma nisbeti yüzde 25 
olmuştur. 

Son seneler zarfında. artma. nisbe 
ti fazlalaşmı• ve bağ sahaları olduk 
~a ıeni,leyerek yukarıda zikredildi 
~ g\b\, yalnız~ mrtrttlnumım ba! 
sahası 70.000 hektarı bulmuştur . 

Afyon heyeti Avrupadaki 
tetkik seyahatinden döndü 

Birkaç aydan beri Avrupada tet · 
kik seyahati yapan uyuşturucu mad 
deler inhisarı direktörü Hamza Os
man, ve Türkiye. Yugoslavya afyon 
bürosu Türkiye delegesi Ali Samı 
dUn Avrupadan şehrimize dönmüş -
!erdir. Hamza Osman bir iki gUne ka. 
dar Anka.raya gidecek, Avrupada 
yaptığı temaslar hakkında iktisat ve 
klletine malümat verecektir. Heyet. 
Avrupada afyon alan müesseselerle 
yaptığı temulardan iyi neticeler al
mı9tır. 

llr 11191111 ticaret 
heyeti geldl 

Dtin şehrimize bir İngiliz ticaret 
heyeti gelm1'tir. Heyet arasında ma 
ruf İngiliz firmalarını temsil eden ta 
cirler de bulunmaktadır. İngiliz tica
ret heyeti, Türkiyeden ham madde 
almak için ihracat tacirlerimizle te
mas etmektedirler. İngilizler bir haf 
ta kaldıktan sonra Ege mıntkasma 
gideceklerdir. 

Prenses Müjgi.nla kalabalığa ka
rıştık. 
Eğer boyum uzun olmasa bu muh

teşem kadının yanında pek gülünç 
olacağım. 

Ağır, bizim eski tabirle oturaklı 
bir kadın. Yaşını belli etmiyor. Fa
kat etinin gev3ekliği, yliztinün ifa
desi gösteriyor ki elliden aşağı de
ğil. Buna rağmen gözlerinde haya
ta, aşka kanmamış muhteris kadın
ların &teııi var. 

Garip bir türkçe konuşuyor. 
- Kocam artık dansı bıraktı. Gör

dünüz ya .. nekadar da. şi§manladı. 
Dedi. 
Derhal intikal ettim. Masadaki 

Kadri Paşa Essadık her halde pren
sesin kocası olacaktı. ÇUnkü masa
nın en şişman erkeği o idi. Burada 
prensesler kocalarının adlarını ta§ı
mıyorlar. Paıa dahi olsa! Her hal
de prenses unvanı daha ıatafatlı ol
duğu için. 

Benden fazla prenses konuşuyor. 
Seyahatten yeni gelmişler. Bir ay 

Isviçrede Caux'ta kalmışlar. Regi
na palas'ta çok eğlendiklerini, Mon
treux'de iki hafta kaldıklarını, son
ra Italyaya geçip San Remo'da iki 
hafta deniz kilrU yaptıklarını anlat
tı. Kocasının siyasi igleri olmasa. se-
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Nasd alayım ? 
~ö~t i:~,~si~~~el seıı~,erek bir 1 Mekta:;-;;.;;.-;;;;; 

gençle ni~anlmıdı m. Bir miiddct ni- . . 
şatılı kaldıktan .cıoııra manas1z bazı Bı::e mektup gönderen sayın ok--u-
nıe.~cldcr yiiziinde>ı ayrıldık. Dört yucularımızdan çok mühim. ricamız 
sene içinde biribirimi:i görmedik. Bu var. 
defa ikinci bir şahuıla nişanlandım. l - Yazılan sayfanın yalnız bir 
Bu yuvamı kurmağa hazırlandığım tarafına yazmak, arkasına yazma
san giinlerde eski nişanlım tekrar mak. 
gelerek beni buıldıı. Nişanltmdan ay- f - Mektupları mümk~ olduğu 
rılmamı, kendisile cıılenmenıi söyle- takdirde makin6 ile, olmazsa satır 
di. Onun ı.trarları 1·e seugimi>ı çok- aralannı geni§ bırakarak, okunaklı 
luğu karşısında peki diyerek ikinci yazmağa çalı§mak. 
ni-şanlımdan ayrıldım. Bir ay kadar Bu iki noktaya dik1;at ettikleri 
lm me.<ıele üzerüıde görüştük. Şimdi takdirde, hem bi:::im işimiz kolay
fokrar aynlrlık. Kendisinin nerede laşnu., olıır, hem de kendilerine da
nMuğımu, ne yaptığını bilmiyorum. ha çabrık cevrıp verebiliriz. 
Her §eye rağmen artık kendisile ev-~ 
leııip mes'ut olma kararrnı ver- hakkak olan bir şey varsa, bu mek· 
diğim bu genç te nişanlı iken yazdı- tubu size yazan, ya sizin, yahut ta 
ğım mektt(plart ve fotoğraf1anmı nişanlınızın vaktile reddettiği bir 
almak i.sti'1omm. Birçok defalar is- kimsedir ve saadetinizi bozmak için 
tcct.gim halde alamadım. Bunları na- yapmıştır. Buna ikiniz de ehemmi
sıl avıyım, alabilir miyim1" yet vermemelisiniz ve eğer hakika • 

Biz, eğer bir derdiniz varsa, ona ten biribirinizi seviyorsanız, biribi
çare bulmağa çalışırız ve bunu mem- rinize itimadınız varsa ve ikiniz de 
nuniyetle yaparız. Fakat, ey sayın makul düşünüyorsanız, bu mektup 
okuyucumuz, sizinle iki defa nişan - sizi daha çok birleştirmeli, saadeti • 
lanmış olan birisinin adresini siz nizi müdafaa için daha kuvvetli yap
bilme"'.seniz, biz, onun nerelerde ol- malıdır. Yok, eğer, biribirinizden 
duğunu, ne biçim bir adam olduğu- şüphe ediyorsanız, bu mektubu ya -
nu, mektuplarınızı size verip vermi- zana minnettar olmalısınız. Çünkü 
ycceğini nereden bilelim? Falcı de- biribirinize karşı beslediğiniz hisle -
ğiliz ki size biliyor gibi görilnelim. rin esaslı. kuvvetli olmadığını size 
Maamafih bu meselede size bir tav- göstermiştir ve siz de daha henliz 
siyede bulunabiliriz. Mektuplarınızı bağlanmadan "zararın neresinden 
aramak zahmetinde bulunmayınız. dönerseniz kardır" sözüne uyarak 
Çünkil muhakkak ki bu kadar li - ayrılmalısınız. 
kaytlik gösteren bir adam, onları 
bir tarafa atmıştır. 

* Ne yapayım? 
Uskildardan A. E. imza sile: 
"fS yaşmdayun. Ailevi vaziyeti • 

miz icabı ta.şrada olan peder ve va
lidemden ayrı, kardeşlerimle beraber 
ı sıaııbulda y(J§amakta ve çalı§mak· 

tal!~"'-~~~ .. ~~:~~~~~ 
ı.)erek ıat}yafimlz icabı" gerek as-

rımtzdaki et'leni.şlcrdcki uygımsuz • 

lukl.ar yüzünden şimdiye kadar eı·

lenmek husıısımda daima mfltercddit 
ve çekingen iken bu defa dert ay • 
aaııbcri 1 p.cırıdiifen tamştıfjım, ayni 
yaşta, temiz, dürüst, hayatını ka
zamnış bir aenoi sctmıeldeyim. Mü
tekabil sevgimizin ·ve dii*itnüşleri -
mizin netice.'Ji ailelerimizin mııvafa
katile evlenmeğe karar vcrdtk. Ha
rek<itımızın tayinile meşgul olduğıı -
mıız lmgitnlerde meçhul bil el tara

fındmı aleyhimde en alçakça yazı • 
Zarla sevdiğim gence mektuplar ge
liyor. 

lmza8ız ve yazılan makine olan 
bu mektuplar ona şiiphe, bana da 
çıldırtıcı merak ve üzüntiı. vermek
te.Bir kelimesi bile hakikat olmıyan 
bu mektuplartn iizünW.!iinden mıu 
ve kendimi kurtarmak için ne yapa
Y'm 1 Bu meçh"1ü na,,ıl bulayım1. 
Teselli verici ,,özlerinizi bekliyorum" 

Imzasız mektuplar hakikat olmak 
imkanı olmıyan rüyalara benzerler. 
Insan bu rüyanın tesiri altında kal
dı mı fenadır. Nasıl ki imzasız mek· 
tuplara inanırsa muztarip olur. Mu· 

yahatlerini uzatacaklarmış. Avru • 
pada en sevdiği yer Fransa imiş. 
Vichy'den, Canne'dan bahsetti. 

