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Yasar Olimpiyatta dünya birinciliğini . aldı 
Trakya 
manevraları 

T ürk orduıu Trakyada ıe
nelik manevralarını yap

bıaktadır. Senelik manevra, or
du denilen kocaman mektebin 
kumandand~n nefere ve t~hi
ıata kadar battan atağı ıenelik 
hir imtihandan geçmeıi demek
tir. Bu imtihanın mümeyyizleri 
Yalnız kendi ukeri teflerimiz ve 
llıütehuııılarımız değildir. Ma
nevralar umumiyetle ecnebi u
lteri atatele~ de açıktır. 

Böylece ordumuzun ıenelik 
hntihanı bütün dünyanın gözü 
Önünde cereyan ediyor demek
tir. 

'Sulh ordum 

O rdumuz diyoruz. Fakat hare
ket kudretini, teşkilatını, ta

lim ve terbiyesini, teçhizatını bugün 
'l'rakyada ameli bir tecrübeden geçir 
bıekte olan orduyu bütün dünya be
lliınsese yeri vardır. 

'l'Urk ordusu dünyanın yegane sulh 
Ordusudur. DUnya yUzUnde' b~ka 
hiçbir memleket tanımıyoruz ki ye
lli arazi sahibi olmak, başkalarına 
~ı kin ve tecavüz meyillerinden -
lııa.k bulunmak bakımından Tilrki
)e ile kıyas edilebilsin. 

OLiMPiY ATTA iLK ZAFER 

Kırmızı ve mavi kuvvetler btJgÜn Türk bayrağı bugün 
Babaeski .civarında harbedecekler direğe çekiliyor 

Manevralar bitiyor! 

Son Trakya manevralarsnda tayyare hüeUml~nna karşı maskelenen zırhlı otomobiller 

Trakyada Uç gilndenberi devam e- da bir harp olması bekleniyor. muştur. Mareşal Fevzi Çakmak ve 
den büyilk manevralar biıglln netice- Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi kumandanlar valinin daveti UZerine 
lenecektir. Bu gece sabaha karşı al- Mareşal Fevzi Çakmak ve kuman- Kırklareline gideceklerdir. 
dığımız telgraflara göre, kırmızı ta- danlar teftişlerini bitirmek üzeredir- Babaeskide bulunan arkadaşımızın 
raf kuvvetleri vaziyete tamamen hi· ler. Dün sabah Babaeskiye giden Mil- verdiği tafsilat ve Milli Müdafaa Ve

[Berlindeki arkadaşımız Felek telefonla bildiriyor. J 
Berlin, 9 - Greko •Bomen gtt. 

reşleri bu akpm blttf. Öğleden ev
ve:_l yapılan güreşlerde Yaşar Ih 
tonyalı Sayca gallp geldl. Çoban 
Mehmet Eston;alıya sayı hesabile 
mağlup Ui.n edlldJ ,.e umumi tas
nifte dördüncü oldu. 

Öğleden sonra, Yaşar Finlandi
yalı ile güreşti. Rakibine dört bu
çuk dakikada tuşla yenildi. Üç f e 
na puvanla üçüncü vaziyete girdi. 
~ri kalan üç fena puvanlr lsveçli 
de dört fena puvanh Finlandiyalı 
ile güreşinde Finlandiyalı sayı ile 
"'alip gelerek bir fena puvan aldı. 
Bu suretle Finllndiyalmın fena 
puvanı ~şe çıktı. 

Yenilen İsveçli de Uç fena puvan 
alarak sayısı altı oldu. Bu suretle 
mes'ut bir puvan tesadUfU netice
si Yaşar sikletinde dUnya birinci
si oldu. 

Yaşarın bu müsabakalardaki ta 
lihi çok büyilk olmakla beraber al 
dığı netice son derece iftihar:a de
ğer. Olimpiyatlarda Tllrk hayra -
~mı birincilik direğine ilk çektiren 

Tilrk genci Yaşardır. 
Bürlıan Felek 

[Yaşarın galibiyeti hakkındaki 

tafsillt tlçUncU sayfamızdadır. Di
ğer Olimpiyat haberlerini altıncı 
·ı:ıvfamızda bulacı:.ksmız. ] 

Ttırk milletinin uzun ve gerefli bir 
a.keri mazisi vardır. önderimiz ve 
teflerimiz, sevk ve idare hususunda
~ deha ve kudretleri en çetin tecrU
~en geçmt, askerlerdir. Böyle 
~ halde Türk milleti, bu şefle
~-..t ve ilhamı altında, tecavüz 
~ ·-f!.:· ıveularda....J?tnPlln. 

kim~~ Ma~ taraf i~n ku~~~~ liMUda~VekiliGe~r~K~umöz- kilin~be~nabil~n~~~amı~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

:'"-~ \18 pmımı .tur W• 
fiye ya,...,ur. 

TUr.k ordusu, TUrk yurduna karşı 
teveccüh edecek tecavüz emellerini, 
~hğile ve devamlı terakki ve inki
kftle iptidadan kıracak ve böyl~ bir 
tec&vUz olursa yurdu koruyacak ve 
~ildafaa edecek müspet bir kuvvet
tir. Ayni zamanda da dünya sulhü
Jıe bir destektir. Dünyanın bugün -
lttı kanşık halinde sulh bakımından 
)eelne teselli, Avrupa ve Asya ara
•llldaki mühim hava, kara ve deniz 
::: Yollannm, sulh ölçUsile tam bir 
~ Yete layık, macera6emellerinden 
t un ve uzak, bitaraflığını müda -
h~~a kudretli bir askeri kuv-ıetin 

kınuyeti altında bulunmasıdır. 
lfep• • • ırnızın alakuı 

,. rakya manevralarına h e r 

di azdır. Bugün her iki taraf arasın- alp, dünkü manevralarda hazır bulun dır. 

Dentryanşiarı quzeJ oklu 

Atatürk ve ismet lnönü Sekizinci Edvardın Kor-

yarışları takip ettiler ::;ö~~~c;:~T~~~~~;:1; 
1 Londra, 9 (Tan) - Kral, Fransa i - tarikile, bir deniz gezintisi için, J.. \ Dalmaçyaya hareket etmiştir. 

Kral Salzburgta ltalyan 
veliahdile görüftü 

Salzburg, 9 (A.A.) - Dük de 
Lancaster ismi ile seyahat etmekte 
olan İngiltere Kralı Sekizinci Ed
vard, bugün Oryant Ekspresile saat 
10.30 da buraya gelmiıftir. Müşarün-

1 

ileyh İtalya vcliahdinin ikamet et -
mekte olduğu otele yaya olarak git-

oı 'l'Urk çok yakından allkadar 
~ l.lYor, orduyu benimsiyor ve sevi- ı 
trOr, 1 

._~u ~laka eski bir asker milletin 
; 1 er!ığe ait her &eY için damarlara 
~lkllf bir bağlılığı diye telakki edi
'll ez. Orduya kal'§ı duyduğumuz 
ttıu ... taınamile §Uurludur. Aklında 
~e olan bir Türkte Türk or
'd. karşı hiçbir menfi duyguya 

Ut edilemez. 

llıt~U Türk ordusu yurdu konı
~l.ld n başka bir hedefi olmıyan bir 
~e e ur. Her Türk dünyanın asayiş 
~e ~niyeti bozuk bir yer olduğunu 
~llıı0tu_.nıa tedbiri almanın zaruri 
~lrıe :ugunu elbette takdir eder. 
~it er Türk şurasına emindir ki 
hit- ~tduıunun, idrakli ve isabetli 
~ıq ku idareden mahrum bulundu
~t'l de'Virlerde olduğu gibi, mace
lıtt'iç "e hakiki Türk menfaatinden 
~,eııtaatıere alet edilmesi im-

l't;~ . 
~dereceli tecriib• 

'f ıır.ı... ~ ecnebi lfPll altına 
~ ~eei ne demek olduğunu 

llıl..._'"' lll'k ınilletf çok acı bir IRU"et· 
~ '~ittir. 1918 ve 1922 senele· 

it- •- llıda bUtUn bir millet, umumi 
~rtlbe 

llıa~"" hı ınektebine sokulmuş ve 
~~ !'duna ecnebi ayağının bas
~ tlti manalar ve neticeler hak
""ll en yijksek derecelere kadar 
ı_ törnıuat" 
~tal· .., ur. 