Dans bitip masaya dönerken: 
- Çok güzel oynuyorsunuz, dedi. 

Yakında evimizde bir eğlenti yapa
cağız. Davetimizi kabul edersiniz 
sanırım!. 

Dedi. 
Teşekkürle eğildim. 

Fehmi Raşit beni masasındaki ka
dınlara kavalyelik ettirmek için 
Davet etmiş gibi. 

iki dakika oturup birkaç yudum 
şampanya içmemi§tim ki güzel bir 
tango başladı. 

Fehmi Raşit sinsi sinsi gülerek 
yüzüme bakıyor. 
Maksadını anlamamak kabil değil. 

Fakat bilmem neden? ilk hamlede 
beni pek korkutan Prenses Seyliru 
dansa kaldırmaktan çekiniyorum. 

Fakat bu defa da Prenses Müjgan: 
- Gilzel bir tango, dedi. 
Sonra Prenses Seyli.na dönerek 

ilave etti : 
- Bey, çok güzel dans ediyor. 
Bu iltifat Uzerine oturmaia imkan 

yoktu. 
Kalktım. 
Ve eğildim: 
- Liıtfeder misiniz! 

* 
I mkônsızlık içinde 

Eyilpsultandan L. M. imzaslle: 
"Uç .se11tdir nişanlıyım. Ben f! 

ya§ııırfayını. Ni§aıılım f6 yaşındadır. 
Fakat evlenebilmemiz için onun bir 
i§e girmesi ldzım. Uç senedir iş a
nyor, ve bulamıyor. Geçen gün ba
"" geld' ue gD:ııl~ dolw dolu, artık 

iş bulmaktan "llmidi1li kestiğini 'V6 

beni d.c tahak"k"uk imkanı o1mıyan 

bir bağ ile daha fazla milddct tut
nwk istemediğini söyledi. O dak-ika
.da ne büyük bir ıztırap dııyduğum11ı 
anlatamam. Ona, böyle hareket et· 

mekte hak 11eriyorum. Fakat görü • 
ymıım ki fena halde mu:tarip, ııe 
beni seviyor. Bana gelince, onu sev
meseydim flç sene bekler miydim' 
Bana lUtfeu bir akıl öğretüıiz. Ne 
yapayını 1" 

ltiraf edelim ki, mantıkan söyli • 
yeceğimiz şey, acı olacaktır. Ni§an
lınıza hak veriyoruz. Dürüst bir genç 
imiş. Onu dinlemek -en doğru yol • 
dur. Fakat bu yolu tavsiye etmek. 
tekrar edelim ki, pek acıdır. Hayat 
böyledir. KUçUk bir ig, bir meblağ 
iki kişinin saadetini temin edecek • 
tir. Uç sene onun peşinde kotulmuı· 
tur. Fakat, hazan, parası olanların 
bir gUnlUk cep harçlığı olan bu meb
lağ, ayda bir kerecik ona ihtiyacı o
lanlara kendini vermez ve saadetle
re mini olur. Bugünün yaşama şart
ları budur. Ve ekseriya saadet bir 
seraptır. 

Gözlerine bakamıyorum. 
Eğer dünya yUzUnde preDSell, mar· 

kiz ve saire gibi zenginlik, haşmet 
ifade eden uydurma unvanlar olma • 
saydı bu kadın yaratılııı ve görünU· 
şü ile bütün öteki eşlerinden derhal 
ayrılabilirdi. 

Onun ayağa kalkması, dansa baıt· 
laması bu yüzlerce seçme insanın 

kaynaştığı salonun havasını değiı • 
tirdi. Herkes bu nefis vücudu daha 
iyi, daha toplu görebilmek için ade
ta etrafını boşaltıp Uç adım uzaktan, 
tıpkı bir san'at eseri, bir pheser tab 
lo seyreder gibi temaşa edl'yorlardJ. 

Fısıltılar, arapça, ingilizce, fran • 
sızca konuşmalar biribirine karışı • 
yor ve ben kollarımın arasında bir 
ateş parçası gibi beni yakan bu yu
varlak, gergin ve ısıcak vücudu tan
ı:;ıonun ritmine göre gezdiriyorum. 
Ne mükellef kadın. Yuvarlak omus
ı-rı biraz Emili'nin o Fidyas heykel· 
!erini hatırlatan omuzlarına benzi • 
yor. Fakat göğsU daha geni§, boynu 
biraz daha uzun ve Çerkez vücutla· 
rında görülen ince bir belden sonra 
genişliyen kalçalar ve uz;un düzgün 
bacaklar. 

(Arkası var) 
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Köprünün iki tarafındaki bedbahtlar: 
Raşel ve Dağıstanhnın karısı ••• 

Eıııkf Ataşenaval Naşit, Harbiye 
Nezareti Jevuım reisile beraber pa
ra yapmak istemiş, yüz bulamamış. 
Enver Paşaya dli§mandı. Adna?dan 
geçen gün gizli dinlediği §eylen an· 
lattı:"Erzunım valisi (2) Istanbula. 
kaçarken Enver Pa§aya kızak teda· 
rik ettirmiş, Enver Paşa bu kızakla 
kaçmı§tı. Sonra. bir Alm~n~.a (3) 
bir otomobile binmi§ti. Şoforun ya.
tınıda bir Alman miralayı vardı ( 4) • 
Otomobil geceleri de yoluna devam 
ediyor, Alman miralayı uyumasın 
diye §Oförlin ağzına çukulata ıııoku -
~ordu. çUnkU Enver Paşa, ıs.tanb~la 
felaket ha:berinden evvel yetışmehy· 
di; kabinede, aleyhine bir cereyan 
çıknı8.Sln diye Istanbulda çabuk bu· 
luıunaeı Uizımdı." 

Vekilharç SUleyman Adnanı m~~
tıun etmek için genzinden çıkan ılti-
haph se!le: . 

- Almanya imparato~, _TUrkı~~: 
deki saltanatını bir §Ofortin yedıgı 
bu çukuJatalara medyundur! . 

Dedi Tek gözlüğünü ya.nağıle Y~ 
leğine ftti. Kayeere tek gözlUksliz 
kızdı. 

Da.gUıtaıılı Hoca dalrııdı: Oğlu, 
Sarıkamışta dirilerin mı arasınday
dı? O JUi erin mi ? Hoca, halA sanıyor· 
dı: ki 9 uncu Kolorduda Moekofun, 
kışın, tifilsiin öldürmediği tek bir 
!lefer bulunabilirdi. 

Bahtsız kadınlar 
Kaç gUndUr. Şi~li apartrm~nları 

hlibsiz kadınlarla dolu. Raşelın se· 
faret balosuna gittiğini duymuşlar· 
dı. Birdenbire hepsi elmaslarından 
bıktılar. Servetlerinin bu neticeleri· 
tıi sade birbirlerine mi ırösterecek· 
1·-.ı:.-e ı.ıauemR:ı ou gerdanlıkları, bu 
kiiPeleri sade bir kağıt şirketi mü
diirünün karısı, bir tütün muham
Jnlninin kızı görecekti; bunlar lil· 
~msuz §eylerdi. Bunlar ziynet değil, 
~rvetti. 

Süs gösterilen §eydir; fakat an
hyantara gösterilen şey! Kağıtçı ka· 
rısının camcı kızının gördilğU elma· 

' d., ~rn nakit paradan ne farkı var~ •. · 
'.Elması sefir müsteşar.sefaret katı· 
bj anlardı. ' 

BUyük bir devlet sefarethanesinin 
•~anlan kUçillten tavanlarınm al_tı· 
:na sırma saçlarını, alltm iskarp~n
lerini bir tahtın, bir tacın alevlenle 
~Urükliyen Ra§eli Beyoğlunun zen· 
gin levantin kadınlan affetmedller; 
Ve kadının yatak odasma doldular; 
"e kollariyle havaya bir zanpara 
kaldırarak {Ra.§elin yatağında bul· 
duk ! ) dediler. 