1 l'a»a.ıııın; diU:ıY.anm gilya. en 

Atatilk, yarı§ların fa.ttlasından istifade ederek Ertuğnd yatında 18met in· 
önü ile Dil Kurultayı hakkında görü§Üyorlar. ı 

Moda deniz klUbU tarafından ter- Büyük Onder Atatürk, öğleden 
tip edilen deniz yarışlan, dün, Mo - ~~ra E~uğrul yatı ile yanş -mahal· 
dada bUyUk bir intizamla vaoıJm•"- lını teşrif buyurmuşlar ve günün bu 
tır. Yantlara saat 10 da Başvekilin en canlı SPor hareketlerini yakın • 
huzurile başlanmıştır. Iktisat ve ~a d.an takip ederek genç sporculara il 
biliye vekilleri de müsabakalarda tifatta bwunnıuşla.rdır. 
hazır bulunmuşlardır. Ismet liıönU, . Oku~~ulannıız, deniz yanşlarına 
yarışlarda kaza?anla:a hediyelerini aıt tafsılatı yedinci sayfamızda bu· 
bizzat tevzi etmışlerdır. lacaklardır. 

medeni milletleri idi. Böyle olduğu 
halde harpten bezmiş, askeri kuvvet 
olarak çözülmüş, gevşemiş bir mil
let, maruz kaldığı acı ve iztırap kar
fıfISmda benliğini ve varlığını yeniden 
duymuştur. Köle sıfatile a~ak.lar ~
tında ezilmekten ise ef endı bır mil
let sıf atile can vermeği daha cazip 
ve tercihe çok layık bulmuştur. 

BugUn Türk mektebinin en mü
him vazifelerinden biri, dünkü işgal 
gUnlerinin korkunç manasmı Ti.irk 
nesline öğretmek ve böyle bir akıbe
te karşı koruyucu bir kuvvet ıeıfatile 
orduya bağlılık ve minnet duygulan 
uyandırmaktır. DünU gören her 
Türk te, kendi acı tecrübelerini yeni 
nesle bildirmek ve gözünü açmakla 
mükelleftir. 

rette ödennıiş tecrübelerinin vata • 
nm bir köşesinde ve bir muhi~inde ol· 
sun, ~eba olmasından mes'uldür. 

. ~gazlar mukavelesile kapunıza 1 
kilıt vurunca bir emniyet hişsi duy· 
duk:. Şimdi ordumuzun hareket ha· 
linde bir kuvvet sıfatile, ameli müda· 
~aa h~eflerine göre Trakyada sene
l~k imtihanını parlak bir surette ge
çırmesi bu emniyet duygusuna bir 
kat d~ kuvvet veriyor. 
tşgalm manasını gözile gören, yur

dun ko~~masmdaki kıymeti ameli 
surette ogrenen Türk milleti dUnya 
sulhUnün en bUyUk tehlikel~re ma
ruz bulunduğu bir dakikada Tllrk 
ordusunun samirnt bir sulh kuvveti 
sıfatile yaptığı senelik manevraları 
alaka ile, candan sevgi ile, iftiharla 
takip ediyor. 

lngiltere Kralı Sekizinci Edvard 

~ir. Kral saat 12,30 da trenle 
Sibenike hareket etini§tir. Sibenik 
ufak bir Yugoslav kasabasıdır. 
Kral Naibin yatına binecektir. 

Bu vazifeyi yapmıyan Türk vatan
daşı, bütün bir neslin cok pahalı su- ~lunet Emin Y olman 

Yunan kralı ile görüfecek 
Atina, 9 (Tan) Ingiltere kralı se

kizinci Edvardın Yunan adalarını 
ziyareti, bu arada Korfoya geçerek 
Yunan kralı ile görüşmesi 11luhte • 
meldir. 

Avrupa Sisi biraz azaldı 
Bitaraflık hareketine Almanla
rın da katılması ümitleri kuvvetli 

Hükümet kuvvetlerine teslim olan 48iler 

A Vl'Upa ufkundaki karartı biraz 
azalmış görünüyor. İspanya dahW 
harbine karşı hazrrlanan 'bitaraflık 
hareketine Almanyanm Utihak etme
si ve böylece harici lhtllit ve sira
yetlerin önüne geçilmesi tlmldJ kuv
vetlenmiştir. Buna mukabil Alman 

arhldamım Tanca sularında bJmt.,. 

ama müsaade edilecek ve V ersay 
muahedesinin buna dair olan mem
nulyetlne göz yumulacaktır. 

tspanşa dahili harbine alt tafsl. 
ıat: 

[Sa~a 10, Sütün 5 ve 6] 

Cim Londos, dün Rus pehlivanını 
yendi, Mülayim berabere kaldı 

Cim Londos • Jrırearyanı ma çından heyecanlı bir a;. 

[ Maçların Wsilitı altıncı sayfadadır J 
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Ormanları korumak Esnaf bürosu ve 
cemiyetler 

için esaslı tedbirler Esnaf cemiyetleri bütçe-

Müştail maddeler Çöp istasyonları 
Yeni talimatnamede 
esaslı değişiklikler var! 

tesbit ediliyor 
Siyaset ôlemi 

Yunan vaziyeti 

, sinde tasarruf yapılacak 
Çıplak arazinin onnanlaşhnlması, mümbit saha- Esnaf cemiyetlerinin bütçeleri ü-

İstanbul gümrükleri bqmüdür. 
vekili Mustafa Nuri ile gUmrUk ve 

Aybaşında yeni usul 
tatbik edilecek 

inhisarlar vekileti gümrük işleri mü Çöplerin asri şekilde toplatılması 
dür muavini Celi.det Barbarosoğlu ve bunlardan iitifade edilmesi hak -
tarafından hazırlanan MUştail mad- kındaki kararın tatbikına bu ay so • 
dele_r ~ntrepolarına ait talimatname nuna doğru başlanacaktır. Yapılan 
proJesı tamamlanmıştır. tetkiklere göre Şişli, Topkapı, Edir

Dünkü posta Ue gelen Atina ,..., 
t.elerlnde, General (Metaksas) m 
krala verdiği muhtıra Ue halka hit.,.. 
ben neşrettiği beyannamenin metal 
vardır. Bunlar okunUBca, Genenl 
Metaksuın ne gibi t.ehUkeler k&l'fl
smda ve ne yolda salklerle hareket 
ejtiğt anla.,ılıyor. 

1 h d ı t hl•k • • d .. •• •• l kb zerinde incelemeler yapan İstanbul an arap e ense e ı esının e onunu 8 aca r Ticaret Odası Esnaf Şubesi Direktör-

IUğU bu husustaki tetkiklerini bitil"-

M •• d } t ki}" h k ti d• ·ıı·yor miştir. Bu tetkiklerin verdiği neti
U Ca e e eş a UVVe en iri ceye göre, bazı cemiyetıerin bütçele- Esulı değişikliklerle tadil edil~n nekapı hariçlerinde ve bir de Üskü

yeni talimatname, antrepoların nasıl dar haricindeki hlli araziden birin
açılacağı, antrepodaki tesisat~~ ne de bire( çöp imha istasyonu tesis 
suretle yapılması li.zımgelecegı VP. edilmeı:ıi kararla.ştmlmıştır. Bu is
milftail mayilerin ne suretle antre- tuyonlara getirilecek çöpler iki kıs
poya konulacağı hakkında birçok ma ayrılacak ve bunlardan bir kıs-

Parlimento §ekillerine ~k bağhbk 
gösteren Yunan kralınm da General 
Metaksasm istediği fevkalide ted· 
birlere neden kolaybkla ' muvafakat 
gösterdiği tezahür ediyor. 

A nkara, 8 (Hususi muhabiri
mizden) - Geçen yılın yaz 

aylarında memleketimizin mlıhtelif 

mıntakalanndaki orman yangınları
nın baliğ olduğu büyük rakkamın a
cısı hila içimizdedir. Bunun Ur.erine, 
güzel ormanlarımızı bir kül, sahası 
haline getiren yangına karşı iktısat, 
ziraat ve dahiliye veki.letleri tarafın
dan, muhtelif cephelerden, isabetli 
kararlar alındığı malumdur. 

Bu sene yeniden ittihaz olunan 
tedbirler memlekete güzellik, sıhhat 
ve servet veren ormanlanmızm dik
katsiz ve ihmalklr eller tarafından 
mahvedllmiyeceğine dair içimizde 
daha kuvvetli bir inanç doğuruyor. 

Yaz mevsimi orman yangınları 

tçin, kuraklık dolayısiyle, en mtlsait 
"asatı hazırlamaktadır. Kugm güne-
9in tesiriyle, parlamağa zaten mü
heyya bu1ilna.n kozalaklar, dikkatsiz 
bir yolcunun attığı ızmarltten çıkan 

bir kıvılcımla birdenbire parlayıveri
yor ve hektarlarca orman, böylece, 
bir dikkatsizliğin kurbanı olup gidi-
yor. 

Orman yanıınlanna hJ-fl 

memleketin daha birçok mmtakala
nnda orman yetietirmek ve yer yer 
serpilmiş olan ormanların arasında
ki çıplak araziyi orman haline getir
mek de, rejimin ele aldığı bUtün da
valar gibi, nıuazzam ve yıllara bö
lünmüş bir plA.nla varılmak istenilen 
hedeflerdendir. Çıplak arazinin or
manlaştınlmuı, mümbit 18.balan ha 
rap eden aıel tehlikesinin de önünü 
almış olacaktır. Bunun için de yeni
den fidan dikilme meeelesinden işe 
başlaıımI§tır. 

Ormanlarımız memleketin ihtiyacı 
olan keresteyi tamamen temin et
mektedirler. Demiryolu siyasetinin 
malzemesinden birini te§kil eden 
traversler için Anadolumuzun şimal 
ve cenubundaki geniş ormanlar pek 
müsaittir. Bundan başka ihracat 
maddelerimizin a.mbali.jmda kullanı
lacak olan zarif ve sağlam kutular, 
bu arada Ege üzüm ve incirlerinin 
ambalajı için hususi fabrika tara
fından hazırlanan kutular, kendi or
manlanmızm mahsulüdür. 

Kat'iyat için fiJJetli teJbirler 

E skiden kalma fena bir itiyat-
la köylü ormanlardan uluorta 

kat'iyat yapabilir; bunu yaparktn 
de kar§ısında hiçbir müeyyideye ras 

Memleket, güzel, temiz, çam koku- lamazdı .. Memleket iktısadiyatı mef

O rman yangmlarmın neye mal 
olduğunu Uç cepheden tetkik 

etmek icap eder. Bir yangınla: 

lu, sıhhat ve hayat fışkıran, hava- humunun, kökleşmeyi bir yana bıra
dan; yemyeşil, zilmrüt gibi bir man- km, daha tefekkW etmemiş olduğu 

o devirlerde, ormandan ağaç kesmek. 
zara.Çlan; ve memleketin belliba.şlı ih- köylüye, herkese mahsus olan yol-
tiyaçlarından biri olmakla kalmayıp, da yürümek gibi meşru ve tabii gö
her yıl, daha büyük bir rakkam ha- rünürdü. 

linde, harici ticaret istatistiklerimiz- Halbuki orman mahrukat deposu 
de yer tutan bir zenginlik kaynağın- değildir. "Ormandan bir ağaç kes
dan mahrum olmaktadır. Bugün Zi- mek, cemiyetin bir ferdini, cemiyete 
raat vekaleti, orman yanginlarma faydasız bir hale getirmek gibidir,, 
karşı, elindeki orman 'bellçlleri kad- ke,neati ~·•'·'91l& 'köklogtiği -.-o.n 

roeiyle mücadele etmektedir. VekA.Jet dır ki, ancak, hükQmetin bir dava o
bütçesinin tahammülü nispetinde, larak eline aldığı "Ormanlarımızı 
genif ormanlarda bir kaza vukuunda 
daha çabuk yetişebilmek ve icap e
den tedbirleri almak için, bu bekçi
lere birer de at verilmesi dU§Unül-
mektedir. 

koruma ve çıplak mıntakalarda or
man yetiştirme,, meselesine hakkı O· 

lan ehemmiyet verilmiş olur. 
Son zamanlarda memleketin muh-

telif yerlerine yerleştirilen göçmen
Ormanları hra)'llCll tedlnrler ıer için Iimn olan kereete bile, or-

0 rman yanpı.l&rmm eebepleri manlarmıızdan, müteahhitler tara
bakkmda veklletln allkah fmdan ve 8ı1u bir kontrol altında te

makamlarmdan aldJlim,ız malf1matz mbı ettirilmiftir. Yalnız bu hldiae, 
fÖylece hulba edebillrla: kat'iyatta göeterileıı titizliği göster-

Bu yangmlarm çop çobanlarm meye klfidir. 
dikkatsizliği, bazı harman yerlerhıbı 
ormanlara yakın olmuı ve orman- Nelıoıtlaır ormammu oar? 
Jarda dolaşan avcıların ihmali yt1zt1ıı O rman1anmızm işgal ettiği A· 

den vukubulmakta4Ir. Her yıl, ve- bayı heeap etmek de çok mU
kalet, bütçeeinin husu.ad fulma, ev- him ve o niapette gUç bir iştir. Eli
velki yıldan daha üstün tahsisat ko- mbdeld umumi haritalar, bu husus
yarak mücadele tefkili.tmı kuvvet- ta ki.ti malf1mat veremediğinden, zi
lendirmektedir. OnümUzdeki yıllar raat veklleti, memleketin muhtelü 
içinde A vrupadan, orman yangmlan· mmtakalarmda, dağınık bir vaziyet
nı .söndürmeye mahsus hususi aro- te çalııtmak ve ormanlarımızın işgal 
zözlerin getirilmesi dil§Uncesi de bu ettiği saha hakkında en doğru mal\1-
cümledendir. mata erişmek için gruplar teşkil et-

Hükflmetin ormanlar meselem 11-; miş ve bunları huausi haritalar tan
zerinde dilfUndUkleri yalnız bu ka- zimlne memur eylemiştir. 
darla bitmil değildir. Mevcut or- Husual orman haritaları yapıldık
manlanmızı yangından koruma ve tan eonra, bu mevzu etrafmda alı
daha iyi muhafaza etme gayesine nacak kararların daha isabetli ol.ı
matuf olan bu kararlardan bqka calmda ,Uphe yoktur. 

Balıkesir de A ·ıcılar bayramı 

rinde esaslı tasarruf yapılabileceği 
anlaşılmıştır. Birle§ik esnaf bUrosu 
adı altında toplanmış olan 18 cemi
yetin senelik masrafı on bin lira ol
duğu halde bu teşekkül haricinde ka
lan cemiyetlerin masrafları yirmi 
beş bin liradır. 

Esnafın kesif bir halde bulunduğu 
yerlerdeki birkaç cemiyet müstesna 
olmak üzere diğerlerinin böyle müş
terek bir büro halinde birleştirilme
ııi ve bir yere toplanması düşünül -
mektedir. Çiçekçiler, musiki san'at
karlan, bahçıvanlar, yemitçiler, 11-

vacılar ve saraçlar birleştirilecek ce-

miyetler arasındadır. Yeni sene büt 
çesi hazırlanırken bu esaslar gözö
nünde bulundurulacaktır. Cemiyet 
bütçelerinde yapılacak tasarruflar -
dan bir kısmı esnafın işlerine sarfedi
lecek, bir kısmı da ihtiyat akçesi ola
rak alakonacaktır. Bu suretle mU, -
terek bir yardım sandığı kurulmuı
na zemin hazırlanacaktır. 

Acıçeşmede olan 
yaralama vakası 

Suçlulardan Hamdi bir 
seneye mahkum oldu 

ted. General Metaksas, dahili isyan yeni hükümleri ihtiva etmek ır. rnndan kimyevi gübre istihsal edile-
Değişen maddelerden en mühimleri c ktir. tehlikesini, komünist propagandası

nın günden güne artmasmd& bulu-şunlardır: Ekmek, et, meyva, sebze gı"bi ,.;.;p-
'S"' yor. Bu propaganda idare makinesi 

1 - Antrepolardaki kanalizasyon ler bu ife yanyacağından bu gibi içine eokulmuştur. Maksat, komtl· 
tesi&atı yer üzerinden yapılacaktır. maddeler bu istasvonlarda toplanrl -

J nlst isyanı koptuğu zaman bu ma-
2 - Gaz tankları bir ,biçimde inşa dıktan sonra ilzerlerine yirmişer san- klncyJ muattal bir halde bulundur-

edilecektir. timetre yüksekliğinde toprak örtüle- maktır. Bir taraftan da Yunan u-
3 - Tanklara alınacak mayilere cektir. Bu çöpler bir sene ayni fekil- kerf kuvvetlerfnln kara, deniz ve Jıa.. 

ait hesaplarda tanklar esu tutula - de kalacak ve •un'l gllbre halinde \'a kısımlarmda komünist fUdrlerl
caktır. kullanılabilecektir. Çöp toplama is- nln ve aııa.rtl ruhunun yayrlmuma 

4 _ Fire ve zayiat hakkında ka- tuyonlan hakkındaki tetkikat he- çalı§ıbnı!Jbr. 
rar verecek makamlar tesbit edilmıt. - nilz bitmemiftir. Bunların da mahal- Gen H .. _,____ k H ı ı 

Ieri tayin edilir edilmez faaliyete r- eral e~, om n :un a, 
tir. çilecektir. Yunanlstandakl müteaddit slyui fır. 