'.Kıskanan kadında bir onnanl~~ 
kudurmll§ hayvan vardır. Erkegı 
kıskanan kadında. değil, kadını kıs
k:ıııan kadında .... Bu kadın hem ken· 
ciıne istrraptır, hem bagkasınn. 
. Saloya giden Raşelin onıspu ol· 
t!uğunda ittifak edildi; alnındaki le
lte on üç yqmdan b a ı la d ı: 
~vlendiğt gece kız değildi. Elm~
larnu cemiyetin adamlarına ödettı
ler. Me§hur Elması vardı: BB.§1 y~
i'Jnı ay, ortası trapez, 8.§Sğısı mil· 
~Ues §eklinde ... Babasından ka~an 

u PtrlA.ntayı ona bir nazır hedıye 
etti .Paristeykcn kocasının Ek· 
lleYandan aldığı fantezi elması ona 
bir meb'us Beyoğlunda Babayandan 
lltlı, Kadını hergiin yat beş çayla· 
tında öldürüyorlardı. Olüsünü Fran
~ltca, lspanyolca, Almanca ısırıyor
hardı. Fakat öldil sandıkl~rı ~§el 
b~tıusi otomobiliyle -dudagında ın~ 
ır tebessüm- yine meydanda gczı· f 0rdu. Demek ki onu öldüremem!§· 

~ler. Nihayet bir gün bir çayda 
8.§el az kaldı sahiden ölüyordu: 
l3ir nazır geçende bir 

ı,ece o sefarethanenin baloeuna ter-
tılik eden iki hemşireyi götürmüştü. 
~~nu Ra§ele söylediler. Raşelin göğ· 
~ne kalbi bir yumruk gibi çarptı. 
t P!arı oldu. Tıkanıyordu. Iki 
f erıı kızının da eline geçebilen bu u· 
ak saadet için mi Raşe! Adnana ya· 

lakta liindenburgu anlatmı§tl? 
lıaşe1 ne kadar ba.ht:ınzdı ! . .. . 

~kat aynı gUnde köprilniln otekı 

((~)) Tahsin Bey. 
( Bronzar Pap. b' l 4> Kararclhı :Umum! HarekluHar ıye 
lıbcsi Müdürii Miralu Feldman. 

tarafında kara talihli bir kadın daha 
vardı: Dağıstanlı Hocanın oğlu Sa
nkamışta bir gülleyle darmadağın 
olarak ölmüştü. Adnanın konağında 
binbaşı O ... ı.. ... Beyin anlattığı" 32000 
şehitten bir tanesi de Dağıstanlının 
oğluydu. Hoca: "Yavrumdan elimde 
gÖmecek bir parça bile kalmadı!,, 
demi§, karısına belli etmeden biraz 
ağlamış. sonra haline bir durgunluk 
gelmişti.Sokaklarda kendisiyle konu 
şuyor, elleriyle, kollariyle ağaçlara, 
evlere ipretler ederek dolaşıyor. ge
celeri gökte, gök yiUilndeki tenhada 
yUrUyor. yıldızlara çarptıkça cUbbe-
11inde sarı noktalar kanayarak bir 
deliye yakışan şahsi bir güzellikle 
karanlıklarda kelimesiz haykmyor
du. 

Mahallede "gA.vur hoca çıldırdı.,, 
diyorlardı. 

Dtin hocanın cenaze.~ini belediye 
kaldırdı. Kötürlim karısını bugün 
polis darülacezeye götilrdü. 

Köprüniln öteki tarafında Rll§el, 
bedbaht! .. bu tarafından Dağıstanlı
nın kötürüm kansı bedbaht! ... 

Kadın değil mi? Hangisi bedbaht 
değil ki? 

Her zaman gldllmesi 
lc:1ıımgelen balo 

"Bu kadar kolay kadın mıyım 
ben?" 

Raşe! kendi kendinP hep bunu so
ruyordu. Demek ki hiç beğenmedi· 
ği Ad.nana o gün 3 saat sebepsiz ba
yılmıştı? .. 

Fakat bu tlirlü dllşilnmek yanlış· 
tı. Iki terzi kızı o ~efarethaneye bir 
tek defa gidebilirlerdi. Halbuki Ra
~el oraya boyuna çağırılacaktı. Çün
kii baloda ona çok bakmışlardı. Çün· 
kü sefaret katibi onunla dans eder
ken bacakları mahremiyetl~r gös -
termişti. Çünkü sefaret müsteşarı 
onu o gece sormuştu. Adnan deme
miş miydi? Karısı kıskanma19aydı, 

müsteşar kendini ona takdim ettire
cekti. Hem tabit ki adamın onunla 
meşguliyetini, Adnan, azaltarak an
latmıştı. Kim bilir adam, onun için, 
Adnana neler söylemişti! 

(Arkası varl 

Bisikletçiler dün gittiler 

Suvarilerimiz de bugün 
Berline hareket ediyorlar 

Dün giden bi•i1ıletçilerimi~ 

lki aydanberi Ankarada çalışma • yetinde antrenmanlarını bıraktığı ci 
ıar yapan Türk bisiklet takımı bi • betle olimpiyat kampına seçilmemiş· 
siklet federasyonundan Cavidin ri- ti. Son yapılan Galatasaray • Fener· 
ya.setinde ve ~ ki§Uik bir takım ha bahçe maçında parlak bir oyun oy • 
linde dün, Köstence tarikile Bilkreee niyarak eski formfinU bulduğunu is
hareket etmiştir. Talat, Eyilp, Kir • bat eden Avni. Satanın m~ktep vazi· 
kor. Orhan, Klzımdan mürekkep bi- yeti dolayısile kampı terketmesi ilze 
sikletçilerimiz, Bükreşte bu pazar Ro rine kampa. a.hnmıetır. 
manya bisiklet takımile 148 kilomet Deniz Bayramı 
ro üzerinde bir yarış yapacaktır. 

Galatıuıaray deniz bayramı tertip 
Suvarilerimiı bugün heyetinden: 

gidiyor Evvelce bildirildiği gibi, klUbUmüı 
Iki haftadanber:i Sipahi Ocağı M - tarafından tertip edilen senelik bU · 

b yük deniz bayramı bu cumartesi gil· 
hasında yapılan atlı mlni mllsa a • nU Bebekte aşağıdaki program da ·-
kalan neticesinde 11 inci Berlin ollm bilinde yapılacaktır: 
piyatlarmda TUr1?~eyi .~emt1~l için .5~ Saat 16: Kotra yanşı, 16,15: yUz
çllen sUvarilerlmızın dun gıdeceğinı me bayrak yarı§t, 16,30 kuleden at -
bildirnıi§tik. Hazırlıkların ikm~l . celi- lama, 17 su topu m Usabakası 17 ,30: 
lememesi yUzU?de~ ?areket~ennı te- Bayanlar dörtlü yanşr, ] : Baylar 
bir eden süvanlerımız bugün saat dörtlü yarı§ı, 18,15: Uc; çifte tekaüt-
14 te Köstence yolile Almanyaya ha !er yansı, 18,30: Mükafatların tevzii, 
reket edeceklerdir. 19: Cazbant, 21: Fener alay, 22: Caz 

bant, 
Kaleci Avni kampa ollndı NOT: Galtasnrayhlar davetiycle· 

Müteaddit defalar .milli takım ka- rini almak iizerc hcrglin Beyoğlun • 
!es.ini müdafaa etmiş olan Galatasa - daki kulUp merkezine ve Bebekteki 
ray, kalecisi Avni, lik maçları niha- deniz eubesine müracaat edebilirler. 

1 1STANBUL BELED1YES1 iLANLAR! j 
Hepşine 90 lira kıymet konulan Fatih itfaiye mUdüdüğü kar· 
ndaki arsada 1 ve 2 metro boyunda 142 tane ot taşı, 3, 5 metro 

&:;unda 12 tane dört köşe demir di~k, 12 tane muhtelif demir 
alan ı tane iki kanatlı demir kapı 1 tane sekiz kanat demir 

earç nk 3 tane demir pannaklrk, 2 tane hela taşı 2 tane kuyu 

b~lpe·1, 'taşı 1200 tane çürük tahta ve direk parçalan açık artır-
1 ezı"" , .h 1 .. .. d . b 1 d w d konulmuş ı a e gunun e gırcn u unma ıgın an artırma 

~;~. 936 cuma gününe uzadılmı~tır. Ş~rtnamesi Levazım Mü
dü~lüğünde gö.rülür. Artrrmaya gırmek ı~teyenler 675 kuruşluk 

kkat tcmınat makbuz veya mektubılc beraber yukarıda 
muv1a gu"ndc saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
yazı 1 (3867) B 

1 

FAYDAU~~ 

~BiLGiLER 
Bugünkü Program 

lstanbuJ 

18: Taksim bahçesinden n;ıkil: Dans mu
ııikiıi ve aalon orkestrası; 20: Sıhhi kon
ferana: Dr. Hüıeyin Kenan Tanakan tara
fmdan; 20,30: StU.dyo orkeıtralan: 21,30: 
Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gaı:etclere mahıuı havndiı ıervisl verile
cektir. 

Buda peşte 

19,SO: $ehir bandosu: 21,35: Çigan mu
sikisi; 22: Haberler; 22,40: Konferans; 
23,0S: Puççininin (La Boheme) operası' 
(plik ile). 