Proje taalağı hakkmda inhisarlar kalar a.raamdakl ılfa kabul etmly• 
vekili Ali Rana Tarhana da malftmat kavgalardan ve an~I vaziyetinden, 
verilmi§tir. Tulak yakında Ankara- Poliste bir de gazetelerdeki a.vamflrlbae 
ya dönecek olan Celi.det Barbaroe yazılardan istifade ettJflni ve Yuna,n. 
oğlu tarafından vekllete gönderile- bhir lnhllile uğratmak uman• gel-

cektir. Divanyolunda bir eliğine karar verdiğini Ueri sllrtiyor. 
Gümrü/Jertle yapılan yenililr Yu.aan Bafveklllnln ıw ..... göre 111-
GUmrüklerde yapılmakta olan ıa- otobüs kazasJ yuma l Ağusroeta umumi bir grev 

Jahata devam ediliyor,. utanbuldaki teklfnde bql&IDMI ve dahili harp 
glimrük aervisleri Ankara tatbikat teldlne lnkıli.p etmeel mukarrenU. 
kursunun yeni mezunları ile takviye Araba ansızın durunca ı,ıe General Metakau bu tehllke-
edilmiftir. Bunlar on bet kadardır. tramvayla da toslqb nlıa önüne geçmek için ld&rel örfiye 
Aynca imtihanla yeniden 25 kadar ilin etmlt, t.evldfier Y&pmlft mecllAI 

Dl1n ubah htanbuldan Edirneye f-L--•· •·-- ı ı memur alınacaktır. İmtihanı kazana- IClllllln:"ULl9 ve .... unu esH n n muaf"' 
caklar 1stanbulda açılacak tatbikat giden 3377 numaralı otobüs Divan- yen maddelerinin httkmllnii muvak .. 

Hamdi ve İsmail isminde iki arka- ı d k b · kat __ ..... _ ı. .. ı.ıı·-··tı B h kursuada bir müddet ders görecek- yo un an geçer en seyyar se zecı au.-.,....., ~......, r. u are-
d~, Edirnekapı civarında bir mey- Jerdir. Mustafaya çarpmıştır. Otobüs, bir • ketlerin bütün mes'ullyetinl Uurtne 
haneye giderek rakı içiyorlar. Mey- w denbı"re durduğu ı"çı·n arkadan gelen aldığını gerek muht.uumd& ve ge-

A Diger taraftan gümrük komisyon-haneden çıktıktan sonra cıçeşme- rek beyannamesinde açık bir UuaJa 
den kolkola geçerterken karşılarına culuğu yapacaklar hakkında yeni tramvay arabası sür'atini keseme- anlatmıştır. Kraldan da IA.znııgel• 
Nuri, Ali ve Zihmi adında üç kişi çı hükümler konulacaktır. Alakadar mit, o da otobüse çarpm19tır. Bu tasvip lradeelnl almııtır. 
kıyor. Hamdi ile İsmailin iddiasına bir heyet, bu hususu tesbit etmek çarpI§mada otobtıs yolcularmdan Ali Fırka reisleri krala mtiraeaat ec1 .. 
göre, bunlar kendilerine güldükleri üzere muayyen zamanlarda toplana- kolundan, diğer birkaç yolcu da yUz- reJc olup bit.enlere kartı ltlrU etmlf
için aralarında bir kavgadır başlı- , __ 

rak bir proje hazırlamaktadır. Proje lerinden hafifçe yaralanmı'1ardır. Ya terdir. Fakat kral bu müracaat~ 
yor. Bu esnada Ahmet Nuriyi bıçak- ..._,_ bDdfrm-'-' ~ 

meclisin ikinci te9rin toplantısına ralılar hutaneye kaldmhn11, hldise General Me~HH 11:1111e 11RU• la yaralıyor, Ali de Hamdinin üzıeri- 19..i-h•t ~ 
:ne lkl eı ısuaıı ab;,u&. - ~- ....... _... .. n-~-.._..._ ,......,.. ....... _ ... t.rAfmna tah!(ilt~ haala.nmıatn- l..tmiJ.,~~dlsl. =--~~ V 

Bu hadisenin munakemestne Asli- Galataya nakledildiği zaman komis- Bir 1tız ortada yok Bu ,·azlye~ göre General MeiaJıt. 
ye Uçüncü ceza mahkemesinde ba - yonculuk işlerinin de ihtiyaca uygun Feriköyde oturan Alinin on yedi su bugün için Yunan mukadderat> 
kılmış, duruşma sonunda Hamdi bir bir hale gethilmesine imki.n veril - yqındaki kızı birkaç gün evvel ev- na tanıamlyle hiklmdlr. Bütün ~ 

mia olacaktır. den çıkmış ve bir daha dönmemiftir. sele, tatbikatta. elde edilecek muvaf .. sene iki ay, Ali de üç gUn hapse .,. 
Kızın bir cinayetl" kurban gitmesin- fakryetin derecealndedlr. Yunanf9. 

mahküm olmuşlardır. den veya kaçırılmasından endişe e- tanda itiyat hallnl alan fırka lhtllU• 
Bir boyacının muhakemeai yeni talimatname dilmektedir. N~iye, polis tarafın- larma ve amele meseleslnln aldı(' 
Tophane civannda seyyar boyacı- dan aranmaktadır. ,elde göre milli blrllk kurmak kolaf 

lık yapan on dört yaşındaki Hasan, k bir it deifldlr. · 
oradaki evlere su taşırken Ayşenin Belediye, kayma am- Alacak yüzünden... General Metabu'm çok cttretll bit 

kapısını aralık bulduğundan kovala- lann da mütalealannt Kuımpaf&da oturan OD dokuz ulmle öserlne almır ~ itte nnt' 
n oraya bırakarak içeriye giriyor. Y&flarmdakl İbrahim, Kurtulutta o- vaffak olmumı ve doat Ymum mnı.-
ve yükte hafif pahads ağır bütün soruyor turan Nuri ile bir alacak yUzUnden tlnl umunıi mUU mmfaatJer tneriDdl 
bulduklarım toplıyarak bir bohçaya Yeni bqtan hazırlanan belediye kavga etmlftir. Nuri bıçakla lbrahi- blrle,tlrebllmellnl elbe~ candan 1r 
koyuyor, çıkıp gidiyor. Bunları yol- münakuuı talimatname.ı, tefrini mi 

801 
kabUrgumdan yaralamlfbı'. teriz. 

da rasladığı bir adama yUz yirmi ku- p,ni içtimaı devreeinde tehir mecli - ___________ _,_, 

l'Uf& satıyor. Hasan, vakadan bir ıinde mtlakere edilecektir. Beledi - İbrahlmin yaram tehlikeli olduğun - . Şark Demiryollarmın 
müddet sonra yakalanmış ve ağırce- ye bu devreye kadar projeyi mükem dan hutaneye kaldırıJmıt, .uçlu ya- murahhulan 
za mahkemesine verilmiftir. Hasan, mel bir ıurette tamamlamak için kalanmıttır. Şark Demiryollan İdare Mecıuılt 
mahkemede hadiseyi olduğu gibi an- kaymakamların mUtalealarmı ilte • Aralarmda rekabet ftl'llllf ! hUkfmıetle müzakereye memur etd-
latmı1J, 120 kuruşu kendiline harçlık miştlr. Feriköyde fırıncılık yapan An· ği murahhaslarm ilimlerini tesb!C 
yaptığını M>ylemiştir. Mahkeme, fa. Kaymakamlar, mmtakalan dahi • don, arkadqı İamame rekabet yll- et.mı.tir. Bunlar firketin idare mea
lli mümeyyiz olup olmadığının tesbiti Unde mütemadiyen tefti.t yaparak zlinden kavgaya tutUfllluetur. Kav- Iisi ikinci reisi Demis, hissedarl':~ 
için Huanın doktora .evkine ve ser- belediye ihtiyaçlannı ve ıuçlarmı Ba k 

1 
Malzak'tır A ~ 

best bırakılmuı için mUddeilı.mumt- teablt edecekler ve yeni talimatna • pda umall bıçakla Andonu vUcu· r e ve ' ynca ----"-
dunun muhtelif yerlerinden • .ıh.o au- Nuyonal tarafmdan da bir mur-li .ıır. U kkere yuılmuma karar me hakkındaki nokW nazarlannı -e ... 

6e m ı.e rette yaralamı-+ır. Yaralı, hutane- bu gönderilecektir. 
vermif, duruoma bafka bir güne bı- her ay sonunda bir rapor halinde be ye kaldınlmıı, °';u,.lu yakalanm.,tır. 
rakrhnıttır. tediyeye bildireceklerdir. ~ 

Dünkü hava 
Dün, u.at 16,30 da bqlıyan yal

mur, kıla fuılalarfa lki u.at kadar 
devam etmittir. Bir aralık, ıiddetini 
bir hayli arttırdığı gibi, aıeller bul 
semtlerde ufaktefek tahribata eebep ' 

olmUfbır. 

DUııktl azamı hararet rr ,s, urarf 
hararet 22,2 idi. RUJıglrm latikame

ti fimalitar~id~mdi. Azam! stlr'ati 
9 metre, asgari sür'ati 3 metredir. 

Bugünkü hava 
Bugün, tuyik düne nazaran biraz 

daha dUıteeek, hava, az bulutlu, fa
kat, ekseriyetle güneşli geçecektir. 