BllkJ'eş 

18: Hafif musiki: 19,15: Konserin deva
mı; 20,20: PJ!k: 21,1!1: Küçük orkestra; 
22,45: Enıtrilmental kon er; 23,45: Ecne
bi dilile haberler. 

Moskova 

18,SO: Yeni musiki; 19,15: Rahmaninov
un eserlerinden konser ; 21: Hafif musiki. 
22: Yabancı dillerle neşriyat, 

Va.rşova 

20: Radyo piyesi; 20,30: Orkestra kon
uri: 21,15: Max Reger musıkısi; 22: Leh 
$4rktlan: 22,SO: Revü melodılerı ; 23,15: 
Piyeıı ; 24: Dans. 

Prag 

20,30: Dans ve rap odiler: 23,15: Fok 
orkestrası (operet ve valsler). 

Viyana 

20.20: Viyana ıarkıları: 21: Piyes: 23: 
Haberler: 23,10: Eğlenceli musiki : 23,50: 
SöYler; 24,0~: Konserin devamı ; 24,45: 
Dans musikisi. 

Sinemalar, Tlyatmla~ 

• HALK OPERETİ : Bu nk$ım aat 
21,45 de Taksim bahçesınde (Sevda 
Oteli). Pek yakında (Rahmet Ef.) 

~n .. tnnf' t.elf'fo"'"" 

Cerrahpaşa hastanesi 21693 
Gureba bastaneııı V cnibahce 23011 
Haseki lı:admlar hastanesi 24553 
Zeynep Klmıl haatanuı Oslı:udar 60179 
Kaduı hastanesi Çapa 22142 
Beyotla Zülc(h haatanest 43341 
Gülhııne hutanuı Gülhane 20510 
Haydarpaşa Niımane baataneal 60107 
Etfal hıııtannı Sı•ll 42426 
Bakırlı:oy AlrıJ butanesl 16.60 
Sark DeınirJ'nlları Sırked 23079 
Devlet Dcmiryollan Ha1darpaaa 42145 

ltfa.lyf! Telefonlan 

stanbGI lttaıy 24222 
Kadıkoy 1ttalyesl 60020 
Yetilkoy Bılı:ırlröy Blly(lkderc. 
Oaküdar itfaı:re•I S062S 
BeJ"otla itfaiyesi 44640 
Büyükada Heybeli Borcu. Kmalı mm 

takaları lcırı telefon aantralmdaki memura 
nncm dcrnclr lclfidir 

MUMM"aaf yerlf'.r1 

Denı. yollan acentesi Telefon 42362 
Alcay (Kadıköy lslı:eleıi) 43732 

Çahık '"hhi yardım te.,ı.ııatı - Bu aumarıdaa ımcbt otomo ..... 
bili iınenıT 441)Qtl 

lstanbul Komutanlığı Sa· 
tınalma Komisyonu il6nlarr 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı kıt'atınm senelik ihti
yacı olan 2 3 5, 7 O O kilo sığır 
eti kapalı zarf usulile 
11-7-936 cumartesi günü 
saat 11,30 da alınacaktır. 

Muhammen tutarı (82495) 
liradır. İlk teminatı 6188 li
radır. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
mukabilinde verilir. Komis
yonumuzda her gün öğle

den evvel görülebilir. İstekli 
!erin ilk teminat makbuzu 
veya mektublarile 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü madde
lerindeki vesaikle beraber i
haleden en az bir saat evveli
ne kadar teklif mektubları
nı Fındıklıdaki Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (3549) 

1939 

Sivil komiser Cahit, müdüriyetten 
çıkıyordu. Arkadaşlarına ve müdü • 
riine Allahısmarladık d,.misti. Uç ay 
dır uğraştığı Gargan meselesini ar • 
kadnşı Lutfiye de devretmişti. Uç 
aydır biricik olsun muvaffakıyet ka
zanmadan, boş yere bu işin peşinde 
koşmuş. erimiş, bitmişti. Şimdi. önün 
de on beş giinlUk bir tatil de\Tesi 
vardı. Istediği gıbi yatıp uyuyabile
cek. gezip tozacaktı. 

Cahit, Sarayburnu parkına doğru 
yürüdü. Saat 16 idi. karısı onu 19 da 
bekliyordu. 

Daha vakti vardı. Gidip, arkadaş
lanndnn mürettip Mehmedi görebi • 
lirrll. Mehm~t onun en eski ve en iyi 
arkadaşı idi. lkisi de ayni PVdC', iki 
Ay ara ile doğmuşlnrdı. Ayni mektep 
te okumuşlnr, ayni sokaklarda oyna 
mışlnrdı. Şimdi, evlenmişler, nile rei
si olmuşlardı. Daha az görüşüyorlar
dı. 

Bu beklenilmiyen ziyaretten Meh
met kimbilır nekadar memnun ola -
caktı. Fakat C'ahit. ona beklediği sür 
prizi yapamadı. Evinin kapı~ma gidip 
çalmak, bir tarafa gif.lenmek, o ka
pıyı açınca, eskiden. çocukken yap • 
tıklan gibi böh !... diye onu korkut
mak istiyordu. Mehmet, evinde de • 
ğildi. Kahvede, kansının son giinlf'r
de nasıl on iki kilo arttığını. k1tyın-
1biraderine anlatıyordu. lki ahbap bi
ri'nirlerini görUnce kucı:ıklaştılar. Ve 
Mehme: 

- Haydi, • irkf'<'ive gidip birkaç 
tane atalım. ama benim misafirim • 
sin. şimdidC'n söyliyeyim. 

Dediği zaman Cahit, mukavemet 
edl'medi, ve yürüdtiler. 

Mehmet. onu, şimdiye kadar hiç 
tammadığı bir bodruma götUrmU~

tü. Burası, tenha ve loş bir yerdi. Uç 
nıerdiven ile ~ağı iniliyordu. Bir ta
raf, tren yoluna bakıyordu. f çeri gtr 
dikleri vakit, ora.da. tezgah başında 
dört kişi duruyor, ve bir kan mese
lesinden bahsediyorlardı. Cahtt, Meh 
mede dönerek: 

- Yahu, dedi, bu kadar senedir 
memurum, ben burada böyle bir yer 
olduğunu bilmiyorum. 

Mehmet giildii: 
- Oğlum, dedi, siz öylesiniz. Me

mursunuz işte. burasını bilenlerin 
sayısı, bilmem ama sekseni geçmez. 
Her ne hal ıse sen şimdi memurluğu 
filan bırak ta.. . 

Dönüp seslendi: 
- Bize bir şir;e bahçe ... 
Ot\lrdular. Cahit, sırtını tezgaha 

dönmüş bir vaziyette idl. Karşısında 
duvarda sırı kaçmış bir ayna vardı. 
Fakat kendi yüzünü bile göremiyor, 
tezgah başında duranlıın hayal me
yal bile farkedemiyordu. Bunlar, 
şimdi, işi azıtmışlardı. Birisi, öteki
ne: 

- Ulan, diyordu. sana kan benim 
dedik ya .. Kes artık .. 

- Nesini keseyim, mctnzori mi 
yoksa? 

- Oyle olsa ne olacak? 
- Ne mi olacak? Bana iyi bak ... 

Ben zUppe Gargarı değilim, anladın 
mı? 

Cahit. titredi. Gargan ... Beyoğlun
da soyulup öldürlilcn yabancı. De • 
p1ek bunlar? Fakat onn ne? O artık 

lstanbul Asliye UçUncU Hukuk izinli. Kansı evde bekliyor. Ve on 
Mahkemesinden : Taksim l{azancı beş gün için Snrıyere gidecekler. 
Sornıagir sokak 12 No. da oturan Hem herifler kalabalık. Dönüp baka 
Ay§e tarafından Beşiktaş ikinci Ba- mıyor da. Jşi çaknrlarsa. muhakkak 
ruthane 96 No. da kocası Ahmet tepelerler. Hem Gargan lafı üzerine 

etrafta bir sük\ıt oldu. 
Cavit aleyhine açılan boşanma da- Ve biraz sonra bir ses duyuldu: 
vasına ait arzuhal mUddaalcyhin i- - Oyle mi... Pekfllfı görüşUrUz. 
kametgabının meçhuliyeti ha.sebile Cahit düşünüyor. Herifler gidiy~r-
tebliğ edilemiyerek iade edildiği mU· tar. Vakit te yok. Vakıa eli ayağı tu
başir me§ruhat.I ve polis tastikile an tar ama, ne de olsalar dört kişi. Bir
la§tldığındnn tarihi ilftndan itibaren denbire fırlayor. Biran içinde herif-

lerden birisi yerde, öteki de kasıkla
bir ay zarfmda mtiddaaleyhin 36-890 rnu tutmuş inliyor, ve Cabit UçUn • 
No. ile cevap vermesi lüzumu tebliğ cUsU ile boğuşuyor. Mehmet eaşın -
yerlne geçmek ilzcre ilan olunur. yor, fakat işi anlar anlamaz, fırla • 

(24270) yor, Cahidc nrkndan biçağmı vurmak 

9 

üzere olan dördilncUnü'n bileğinden 
yapt§ıp alt1na alıyor, ama. bir taban 
ca se.si kulıtkla..n.nı dolduruyor. Son
ra., C&hidin, hıtsmmı bırakarak, dirr 
üstü yere çöktUğünU, herüin kapı -
dan ok gibi fırladığını görüyor, 

Cahit karnı yırtılır gibi bir acı du 
yuyor, gözleri bulanıyor.her tarafı 

beyazlaşıyor •.• Beyazlaşıyor ... Ve son 
ra gözleri kapanıyor. 

Onlan açtığı zaman. karşısında. 
yqlı gözleri ile kan mı ve kasketi
ni bir mendil gibi elinde buruşturan 
Meh.medi glSrUyor. Daha etrafına bak 
madan soruyor: 

- Herifler ne oldu? 
- Seninki kaçtı ama, kim olduğu 

anlaşıldı. Ot.ekiler içerde ... Nerde iea 
kaçan da yakalanacak. Lfıtfi peı::in • 
de! 

Cahit. §İmdi etraf mi' bakıyor ve 
Cerrahp8.§a hastanesinde olduğunu 

anlıyor. Kapıdan doktor giriyor. O
nun miltebessim yUzünU görünce, 
Cahlt, artık her şeyin bittiğini M • 

lıyor. Doktorlann, ô!Um karsısında 

takmdrklan bu maskeyi o kaç defa 
gördü. Gözlerini kftpıyor. On beş gün 
!ilk izinini dUeUnUyor. Sanyer .. Ak • 
rabalan, onu belki de şimdi, §U dald
kada bekliyorlar. Gö.zl~rini açıyor. 

Mehmede bakıyor. Onun, doktorla 
konuştuğunu görüyor, doktor diyor 
ki: 

- Sizin elinizden zorla aldıklan 

ada.mm hali berbat ... Doğrusu ilmi • 
dim yok .. Hlli. nef~ aldırmaya mu -
\•affak olamadık .. Çok ıkmışsmız bo 
ğazmı .• 

Mehmet yerine oturuyor. Cahitle 
götleri birleşiyor. Uzun uzun bakışı
yorlar. Cahit gözlerini kapıyor. 

Mehmet yatağa eğiliyor ve onun 
kulağına tııınldıyor: 

- Biliyor musun, terfiin için yaz
dılar ... Biraz e\'\'el polis mUdilrU gel
di. Fakat seni uyandırmadık. Serke>
miserliğini tebrik etmemi söyledi. Du 
yuyor musun? 

Fakat Cahlt artık duymuyordu. o. 
öğreneceğini öğrenmigti. 

--TlFOBtL --iL 
Dr. tHSAN SAMI 

Tifo ve pAT&tlfo hutahklanna 
tutulm1.mak lçin a.ğızdM alınan 
tifo haplarıdır. Biç rahatsızlık 
vermez: HerkM alabilir.Kutusu 

M kunıo. 
5070 

SATILIK EV 
Ş~llde Oemıt.n Bey Kır so

kagmda. Bekiz odalı mükem-
mel bir ev sablıktır. Mezkflr 
sokakda. Şehba.z apartmıanı 

kapıcıamıı. müracaat. 
509j 

ÇO&ı< 
E TLI OLUR 
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~İK BtwANVAR 
MAG/.\ZASIHDA 

Yeni gelen: '/ 

HuMlŞiA~ 
EMPRİ~~ı"EtEll 

DENiZ 
MAVOLARI VE 

PL/.\~ 
• • 

EL81SELEAI 

HAYsE~ 
Ç0'2ABI 

Nim dar 

Ullsfeiıi 
Pöfronl11rın son ve 

fek mil • 
KOLLEK.SIVONU 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat. IJônları 

Beytüşşebap ve Hakkari 
Garnizonları için 115000 
kilo Fabrika unu kapalı zarf 
la eksiltmeye konuldu. Ek
siltmesi 10 Temmuz 936 
Perşembe günü saat 10 da 
Beytüşşebapta yapılacaktır. 
Umum İlk teminatı 1552 
lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatlariyle ve teklif 
mektuplariyle birlikte muay 
yen gün ve saatte Komis
yonda hazır bulunmaları. 

(43) (3589) 4940 
••• 

Jandarma Genel kamutanllğı Ankara Satınalma 
• Komisyonundan: 

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

Cinsi Mıktan 

Kaput 19000 tane 
Kışlık elbise 10000 takım 

Tahmin bedeli 
Kuruş 

130 . 
150 

İlk teminatı 
Lira K. 
1852 50 
1125 00 

İhale gün ta. 

16-7-936 Perşembe 
17-7-936 Cuma 

Saati 

9,5 
9.5 

lstanbul Kız öğretmen okulu Satınalma komis
yonundan: 

Cinsi 

Dağlıç Eti 

Miktarı 
Kilo 
1800 

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

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

690.00 
831.69 

51 75 
62 37 

İhale günü ve saati 

20-7-1936 
Saat 
,, 
,, 

Pazartesi 
15 de 
15,30 da 
16 da 

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

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

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

4.- İsteklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile İlk teminatlannı 
Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli gün ve saatte Ticaret Odası vesika
lariJe birlikte Komisyona müracaatları. ( 3 7 66) 

L se~er Alım Satım Komisyonundan: 
Mahrukatrn Muhammen İlk teminat Eksiltme şekli Eksiltme günü Saat 

cınsı bedeli 
Lira K. Lira K. 

Mangal 
kömürü 

Odun 

Kok kö
mürü 

Kilo 
2745 

Çeki 
1805 

Ton 
317 

Tüvenan ma- Ton 
den kömürü 40 

823 50 61 71 

4512 50 338 44 

' 
6181 50 135 81 

440 33 

Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 14 

Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 14.30 

Kapalı zarf 15 

Açık eksiltme Çarşamba 22. 7.936 15.30 

Ecnebi Memleketlere 
Talebe Gönderilecektir 

_, 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtisas şubelerinde 

yetiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ec· 
nebi memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları haiz olmaları la· 
zımdır. 

Umumi Şartlar 
1.- Türk olmak; 
2.- Tamüssihha olmak; 
3.- 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4.- Liselerin riyaziye kısmından mezun olmuş bulun-

mak; 

Hususi Şartlar 
1.- 1932 • 1936 seneleri arasında liselerin fen kısmın 

dan mezun olmuş bulurunak; riyaziye, fizik, kimya dersle· 
rile yabancı dilden iyi not almış olmak; 

2.- Tahsile gitmeğe ve avdette Banka hizmetinde ça· 
lışmağa mani resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar aşa
ğıdaki vesaiki "M. E." remziyle Ankara'da Sümer Bank 
Umum Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul 
Şubesine göndermeleri lazımdır. 

1.- Hal tercümesi ; 
2.- Mektep şahadetnamesi ve imtihan notları cetveli; 
3.- Resmi bir hastahaneden alırunış ve yukarda yazılı 

sıhhat ve bünye şartlarım muhtevi bulunmuş bir sıhhat 
raporu ; 

4.- Fotoğraf ; 
Bu vesikalar makina ile yazılmış üçer nüsha olarak gön

derilecektir. 
imtihan 31 Temmuz 1936 saat 9 da İstanbul ve Ankara

da aynı zamanda yapılacaktır. (1607) (3780) 

----~-------------~~~-------------~ 
51~ 

KAPALI ZARF USULlYLE EKSİLTME lLANl· 

Maliye vekaletinderı 
1 - Eksiltmeye konulan İş "İzmitte yapılacak kırta' 

siye deposu inşaatıdır. 
İnşaatın keşif bedeli 29.934 lira 91 kuruştur. 
2 - Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır. ( 3 ) 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi 
C.- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - İnşaata dair fenni şartname 
E - Keşif cetveli, Komisyonumuza bağlı on dokuz nehari okulun yukarda yazılı mahrukat şart

namelerine göre toplu olarak ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Ek-
24,000 kilo sade yağı ile siltme şekli, gün ve saati ile muhammen bedel ve ilkte minatları yanlarında gös-