1986 
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Geçen sene bugün 
ı - Şark villyetlerinde bir tet

kik eeyahatinde bulunan Bqbakan 
lsmet İnönU, refakatlerinde Hariciye 
Vekili Tevfik RUttU Aru olduğu 
halde htanbula dönmllflerdir. İsmet 
lnUnö, dofruca Dolmabahçe Sarayı
na giderek Atatürke müllki olmut
tur. BUyUk önder, Ba.tbakandan tet
İdkleri etrafmda izahat almJlbr. 

2 - Laval, Parlate lngllliı ve 
İtalyan elçilerlle anl&flDlltır. 'Oç dev 
ıet murahhaalarmm P&Nte toplan&

rak H&bet 1'lnl yola koymak için to
nupeakLan haber veriliyor. 

Yoiurt imalithaneleri 
Yoğurt imallthaneleri ve y~ 

ıatıcıları hakkında 

sene önce tatbik ı~b_! 
sma konulan talimatnamenin binr"" 
yerlerde gevtek tatbik edildiği ~ 
yerlerde de talimatname htıkUaıl * 
ne hiç riayet edilmediği görUinıUf 
tur. _ _. 

Belediye, allkadarların gönde~• 
fi bir tamimde bu talimatnauı~ 

tlddetle tatbiki lüzumunu blldiro:: 
yofurt imallthanelerinde gör:\ 1 

nokunlann yoğurt mevw~e ~ 
dar tamamlanmuım teblif e~ 

Balıkeatr, (TAN) -Avctlar klUbU 
azalan, klUbtln batkanı Behçetin re
isliği altmda ıa, kilometre uzaklıkta 
bulunan Çengel oğluna gitmifler, bu 

bölge dahilinde avlanarak avcılar bay 
rammı bUyUk tezah Ura tla kutlula- !l!!!!!!!l!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!! 
mışlardır. En fazla av vuran Süley- olarak il1n edilmitti.r. Y~anki reılİm 
man Çawştur ve 936 yılı ıampiyonu avctlan bir arada göstenyor. 

Omnazfyelet7veJ Temmu.ı 
ıı !8 

3 - Telefon tn'kettrıin Lon~ 
ki hilsedarlanndaiı bazılan tekrar 
mtlzakereye ittirak etmek \bere An
ka.raya gitmitlerdir. Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya da birkaç güne kadar An
karaya dönecektir. Gilneı: 5,2 - öile: 12.19 - ikindi: lUl 

Aktam: 19,16 - Yatıı: 21,00 - lmsak:S,09 

l 
l 
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SON HABER 

Olimpiyatta ilk zafer 

Yaşar, dünkü güreşi 
nasıl kazandı ? 

:r A N 

İngilterede bir Trakya manevraları 
vazife suiistimali - • 
MisterBaldvin,Hava Ne- Kırmızı, mavı kuvvetler 
zar~ti umumi k~ti~ine harbedecekler 

ışten el çektırdı 
lngiltere hükumet makineıi 

hususi menfaate en az alet 

Gülmek! 
Birisi bir tuhaflık e~; ka~ısm .. 

daki anlamamı~. Adam tekrar et
mlş; öteki gene anlamamış. Anlata
nın canı sıkılmış ve hikayeyi evire 
~evire anlatmış. Onun üzerine dinli
yen gütmeye ba.jlamış; anlatan da: 

Berlin, 9 (A. A.) -Anadolu ajan-ı Yaşar son maçında üç puan kay-
•ı hususi muhabirinden: betmiş olduğundan kendisine galebe 

Bu akşam Deutschland Hale'de ya- çalmış olan Finlandiyalı ile müsavi 
Pılnuş olan güreşlerde Yaşarın 61 ki- oluyor, Karlson da üç puanla başta,. 
10 tily sıklet kategorisinde kazanmış geliyordu. 

1 ~lduğu muvaffakıyetle Türk bayra- Finlandiyalı ile İsveçlinin yapacak 
ıtlıın ihraz etmiş bulunduğu bir .za- lan bu maçın Yaşarın muvaffakıye
fere §ahit olduk. tini temin etmesi ne kadar garip gö-

edilen bir maki
n e d i r. Hüku
met erkanından 
birinin vazifesi
ni hususi bir 
menfaate alet 
ettiği duyulun -
ca İngilterede j 
çok büyük bir ı 
ha11asiyet göıte. 

- Hah şöyle! Şimdi zevkine \·ara. 
bildin! de.}inoo dinliyen cevap ver
miş: 

- Hayır! Gene anlıyamadrm da 
ona gülüyorum .. 

lık ~a.rpı~malardan sonra üç gü- rülürse görülsUn, Finlandiyalının ls
r~çi finale kalmış idi ve Yaşar ra- veçliye puan hesabiyle galip gelmes~
kiplerine faik bulunuyordu. Çünkü ne bağlıydı. Nasıl ki öyle oldu. Reı
j\r~ar. bütün bu çarpışmalarda yal- ni ile Karlson şiddetli bir çarpışma
!ı.rz bir tek puan kaybetmişti. Halbu- dan sonra biribirlerini tuşla yeneme
ki İsveçli Karlsson, üç ve Finlandi- diler ve üç hakemden ikisi sayı he
Ya.Iı Reini dört puan kaybemişlerdir. sabiyle Finlandiyalıyı galip addetti-

Ringe evveli. Yaşar ile Reini çık- ler ve bu suretle ayni zamanda Ya
lılar. Çok mükemmel, kuvvetli ve şarın galibiyetini temin eylediler. 
~ bir atlet olan Finlandiyalı, Şurası kayde şayandır ki Yaşar 
bu müsabakadan ancak Yaşan tuşla son maçta her nekadar tuşla mağlUp 
~ek ve ona Uç fena puan verdir- olmuşsa da evvelki günlerde tuşla i
tnek suretiyle muzaffer çıkabileceği- ki ve sayı hesa~iyle bir galibiyet 
ile kani bulunuyord~ kazanmıştı. Halbuki bu esnada Fin-

Bu sebepten dolayı daha başlan - landiyah ile İsveçli başka pehlivan -
~ itibaren eon derece şiddetli lar ta.rafından mağlubiyete uğratıl
hüCttmJara girişti ve beş dakika sü- roış1ardı. 
~ bir güreşten sonra haklı bir mu- Neticenin ilanından sonra Yaşar 
~aktyet kazandı. maçta hazır bulunan ve miktarları 

Bu dakikada Türk pehlivanı tu,_ çok olan Türkler tarafından el üs -
la 'Yenilmiş olduğundan dolayı Reini tünde götürlümüştür. 
ile Karlsson arasında yapılacak ma- Yarm olimpiyat stadyomunda 
~Ilı bu kategorinin galibi kim olaca- Türk bayragıw büyu .. k direğe asıla -
tnıı ta . ed wo ••taı d b yın eoegı mu easm a u- k b d ilk defa olarak 
luııuıabilirdi. ca ve u esna a 

F'akat iş, böyle olmadı. Her müsa- Türk milli marşı çalınacaktır. . 
hıktn kazanmış olduğu puanların Bu da gerek güreşte ve ger~k. s~r 
lrıiktan asıl bu dakikada çok mües- sporlarda maziden çok daha ıyı bır 
llir btr &mil olarak ehemmiyetini istikbal vadeden bir başlangıç ola -
t<strtenyordu. caktır. 

Köy kalkınması 

Ziraat mühendisleri 
·rürk kOyüne gidiyor 

'Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz -
~en) - Köy kalkınma pli.nlannın ha 
ıtrlanması, bu davayı gerçekleştir -
~ek için kurulan yüksek Ziraat Ens
lıt.Uıerinin çalışmasında yeni bir dev
~e açmıştır: Bu yıl enstitünün Ziraat 

akUltesinden 41, Baytar Fakültesin 
den 31 ve Orman Fakültesinden 30 
ten.ç mezun olmuştur. Enstitünün 
~n. .senedeki çalışmaları hakkında 
t ÜfUnceleri rica edilen Rektör Dok -
or F'alke, §unlan söylemiştir: .. 
~ - Ziraat enstitüleri kuruluşun-

d~n. beri daima bir ilerleme balinde
ır '"" k 1 at · .a.ur nkıli.bının en bUyük dava-

'-U 0lıan. köy kalkmınasmın şerefli me 
-., 1Yetıni yüklenmiş olan bu kültür 
~~leri; üzerine aldığı vazife -
lit huy(iklüğünü ve çetinliğini müd-
81 ~!arak çahgıyor. Enstitülere kar
•·n •ı:na yakın bir alaka gösteren 
~ eri · ~it tnız, bu seneki neticelerden 
111 tn~ı:nnundurlar. Ekonomi Baka
heı:l~l Bayar, bilhassa Ziraat tale
~ l'iııin muvaffakıyetinden çok se -

duyduğunu söylemiştir. 