118,000 kilo Un kapalı zarf- terilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bin asında Liseler muhasebeci
la münakasaya konulmuş- Iiğinde toplanan Komisyon da yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartnameyi Ko
tur. Sade yağ ve unun şart- misyon sekreterliğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatlarını Komisyon Başkan
nameleri ayrı ayrıdır, ve be- lığından alacakları irsaliye ile muhasebe veznesine yatırmaları ilan olunur. (3788) 
delsiz olarak Manisa'da Tü- -------------------------------------

F-Proje, 
İsteyenler bu şartname ve evrakı ı. 5 lira bedel muka' 

bilinde Ankara'da Maliye Vekaleti kırtasiye MüdürlÜ' 
ğünden, İstanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposundart• 
İzmit Defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinde Çarşamba güna 
saat 15 de Ankara Maliye vekaleti Kırtasiye Müdürlü• 
ğünde yapılacaktır. 

men Satınalma Komisyo-
nundan verilir. 15 Tem
muz 936 Çarşamba günü 
saat 16 da Sade yağının ve 
aynı günde saat 17 de unun 
Xümen Satınalma Komis
yonunda ihalesi yapılacak
tır. Muhammen bedelleri 
sade yağının beher kilosu 8 3 
kuruş ve unun beher kilosu 
13 kuruş 50 santimdir. İlk 
teminatları sade yağının 
1494 lira ve unun 1195 li
radır. İstekliler kanundaki 
sarahat dahilinde vesika ib
raz edeceklerdir. Kanuni 
şekilde yazdıkları mektubla 
rı ihale saatinden bir saat 
evvel Manisada Tümen Sa
tınalma komisyonuna ve
rilecektir. ( 52) ( 364 7) 

4960 

lsfanbul Levazım Amirliği 
Safınalma l<omisyonu 

ilanları 

İstanbul Yollama Md. 
emrinde bulunan 80 tonluk 

1.nh•saraar Umum Müdür•üğünden . J SU G ~ ~ M EZ 
Feriye T-üt_ü_n-İş-le_m_e_E_..ı- "Güzellik,, Pudrasmı 1 - 2 9 5, 61 lira keşif bedelli 

428,35 " " 
,, 

1089,02 " ,, ,, 

2 - 326.27 " " 

140,54 ,, .. " 

3 - 88,92 " " 
,, 

vinde Eksper odaları ta- Tecrübe ediniz 
dilatı. 
Feriye İşçi soyunma ve yı
kanma yerleri tadilatı. 
Feriye Tütün İşleme E
vinde sıva, badana, döşe-
me tamiratı, kiremit aktar
ması. 

Şemsipaşa Tütün bakım e
vinde hatalarda yapılacak 
ilaveler ve lavaboları. 
Şemşipaşa Tütün Bakım e
vinde dolaplara kapı açıl
ması, 

Bahariye Tütün İşleme e
vinde iki adet camlı kapı-
lar. 

yapınız. 

Tokalon pudrası, terkibindeki im
tiyazlı yeni (çifte köpük) cevherı 

sayesinde cildin parlaklığına nihayet 
veriyor. Bu basit prova ile bizzat 
tecriibesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini " Finı 
Mat " yeni Tokalan pudrasına bulaş· 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2245.11 

lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaıd 
vesikaları haiz olup göstermesi lazrmdır. En aşağı seki1 
gün evvel müracaatla Otuz bin liralık bir inşaatı yapabİ' 
leceğine dair Nafıa Vekaletinden vesika alması. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede ya; 
zılr saatten bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdür; 
lüğüne getirilecek, Eksiltme komisyonu Reisliğine mak' 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilece~ 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa' 
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler k<lhtıl 
edilmez. ( 3624) 492S _J 

M OT Ö R devrindeyiz _ .. 
Motörün göreceği işi EL göremez 

S A T • 
1 E 

en mükemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR VE TESlS EDER 
HER TÜRLO ELEKTRiK SINAi ALETLERi 

Zımpara taşları, mak'apları pompaları, tezgahları, 

Yukarıda keşif bedellerile yerleri yazılı inşaat ve ta
miratın 10-7-936 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 
de ayn ayrı pazarlığı yapılacaktır. İsteklilerin yüzde 
7,5 muçakkat teminat paralariyle birlikte Kabataşda 
Levazım Şubesindeki Alım Satım Komisyonuna müra
caatları. ( 3 8 2 4 ) 5155 

12 AY VADE İLE SATAR. 
tırmız da su bardağına batırınız Fabrika tesisi için hususi servise müracaat. 

bir mavunaın yakmak ve ---------------------- Parmağınızı bardaktan çekince ne .. ---------------··------ıslanmış ne de parlamış olmayıp ku ----------------------_,.-Y 
kalafat ve ziflenmesi için pa 
zarlığı 1 O Temmuz 9 3 6 cu
ma günü saat 15 de Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 88 liradır. Son temi
natı 13 lira 2·0 kuruştur. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 
gelmeleri. (32) (3789) 

5123 

Borsa ve Osmanh Bankası 
miserliğinden: 

Ko-

"Karadeniz Orman İşletme Türk Anonim Sirketi" 
tarafından çıkarılmış olan (500) adedinin tamamı ve 
( 4500) ünün yüzde altmış biri ödenmiş herbiri itibari 
(50) lira kıymetinde (S.000) hisse senedi 8 Temmuz 
1936 tarihinden itibaren Borsa ~otuna kabul edilmiş

tir. (3862) 

ru ve "mat" olduğunu göreceksiniz ~--• T U Z L A . ------------.. -
Pudrada (çifte köpük) olduğu iç~ w 

rütubete mukavemet eder. Bunun 1• c M E L E R 
1
• içindir ki Tokalon pudrası 8 saat 

sabit kalır ve böylece bütün suva
rede sıcak salonda dans edebilirsi-
niz. Teniniz, ilk girdiğiniz taze ve A Ç 1 L M 1 Ş T 1 R 
nermin şeklini muhafaza eder. Ye- Içme trenlerinin vapurları köprüden 6,25 • 7,40 - 8,40 - 9.05. 11 -

B'-Ş.Dl~.ROl'1ATl211.A A~RILARILE.GRIP VE NEZLEYE KAR 1 BIRIC l ı< ILAÇTIR 
KiNOPRiN kaı~leri HERYERDE~l(URUŞ .... 

ni "Fini Mat" Tokalon pudrası ne l3,l5 _ l5,l0 _ l5,50 dir. ~!!!!!!il•--•~ ... 
yağmurdan ve rüzgardan ne de ter- -----------------~-·ıe::.=-......:..---~ 
lemeden müteessir olur. Burnun 
parlaklığına nihayet verildiği garan
ti edilmektedir. 
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iktisat Vekaletinden 
!.l•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııılli•ı.::: 

~ u TAN " gazetesinin 1000 liralık sigortalı ~ 
i abone teklifn~esi kuponu i 

Mütctnavip ceryanlı Elektrik saatleri ayar masası ek- N :: · · I o Tarih : 9 - 7 • 1936 -1 sıltmesı : 
·-- -

1 1 - İktisat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü -
Marmara mıntakası "İstanbul" Ölçüler ve Ayar Başmü- 1 1 \1-:dı. baba adı 

1 
soy adı fettişliğinde kurulacak mütenavip cereyanlı Elektrik j i 

ı ı 

saatleri ayar masası şartnamesi dairesinde açık eksilt- _ 
meye konmuştur. 1 1 

1 •• • • 

2 - Eksiltme müddeti 22-6-936 tarihinden itibaren -
45 gün olup ihale 6-8-936 perşembe günü saat 10 da lk- ! 
tisat Vekaletinde yaprlacaktır. 1 

3 - İstekliler bu işe aid şartnameleri İstanbul9 da : 
Ölçiiler ve Ayar Başmüfettişliğinden ve Ankarada Ölçü- 1 
ler ve Ayar Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Talipler Fenni şartnamenin "D" Fıkrasındaki ~ 
evraklarla teklif fiatlannı ihale gününden en az 5 gün 1 
evvel Ankarada Ölçülr ve Ayar Müdürlüğüne verecek
lerdir. 1 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ihale gü- 1 
nünden en az 5 gün evvel Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne i 
verecekleri Teklif fiatlarının yüzde 7 ,5 nisbetinde mu- _ 
vakkat teminat akçesi yatırmaları veya 249Q sayılı art- 1 
trrma eksiltme ve ihale kanunun tarifatı dairesinde bir -
b~nka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi 1 
işleri yaptıklarını ve bu hususdaki fenni kabiliyetlerini 1 
gösterir kanaatbahs vesikalar ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir Sirketi temsil ediyorlarsa musaddak Vekaletname 1 

il 

1 

1 

Doğduğu yer ve yıl 

-
Işi ve gUcU 1 

Veresesi 
kimlerdir ? 