~ lnlft,al eden İf birliği 
tt U.u ilene ilk imtihanını veren Zira
dı.beçU_nen söme!ltri talebesi yüzde 80 
llıft tın.de pek iyi ve iyi derecede sı
~; ı:eçmi3lerdir. Bu parlak netice
eı dll lebelerimizin mesleklerine kar
i'! 0ı:duklan yakın sevginin bir ese
~le . rak görmekle beraber Türk li
~t't~in. bize iyi ve umumi kültürü 
'tı oıalebeJer verdiğini mes'ut bir mi 
~ l'ak ta telakki edebiliriz. 

~~ ~' ~ç senedenberi liselerle yük
~ hsı1 gençliği arasında daima in 
~, ;::n bir iş birliğine phit ol -
~ b· bahis üzerinde ili.ve edece
~l'oe~r ~okta da; Türk gençliğinde 
~~ öhenınek ve neticeleri gör
~ la "e ftlen hidiseleri yaşadık -
~ rıra bağlanmak yolundaki inki
~ 0~ 8unun pratik hayat bakımın
~~u: değeri izahtan müstağnidir. 
~~t'tl de ... ki yıl talebe sayısı 600 e 
~ !~cagı için yeni bir talebe yur-

~'ltıarı ~na .ba§hyoruz. ~s~anbul~a~i 
~~eıt· akUltesi şubesi ıçın de onu
,;: lttı 1 

hafta içinde büyük bir ens-
~,t'a~ağa başlanıyor. Bu yıl 

bir de bUyUk mikroskop 

salonu yapılacaktır. 

Fakültenin yeni mezunlan 
Ziraat FakUltesinden mezun olan 

tar, vekaletin muhtelif;• araştırma is

tasyonlarına tayi nedileceklerdir. Sö

minerden mezun olan 15 kişi bir ay 
kadar köycülük kursuna tabi tutul
mu~laraır. Bu mezunlar beş grupa 
ayrılarak orta, şimal, garp, cenup 
Anadolusiyle Marmara mıntakasına 
ve Trakyaya gidecek ve her biri bu 
mmtakaların karakteristik üç kö -
yünde altıpr zirai işletme etüdü ya
pacaklar ve anketler hazırlayacaklar 
dır. Bu anketlerden gaye milli servet 
hakkında bir fikir edinmek ve köy 
kalkınmasının dayanacağı temelleri 
hazırlamaktır. Şimal mıntakasına İk

tısat Vekaleti mütehassıslarından 
Hikmet Sadığın idaresinde gidecek o
lan talebeler Kastamonu, Giresun, 
Samsun, Rize havalisinde, orta Ana
doluya Ziraat mühendisi Sadrinin ida 
resi altında gidecek olanlar Kayseri, 
Konya, Çorum, ve Afyonda, cenup 
mmtakasına. istatistik umum müdür 
lüğü zirai istatistik müdürü Osman 
Feridin idaresinde gidecek olanlar 
Seyhan, İçel, Antalya ve Muğlada; 
Ege m.ıntakasına bağcılık mütehas -
sısı Şemsinin idaresinde gidecek o -
}anlar lzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın 

havalisinde ve Trakya ile Marmaraya 
gidecek genç ziraatçiler de vekaletin 

Demir· 
yollarımız 
bizimdir 

Sir Chri3topht,r rilir. Derhal hu-
Bullock susi bir tetkik 

heyeti işi araf -
tırır, raporunu başvekile verir. 
Batvekil de icap eden kat'i ted
biri alır. 
Birk~ ay evvel nazırlardap Tho

mas'm, k~binede kazanç vergisine 
dair ,·erilen kararlan bir dostuna 
üşa ettiği anlaşılmı tı. Hususi tah
kik heyeti bir hafta i~inde raporunu 
hazırladı, bu karar gazetelerde neş
rolundu. Tlıomas istlfasım vermeğe 
mecbur oldu. 

Şimdi de Hava Nezareti Umumi 
Katibi Sir Chri"topher Ballock hak- j 
kında da böyle bir vazife suiistimali 

1 
velvelesi kopmuştur. tngiJt.erede po. ; 
litika yoluyla gelip giden nazırlara ı 
mukabil umumi ki.tip, dabna iş ba-I 
şmda kalan ve nezaretin i ş 1 e r i n e 
asıl hakim olan adamdır. 
Vazifesini suil.f;timaJ ettiği söylenen 
adamın senede SOOO ingiliz lirası. ya
ni bbim paramızla 18,600 lira maaşı 
'\·ardır. 

Hava neıart"ti umumi katibi, İn-

Tanklanmı::dan biri vazife görürken 

• 

Bir süvari bb1ilfji1 yiirilyii-§ halinde 

Biz, her halde dünyanın en neşeli 
milletlerinden değiliz ama en tasalı, 
en küskünlerinden de değiliz. Berline 
Olimpiyat görmek veya işlemek i~in 
gelmiş olan yetmiş iki buçuk mille
tin stada gidiş ~elişincle görüyonım. 
Bir tanesi de a~zını 8'.'•Jl gütıniiyor. 
Hele Almanlarda teravih namazı 

kılar gibi abus bir beraberlik. Ben 
de ciddiyeti se'\'erim ama bu kadarı 
da insana melankoli veriyor. Halbu
ki bizim birkaç çocuk bir araya "e
lince bir şakraklıkhr gidiyor. Gülü
yorlar. görüşüyorlar ve diğer mil
letler gözlerini kaşlanna kadar açıp 
bize bakı)·orlar. Haydi şimal ha!kı 

biraz soğukkanlıdır diyelim. La.kin 
nerede l<'ransızlar, İtalyanlar, hatta. 
Amerikalılar. Onlara da bir küskün
lük gelmiş ki sormaym. Galiba bu
nun sebebi B<'rlinln ağustosta şubat 
yapan iklimidir. Aklıma geliyor ki; 
köpeklere kadar mekteıl ~an Avm
palılara gülme3; öğretmek l!;ln hir 
mektep açsak hayli talebe yazılır. 

Lakin dikkat ediniz! Gülmeyi diyo
nım. Sıntmayı ve yıhşma~-ı değil. 
Çünkii ~·umurtanm tazesiyle çürüii,ü 
neyse gülmek te yılışmak ta odur. 

B. FELEK 

giltere hava hatJan tıirketiyle posta 
nakliyatı ve tah.c;isat meselelerini hü 
kimıet namına müzakere ettiği bir 
sırada şirketin müdürlüğüne geçme
ğe hu"usi surette talip olmuştur. 

Hilkiımet namına şirkete mühim 
tahsisat nrmek \.'eya \·ermemek elin 
de bulunduğu bir dakikada böyle bir 
talepte bulunması, nzife.}i ağır bir 
.... H<:timııl ,liw•. t.Plnkki P11ilmis. hak
kında ,-. iki gün içinde araştırma
lar yapılmış, neticede vazifesinden 
çekilmesi icap etti~ başnkll tara
fından kendbdne tebliğ edilmiştir. 

Babaeski, 9 (Hususi surette gön -
derdiğimiz arkadaşımızdan) - Bu 
sabah kasabada hümmalı bir faali ~ -ı<a;;;-ö;;tp ~:h~;:!iç;ekiliyor 
yet var. Kırmızı kuvvetler yavaş Milli Müdafaa Vekilinin 
yavaş çekiliyorlar. Bu ricat Babaes-

Ha'\·a nezareti umumi kitibi, 17 
sene mütemadiyen bu mühim memu
riyette bulunmu~. hava nezareti işle
ri hakkında her fırsatta parli.mento
da izahat vermi!} ve İngiltere gizli 
müdafaa komitesinin bütün işlerine 
kanşmış bir adamdı. Habeş muhare
besi mlin88ebetiyle Akdenizde hava 
i'Jeri ehemmiyet kespedince Bullock 
bu işlerin idaresini eline atmış, haf
talarca bütün lngilterenin dikkatini 
kendi üzerine c.elbetmişti. 

mütehassıslarından Kemal Vasıfm 
idaresinde İzmit, Bursa, Tekirdağı ve 
Edir:neye gideceklerdir. 