ı-

Ikametgah 
Adresi 

Mahiliyetl var mı-
d . 1 
ır, var ıse nere-j . 

sındcn maluldür? 
1 

1 

Başlangıcı 
Ne kadar zaman i-
çin abone olduğu 

1 Sonu: 
- ~-~ ·- - - - - -·---

Bu kupona dercedılecek yazılar ıayct okunaklı yazılım, olmalıdır. 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servıaıne. 

) 

1 

-

=-• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 -
ve mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya Muhake-

1
- Gazetenizin 2a .Sb..ao L986 nüshn-

nıesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. smda yazıh ~artlar dairesinde kaza- 15 

1 

1 ( 1492) ( 3580) 4920 I ya ka.r~ı 1000 liralık sigortalı abone kuruşluk 
- ~ yazılmal< istiyorum. ı\boneman bede- pul ve -

ELEKTRiK ALETLERiN.N 

TAMiRi 
Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulu· 

nan eletkrik aletleriniz warsa, onları derhal Sahpazarda 
Necatibey caddesindeki S~ TtE .s?ı.yetenin ldare merkezi
ne, veyahud diğer şubelerıne getırınız. 

Bir ufak tamirle i,inizi görebilecek aletleri niçin evini-
zin bir kötesine atıyor~unuz? . 

Bilmiyor musunuz kı 44.963 No. ya telefon edınce SA-
Tt E sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp 

en kısa bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vazi. 
yette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SATlE'ye 2etirebilirsiniz. 

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

AÇIK EKSlL TME USULU lLE EKSlL TME lLANI 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer-
kezi Baştabipliğind~n : . .. . 

1 _Eksiltmeye konulan İş Çanakkale Sahıl suhhı -
ye Merkezi İskelesinin" tamiridir. ' 

Lise ve Tıcaret mekteplen me
zunları ndan memur ahnacaktır. 

Sümer Bank 
Umumi Müdür:üğünden: 
Bankanın teşkilatına ve Fabrikalarına liselerden, Tica

ret mekteplerinden bu sene mezun olacak talebeler arasın
dan memur alınacaktır. 

Seçilecek namzetler Bankanın, Teşkilatının ve Fabrika
larının idare, muhasebe, ticaret kısrmlarında bir sene müd
detle salıştırılarak yetiştirildikten sonra ehliyet ve liyakat· 
leri anlaşılma'k üzefe bir imtihana tabi tutulacak ve bu im
tihanda muvaffak olanlar, tecrübe ve bilgileri tekemmül 
ettirilmek üzere Banka hesabına ecnebi memleketlere 
staja gönderileceklerdir. 

Umumi Şartlar: 
1.- Türk olmak; 
2.- Tamüssihha olmtik; 
3.- 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak; 
4.- Liselerin riyaziye klsmından ve lise ayarı ticaret 

mekteplerin pek iyi, iyi ve orta derece ile mezun olmuş 
bulunmak; 

Hususi Şartlar: · Keşif bedeli 6343 lira 22 kuruştur. 
2 _ Bu işe aid şartnamel.er ve evrak şunlardır ( 3 ) 1 - Liselerin riyaziye kısımlarile lise derecesindeki tica· 
A - Eksiltme şartnamesı ret mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olanlar bila 
B _Mukavele Projesi . . imtihan kabul olunur ve kendilerine 70-80 lira arasında bir 
C- Nafıa İşleri şeraiti Umumıyes~ . • maaş verilir. 
D _ Tesviyei Turabiye, Şose ve Kagır İnşaata dair 2 - Liselerin riyaziye kısnnlarile lise derecesindeki ti-

caret mekteplerinden iyi ve orta derecede mezun olanların 
,İenni şartname riyaziye ve lisan gruplarından kuvvetli olanları seçilerek bir 

E - Hususi Şartname . . · . . imtihana tabi tutulur, ve kendilerine muvaffakiyet derece-
F _Keşif cetveli, Silsileı Fıat cetvelı, metraJ cetvelı. !erine göre 50 - 60 - 70 lira arasında bir maıaş verilir. 
G _Proje, Grafik. . İ 3 - Bunlardan Ankara'dan istihdam edilenler maaşla-

! 1 
b artname ve evrakı bedelsız stanbul rından maada ayrıca 20 lira pahalılık zammı alırlar. 

a ıp erın nı aye uz tan ıne adar aşa-L. steyenhe'rl huhş'ye ve Çanakkale sahı'l sıhhı'ye•Merkez- T ı· 1 · 'h t 20 Temm 1936 'h' k 
ımanı sa 1 sı 1 ğıdaki vesaiki "M.N." remzile Ankara'da Sümer Bank 

lerinde görülebilir. 'h · d p t · gün ü Umum Müdürlüğüne ve İstanbul' da Sümer Bank İstanbul 
3 - Eksiltme 20-7-936 tar~ ıSnheh. Mazarkesı. .. d 1 

O b d Çanakk
ale Sahıl 1 ıye er ezı bina- Şubesi Müdürlüğüne gon enne eri lazımdır. 

saat n eş e 1-Nufus tezkeresi : 
,sında yapkıla.c1aktır. çık eksı'ltme usuliyle yapılacaktır. 2 -Mektep şahadet!'lamesi veyahut mektep tarafından 

4 E t a verilmiş muvakkat tastıkname; 
- sı me . . . kl' . 4 7 6 r 

5 
_Eksiltmeye girebilmek ıçın ısteb ıknın _ d ırk~ 3 - Resmi bir hastaha:ıcden alınmış sıhhat raporu; '" 

, . t vermesi bundan aş a aşagı a ı 4 - 3 adet vesika fotografı ; 
muvakkat tenuna .. · lazımdır ( 4) imtihana tabi olacakarın imtihanı 31 Temmuz 1936 
Vesı.kaları haı'z olup goste~_esı d · N f. M"d .. ı·· ..... Ank ' - a ıa u ur ugun saat 9 da İstanbul ve ara da aynı zamanda yapı-

Bu gibi işleri yapabilecegıne aır 508~ lacaktır. (1605) (3779) 
a~nve~ka~ol~aSL (3 767 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A k 
,. Fabrikalar Umum Müdürlüğ ü 

s erı ., A 1 
Satınalma Komisyonu ı an arı 

150 ton 114 lük Oleom 
150 ton 105 lik Oleom 

. . deli 17625 lira olan yukarda mık-
Tahmın edılen be 

1 
e Askeri fabrikalar Umum 

· i yazılıma zem A~ 6 tarı ve cın~ K misyon unca 2 7 gustos 93 
Müdürlüğu Satın~lm~. .? saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
tarihinde Perşem e gunu sız olarak Komisyondan veri· 
e.dilecektir. ~artnam:k~~r~minat olan 1321 lira 88 ku
lır. Taliplerın mu vak 1 nı mezkur günde saat 15 e 
ruşu havi teklif me tup al rı. ve kendilerinin de 2490 nu-
k d K . yona verme en . . k"' a ar omıs 3 maddelerindekı vesaıkle mez ur 
maralı kanunun 2 ~e müracaatları. (3662) 5124 
gün ve saatte K.omısyona 

Ankara Belediye Reisliğ inden: 
l - Belediyenin bir senelik ihtiyacı olan 500-800 

ton bezin kapalı zarfla On beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

leri kalemine gelebilirler. 
5 - İsteklilerin usulü Dairesinde tanzim edecekleri 

kat'i teklif ve teminat mektuplarını 13 Temmuz 936 pa
zartesi günü ihale saati olan On beşden bir saat evveline 
kadar yani saat On dörtte Belediye Encümenine verme-
leri ilan olunur. (1499) (3623) 4919 

Sahibi: §UK.RV A.RIÇ - Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALUI 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

li ~önderilmiştir. Si~orta muamelesi- lmza B 
i nin yapılmasını dilf'rlm. · I 
:;-ı•••ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı• ıııı•r. 

KAPALI ZARF USULtYLE EKSlLTME 1LANI 

Gümüşane Nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşane Vilayetinin 

Trabzon - İran Transit yolunda yapılacak tesviyei tura
biye, imalatı sinaiye, silindiraj, sığnak binaları ve işaret 
levhaları. 

Bu işlerin keşif bedeli: Üçyüz Seksen bin altıyüz ktrk 
dört lira Dokuz kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlarcl•r 
A - Eksiltme şarnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 
C - Nafıa İ~leri şeraiti umum iyesi. 

... D - Tesviyei turabiye Şose ve kagir ve Betonarme 
inşaatine dair fenni şartname 

E - Hususi Şartname. 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli. 
G - Tahlili fiat cetveli. 
İsteyenler bunları 950 kuruş mukabilinde Gümiişane 

Nafıa Müdürlüğünden alabilirler, ve İstanbul - Trab
zon - Erzurum ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde mü
talaı edebilirler. 

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

4 - Eksiltme kapalr zarf usu1iyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 19000 li· 

ra muvakkat teminat vermesi ve Ticaret Odasına kayıtlı 
olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 
Bundan başka Nafıa Bakanlrğmın 24-4-936 günlü 
talimatnamesine göre Bakanlıktan bir vesikayı haiz ol· 
ması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda Ü çünd.ı maddede ya
zılı saatte bir saat evveline kadar Gümiişane Vilayet 
Odasında eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfr miihür mumu ile eyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. (3698) 5088 

Emniyet işleri 
ğünden: 

Umum Müdürlü 

1 - 936 senesinde zabita memurlarına yaptırılacak 
elbiseler için azı 12969,30 çoğu 13081,50 metre kumaş 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ek~iltrneğe konul
muştur. 

2 - Kumaşın rengi koyu kurşuni olacak beher met-
resinin bedeli muhammeni 500 kuruştur. . 

3 - Kumaşların ihalesi 13-7-936 pazartesi günü saat 
1 S de Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
teşekkül eden Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeğe girecekler: Kumaşlatın muhammen 
bedeli olan 65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi 
buçuk hesabile 4905 lira 55 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzu ile ve 2490 sayılı kanunun 2 in
ci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikde tek'1if 
mektublarınx ihale vaktinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri • 

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

4910 
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12===============-================================= TAN 

Akın Halini Alan Rağbet! 

Uc; günde on b inlerce kişi 8 ine~ Yerli Mallar Serg;sindeki 

Paviyonunu ziyarete koştu 
Radyolin paviyonunda, terkibi kim

yevi bir şaheser olan bu diş macun
ları Melikesinin otomatik makineler
le nasıl yapıldığını bizzat göreceksiniz. 

Radyolin paviyonunda, şimdiye ka
dar 18 madalya, 48 diploma kazanan 
bu müessesenin ne kadar titiz bir 
itina ile çalıştığına şahid olacaksınız. 

Bir tecrübe bin nasihatten yektir 

ıstanbul Gayrı mübadiller Kom,isyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 

856 Yedikule Hacı Evhad E. Çıngıraklı E. 2 Ahşap odaları 290 Açık 
Y. Zenberek Y.2-4-6-8- olan Bostanın arttırma 

10-12 ı/480 His. 
1217 Beyoğlu Yenişehir Dere boyu E. 91-93 93 Mü. Ahşap iki dükkan 410 " Y. 85-87 ve kagir odalar ve 

1655 Heybeliada Arka E. 14 
bağçenin 1/ 4 His. 
_ J2 metre arsanın 20 

" Y. 16 1 2 His. 
2671 Arnavutköy E. Kilise E. 19-21 37 metre arsa 60 

" Y. Kazmac1 Y. 7 
2836 Eyüp Camii kebir Camii Kebir E. 73-75 Ustünde odı:ısr olan 660 " Y. 69-71 kagir iki dükkanın 

3316 Sarıyer Yenimahalle E. Çiçek E. ve Y. 
J00,5/ 360 His. 
Evvelce hane şimdi 100 ,, 

6-8-10 üç arsa 
4417 Beylerbeyi Istavruz E. BC'stan E. 8 hane ve ahır ve 1800 Kapalı 

Y. Bürhaniye Y. 6/ 1-611 samanllgı olan 10 zarf 
mahallen 10 dönüm bostan 1/ 2 His. 

6510 Kasımpaşa Hacı Ahmed E. Eburrıza der- E. 72-74-20 Ahşap Samanlık 700 Açık 
gahı ve Uzun yol Y. 52-52-18- ve ahır ve kagir ha- arttırma 
Dere boyu ve Pir 20-50-52/ 1 neyi havi bostanın vakıf 
Hüsameddin mahallen Pir 'Tlahallinin 465 14800 ve 
Y. Pir Hüsamı:ırHin Hüsameddin mülk mahallinin 
ve Ebürrıza dergahı sokağından 808/ 7128 His. 

10 No. 
7183 Edirnekapı Keçeci Piri Kcçpni Piri E. fl~ veni 112 metre arsa 170 

" Löküncüler 177 
7855 Bevoelu Kamer Hatun Kılınç Arslan E. 25-27-29 Kagir üç hane 2890 Kapalı 

mahallen zarf 
29-31-33 

7908 Sarıyer 
..: 

Çayır E. 15 59,75 metre arsa 50 Açık 
Ycnimahaıte Y. 23 arttırma 

7977 Edirnekapı Kasımağa E. Camii Şerif E. üç defa Kagir üç hane- 1070 Kapalı 
ve Sona yokuşu 21 mükerrer nin 1/ 4 His. zarf 
Y Kasım od~ları Y.21-23-34 
ve Sona sokağı 

8176 Kasımpaşa Büyük Dere boyu E. 4. 189 metre arsa mah- 40 Acık 
Piyale Y. 10 kemenin izalei şuyu 

haritası mucibince 
8177 Beyoğlu Kamerhatun Papatya 4 Kagir hanenin 1440 Kapalı 

4ı 5 His. zarf 
8219 Kasımpaşa Büyük Dere boyu E. 4 189 metre arsa 40 Açık 

Piyale• Y.7-8-10..11 mahkemenin izalei arttırma 
şuyu haritası 
muc:bince 

Yukftrda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satı~a çıkar rlmıştır. !haleleri 20-7-936 tarihi-
ne tesadüf eden pazartesi günü saat rn dörttedir. Satış münhasıran 

lstanbul Cumhuriyet 
umumiliğrnden; 

Müddei-

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için mübayaa edilecek 
3 S 50 kilo süt il~ 4050 kilo ikinci nevi dağlıç eti ve 
14 700 = kase yoğurdu açık eksiltmeye konmuştur. Sü
tün muhammen bedeli 355 lira olup muvakkat teminatı 
27 liradır. Etin muhammen bedeli 1399 lira olup mu
vakkat teminatı· 105 liradır. Yoğurdun muhammen be
deli 7 3 5 lira olup muvakkat teminat 5 6 liradır. Eksilt
me 24-7-936 cuma günü saat 14 de yaprlacaktır. Şart-

nameyi görmek isteyenler tatil günlerinden maada 
her gün İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde 
görebilirler. Eksiltmeye girecekler Banka teminat 
mektublarr veya 'teminat makbuzlanle birlikte yeni 
postahane binasında İstanbul Müddeiumumiliği Leva
zım dairesinde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. ( 3853) 

gayrimübadil bonosiladır. 
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OÇOK ÇiFTLiK PARK 
Ünlü 
San'atkar · ftf ünir Nureddin 
ve arkadaşları; Kemençe FAHaRE, tanburi 

REFiK, ve Kanun ARTAKi 
10 temmuz cuma, 11 temmuz cumartesi, 12 temmuz pazar akşamları 

MEVSİMiN tLK KONSERLERiNE BAŞL IY ACAKLARDIR 
Telefon: 41992 

Jumer .l:San.k, .t..mtak ve .t..ytam J::Sankasının 

G v E 
SERMAYESİ TAMAMEN TURK 
EN GÜVENiLEN SİGORTA ŞIRKETlDlR 

Türkiyenin en büyük sigortaları (GÜVEN) dedir. 
Sigortalarınız için emniyetle ( G ü V E N ) i hatırlayınız. 
Galata. Vovvoda c~dr!Ps;i Sümer Bank binasmda. Tel. 44966 

KOÇUK İLANLAR 

Satıhk hane 
Bakırköyünde Yenimahallede is. 

tasyon civarında mısır tarlası mevki
i inde bir tarafı üç oda bir mutbah ve 
teferrüatı, ve diğeri iki oda matefer
rüat 600 metro bahçesi, kuyusu ve 
meyve ağaçlarını havi 11 ve 13 numa 
ralı haneler satılıktır. Müracaat evin 

1 içindekilere. 

Cok haşarat öldürücü rrfayiTer vardır· 

~~~Fakat, yalnız bir·P'LI 
tenekesi Qzerlnde asker resmi yoksa 

F L İ T deiildlr. 

Fena ve tMirsiz haşarat öldürücü ma-
viler almakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT'ın sahtelerın
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FLiT olduğunu ve siyah kuşaklı 
asker resimli sarı tenekeler içerisinde 
satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu te. 
nekeler mühürlü olduğundan her türlü 
hıyleden arldlrler. Hakiki FLiT kuJlanıl
dıkda bütün haşaratı öldürebilirsiniz. 

Delıkliri w yank/ara F!JT tuu 
ko'unuz. Haşarat, to:za temas 
e<kr etmez derhal ôlıl.rler. 