Köylünün bugün içinJe 
bulunduğu fartlar 

Etiltler için köylünün içinde bulun
duğu hayat §artlarını tesbit eden e
saslı bir sondaj listesi hazırlanmış; 

tır. Bu lise başlıca beş grupa ayrıl· 

mıştır. Köylünün İ§letme yılı içinde
ki umumi durumu, serveti, ziraat a
letleri, alacağı ve borcu, menkul ve 
gayri menkul malları, yardımcı mad
~eleri, içtimai ve medeni vaziyeti bu 
lıstelerle tesbit edilecek ve böylelik· 
le üz~rinde işleyeceğimiz, çalışacağı
~ız •. ıleri ve garpli bir çehre verecl'!
gımız Türk köyünün bugün içind 
bulunduğu §artlar hakkında doğru, 
ehemmiyetli ve esaslı malı1mata sa -
bip o,!muı; olacağız ... ,, 

ki - Kırklar~i istik~metındedir. Sa- gazetemize beyanah 
bah saat yedıde vazıyet bu olacak- :Ş b k" 9 (Hususi surette gön-
tır .. Maviler de tertibat alıyorlar. Ta- 1 d d~. ~e~ 11 

k d zd ) Milli 
w 

1 
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P.i.Yf~rl kij~ ıimal cephelerinde Müdafaa \'ektıi General iızım Özalp, 

Felemenk Kraliçesi 
tahtını kızına 
bırakacakmış! 

müsademe ediyorlar. Bu karşılaş- bu sa6~b lstanbu'td'an kalkan trenle reıemenk kraliçeııinin 46 senelik 
malarda her iki taraf ağır, hafif 'bin saat 16 da Alpulluya geldi. hükümdarlıktan sonra tahttan inece 
Jerce silahlarını kullamvorlar. Kır _ Babaeskide kalabalık halk ve be- ği, yerine bugiln 27 yaşında bulunan 
mızının çevirme harekatının yarın lediyc bandosu tarafından karşı- kızı Prenses Culyananın geçeceği Av
bütün mavi kıt'alarını çevireceği ve landı. Kazım Özalp, köylülerle ko- rupada şayi olmu§tur. 
mavinin ancak bir tepe istikametinde mıştu , hatırlarını sordu. Mahsul va- Bu te§~bbüsiln ilk adımı olarak Fe 

kuvvetlerini .>e ı- -.rıcrc:: aradan ka
çarsa efradını kurtarabileceği talı -
n.in ediliyor. 

ziyeti ve alışveriş ve tediye işleri lemenk parlamentosu, Kraliçenin ta-
hakkında izahat aldı. lebile Kraliçelik tahsisatından bizim 

Mareşal ve arkada§ları ""le •zileri, 

karargahları teftiş ediyorlar. Mavi -
ler, durmadan kırmızılıı.rm çevirme 

harekatını anlamağa çalışıyorlar. Bu 
vaziyet ak§a.ma kadar devam etti. 
Yol.:a hcrşeyden habersiz ricat eden 

Köylüler, vaziyetlerinden memnun paramızla 150 bin lira indirmiş. Bu 
olduklarını söylediler. Kazım Özalp, para müstakbel kraliçenin kocası için 

buradan otomobille manevra sahası- maa§ diye ayrılmıştır. Müstakbel kra 

na giderek Mareşal Fevzi Çakmağa liçeye koca olacak zat ta İsveç kralı· 

iltihak etti ve harekatı, takip etti. nın yeğeni Prens Şarldır. 

Kazım Özalp, bize beyanatta bulu- Kraliçe Vilhelmina 1890 da 10 ya-

mavilere rastlanıyor. 
Akşam 18 e doğru vaziyeti har

biye değişmeeı .. Maviler bütün cephe

de ilerlemek istiyorlar. Fakat, engel 
görüyorlardı. 

Bazan kasabadan büyük çaplı top
ların geçtiğini görüyoruz. Netice ya

rın sabah daha ziyade tavazzuh ede
cektir. Yarınki harekat, Kuleli ve Ye 
nimahalle civarında olacaktir. Her 
iki tarafın bu havaJide bir muharebe 

narak dedi ki: 

"- GazetC?ıizin manevralarla ya
kından alôkadar olm<1Sı menmımiyet 

uyandırdı. Bu defaki manevra, ço1~ 

biiyiik ue ehemmiyetlidir.Ben lmrada 
harekatı tetkik ettikten sonra, belki 

yarın lstanbu"Ia döneceğim. Her iki 

taraf bütün gayretlerile çalışıyorlar. 

Netice bir iki giın içinlle alınacaktır.,, 

Kazım Özalp, vagonda manevra va 
ziyetini gösteren pafta ve p1in il7.e
rinde esaslı bir tetkik yapıyordu. Baş 
vekilin manevralara gelemiyeceğini 

kabul etmeleri mukarrerdir. Kırmızı, söyledi. Gece, şerefine, belediyede zi 
şimdilik vaziyete hakimdir. yafet verildi. 

_Manevranın yarın bitmesi mukar- .....-.~~--~ a 
rerdir. Kırklareli valisi, Mareşali ve ket edecektir. Kazım Dirik te misafir 
kumandanları Kırklareline davet et- leri davet etmiştir. 
miştir. Resmi geçidin nerede yapılacaıb 

Vekil Kazım Özalp, Alpulluya uğ-ı henüz kat'i olarak belli değildir. c 
radıktan sonra yarın !stanbula hare Litlf Erenel 

şında iken tahta geçmiştir. 8 sene ve

sayet altmda kalmıştır. Prens Henri 

isminde bir Alman Prensi lle evlen • 

miş ve 1909 da bir kızı doğmnc:tur. 1 
J 

Yunan Kralı Korf oda 
Atina, 9 (Tan) - Kral, dün öğ· 

leden sonra Korfoya varmıştır. Ta • 
til milddetini bu adada geçirecektir. 

Ruten E,ref Yunan 
Batvekilile görüt tü 

Atina, 9 (Tan) - Türk sefiri Ru. 
şen E§ref, Başvekil Metaksası ziy~ 
re.t ederek iki memleketi alakadar 
eden işler etrafında görüşmüştür. 

Çan kaya kazcuı 

nıetkale 

Ankara, 9 (Tan) - Ankara vfla • 
yetinde kurulmuş olan Çankaya ka
zasına bağlı olmak üzere Dikmen ve 
Cebeci nahiyeleri kurulmuştur. An· 
kara vilayeti merkez kazasına bağlı 
olmak üzere de merkezi Keçiören 
olan K~iören nahiyesi teşkil edil • 
miştir. 

l 9'?-1 = trn~rl de- 300,000,000 Lira 
mir)olu in,a11tına - -
ı>aıfedilen para. 

J tn4 tiiil>f'rı f'<'nı< 
bll<'rıl<'n satın alı •• 
nan yol ,mU.talll 

2.836 Km. 

Bir memltketiA müdafaar.1 isfa 
.ralnız topu tüfeği H~ doııanrnaıw oı. 
ınak kafi df'ğildir. Topu, tUftği nak
led~k )Ola da ihti3ar. \ardrr. ı 

Ilıı JOllar t·sl,i ıll"\'İrde ttntbllerln 
cıJiodc idi. Biitıin demirJollanmm 
M'llf'hi ::-irkttk·r idare t.(fiyordu. Cuır
huriyet lıiıkiııııetl lıutilrl hu yollan 
satın alnrak mıidafaa u .. ıtalannı 
ktndi eline aldı. Rııglin artık rahatız 

Uçilncü umumi müfettişlik çev:re 
si içinde bazı nahiyelerin kazaları • 
nm değiştirilmesi ve birkaç yeni ka 
za teşkilatı vücude getirilmesi düsfi. 
nillmektedir. 

Yunan hükUnıetinin programı 
Atina, 9 (Tan) - B~vekil Metak

sas, bugün öğleden sonra hilkfıme
tin programını radyo ile ilan etmiş
tir. 

Elinikon Melon gazetesinin yazdı
ğına göre, Yunan hilkfuneti yeni 
esaslara göre, bir teşkilatı esasiye 
kanunu hazırlamaktadır. 
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J.lıo. ıo Yazan : Ziya Şakir Kanda üre çoğalınca .. Daldan dala 1 
Demir Ali Efe ile Yörük Ali Efenin Bu da son moda hastalıklardan 

a. raSI SenelerdenberJ• açıktı biri. Kimisi damarlarındaki tansiyo- - Allo ... Allo .. Nere8i orası! .. 
nun artmasını merak ediyor. Kimisi- - Buraıu Bay Aziz t;rgln'in e\i .. 

Bazı kımseler bunlara k&r§ı his- ne olursa olsun; bir silahm patlama- nin merakı midesinde: ülser olup ol- - Bayan Seza ora.da mı? •. 
aett~kleri m~ı_ıınuniyeti göstermek is- sı, Yunanlılarla İngilizleri sevindir~ madığını anlamak için sırayla rad- - Bir dakika efendim ... Kim gö-
t~~ı~ler; silahlarının kundaklarına cektir. Binaenaleyh, bunları takibe yografi filmleri yaptırıyor... rii_şmek istiyor dlyt'llm. 
~mUş kapl~tmak, onların ho,ıarma ~ıkmamasmı Yörük Ali Efeye yaz- Bazılarının zihni de kanındaki - Şükran deyiniz .. 
S:decek hedıy.eler almak suretiyle dım. Şimdi Hd kişilik bir nasihat ürenin miktarına saplanmış: Bir "Bir daklkR 11onra.,. 
bırtakım cemileler göstermişlerdi. heyetinin merkumlara gönderilerek muayenede Ure altmış santigrama - Allo Şilkran ... Sen misin .. Bon-

1şte bunlar, derhal Kuvayi Milliye hareketlerinden rilcu ettirilmesi ve ,ıkmış diye büyük bir telaş. Acaba jur yanum. 
aleyhtarları ile Hürriyet ve ltillf kat'iyyen oralarda bırakılmıy;rak sonu mu yaklaşıyor? - Bonjur :ıekerim ... 
tıı:-kası mensuplarını harekete getir- buraya gönderilmesi...) Vakıa sağlam bir insanda kanın • ..:.. Ne var, ne yok? 
nuş; Fırka kumandanının çektiği bu bir litresinde ancak yirmi beşle kırk - İyilik sağlık .. 

- Zeybekler memleketi soyuyor· telgraf, tabur kumandanının eline santigram arasında üre bulunur. - Nasılsın'! 
lar. Şunu bunu tehdit ederek çar§ı- geçmemi§ti. Ayni Z8.lllanda, Muğlada Bundan ziyadesi fazladır. Fakat yal- - Ben berbat bir haldeyim ... Dün 
!ardan birc;ok kıymetli eşya alıyor- da korkunç bir haber intişar etmiş· nız bir muayene neticesiyle telaş et- geceden uyku."uzum. 
lar. Gümüşlere garkoluyorlar. ti. Bu 3ayiıya nazaran; Yörilk Ali mek doğru olmaz. Nitekim tanBiyo- - Uykusuz mu? .. 

Diye, ifsadata girişmişlerdi ... Bu- Efe, ansızın Muğlayı basacak, bu nun yalnız bir defa ölçülmesi de hiç - Hem u~·kusuzum, hem yor~ı-
nunla da iktifa etmiyerek, (Yörük zengin kasabayı yağma edecekti. bir §eY ispat etmez, Sinirli bir ada- num .. Dün akşam eve pek ~eç, yani 
Ali Efe) nin ağzından, {Demirel Şeyh Mehmet ve Mıstık Efeler de mm tansiyonu bir gUn yüksek ola- bu sa.hah pek erken döndük .. 
Mehmet Ete) ye de birtakım haber- bunu sezdikleri için kaçmış, buraya bilir. Akşam rahat bir uykudan son- - Dün akşam KermeHte olduiunu 
ler göndermişlerdi. gelmişlerdi. ra o yükseklikten eser kalmaz. He- blldJğipı l<;ln senden hu·a.dis ala~,m 

Evvelce de arzetmlgtik ki; Demir- Bu şayia, hakikatten haberi olmı- kimin muayene odasında bile sinirli diye telefone ettim. Kermes na.•uİ ol-
ci Efe ile Yörük Ali Efe arasındaki yan Muğla halkına telaş vermişti. hasta girdiği vakit tansiyonu çıktığı du, anlatır mıım! 
vaziyet, senelerdenberi gergindi. (Nil Ve işte 0 zaman, Hürriyet Ve İtila- vakitten daha yüksek olur. - Pek iyi oldu df'rsem yalan söy
fuz rekabeti) nden ileri gelen bu fm habis ruhu, iğrenç çehresini gös- BundP.n başka kanda ürenin biraz lemlş olurum. Biz sabah üçt> kadar 
gerginlik, ancak mlllt milcadele baş- termi~ti. Muğlanın saf ve vatanper- fazlalığı devam etle bile .mutlaka kaldık, fakat f'ğlenemedik, hele l>tm ... 
ladığt zaman bir dereceye kadar gev- ver halkı arasına sokulmuş olan bir- hastalık alameti değildir. Pek iyi, iş- Senln .Wzllnü dlnHyerek gece elbise. 
ıemiş; bu iki öz TUrk evladı; memle- kaç kişi, ortaya atılarak şöyle bir !erine devam eden insanlarda üre si giydiğim i~ln pek fena bir vul~·et
ketin fellketine karşı koymak için, teklif der.meyan etmişlerdi: seksen santigrama, bir grama kadar te kaldım. Benden ba§ka gece elbi.~
cephede birleşmişler.. bir iki defa - Acele, mUdafaa tertibatı ala- çıkabilir. ıııl giyen· ~·alnız konser verf'n artlstler-
yilz yüze gelmişlerdi... Buna. rağ- hm. Sonra da, bizi himaye etmesi Kanda ürenin çoğalması, böbrek- dJ. 
men aradaki soğukluk, tamamiylo:? için Demirci Mehmet Efeye haber lerin iyi işlemediğine delalet eder. - Ama şPkerlm kabahat benim 
zail olmamıştı. Her iki taraf da biri- yollıyahm. Fakat yalnız bir muayenede çoğal- mi! Bu nfl\i su\·arelerde dünyanın 
birine emniyet edemiyor; daima yek- Mal ve can kaygusu ile muhake- ması devamlı bir böbrek hastalığını her tarafında kadınlar gece elbisesi 
diğerinin harekatını tetkik ve tara&- meleri sarsılmış olanlar, bu teklifi ispat etmez. ÇilnkU böbreklerde gc- giyerlf'r • 
autta de\'am eyliyordu. muvafık bulmuşlar:Demirci Mehmet· çici kan hücumları olur, o vakit böb- - Giyerler ama, işte bizde gJ),ne-

iÇiNDE 1 
Kızılay kermesi dün bitti 

Gürbüz çocuk mii.sabaka sına iştirak eden çocuklar 

Kermeste kadınlar arasında yapılan boks maçı HUrriyet ve itilafın habis nıhu, Efeye haber yollamışlardı. Ayni za,.. rek kısa 1>ir müddet iyi işliyemez , mlşlerdl. Giyenlere tuhaf, tuhaf ba· 
bütün bunları biliyor; ha.inane bir manda da civar köylerden adam top- kanda Ure fazla görünür. Birkaç gün kılıyordu. Benim organdJ elhf§em o 
hamle ile, bu iki efenin arasındaki lamqlar; jandarma deposunu açtır- istirahat ve perhizden sonra hiçbir kadar ~ık olmadığı halde ipek cel>e- Dün sabah Taksim Bahçesinde Kı- Dans müsabakasında jüri heyeti, 
gergin rabıtayı kopar.mak istiyordu: mışlar; bunları silahlandırmışlar; şey kalmaz. Böyle kan hücumları timi ~ıkaramadım. zılayın tertip ettiği kermes şenlikle- Hanriyi birinciliğe, Refiği ikinciliğe 
Bereket versin ki, hadisatı büyük {Muğla • Çine) yoluna hakim olan karaciğerleri tembel olan kimselerde - Kermeste kimler vardı? rine devam edilmiştir. İstiklal mar- seçmiştir. 
bir dikkat ve dirayetle takip edenler sırtları tahkime başlamışlar; Şeyh olur. Kalbi hasta veya yorgun bir - KlmMe~·I görmek imkanı hlsd şile başhyan bu şenlikler çok eğl<91• Güneş Klübüniln genç gUreşçile-
bu ihanetin önüne geçmeye çalışıyor Mehmet ve Mıstık efelerin çetelerine kimsede de kandaki Ure iki. üç gra- olmadı. ÇUnkU numaralar yapılan kı- celi olmuş ve büYük bir kalabalık ri arasındaki güreşler oldukça alaylı 
lar; cepli? gerisinde, kanlı ve kor- de terti'oat aldırmışlardı. ma çıktığı halde bir hafta istirah!lt ~mı Ç4>k kalabahktr. Herkes maslllar- toplamıştır. olmuştur. Kazananlara mUkafatlaı1 
kunç bir hldiseye meydan verme· Bu suretle ortalığı altüst eden iti- ve tedaviden sonra yirmi bef san· da lıııtlf edilmiş gibi oturuyordu. Kı· İlk önce Güneşli gençJer arasında tevzi edilerek sabah şenliklerine ni· 
mek için bütiln kuvvetlerini sa.rfedi- lafçılar, zehirli propagandalarını bir tigrama iner. Yaşlı adamlarda üre mıldamak lmkliu voktu. Ben ~aze- boks maçları yapılmış, bunları Coş- hayet verilmiştir. 
yorlardı. kat daha arttırmışlar; Demirci Meh- artabilir, fakat mutlaka böbrek has- tecUer ve karlkatttrlıtler gnıpunu kun, ve Ali kazanmışlardır. Bayan • Kermes şenlikleri tamamen fiJıne 

Fakat itili.fc;ılar; her tedbire bq- met Efeyi bUıbUtün tahrike bqla- talığma delllet etmez. Midesinin bo- gördtım. Birçok tanıdık (ehreyl uzak. lar ar~sında ~a~ılan maç beraberlik- alınmıştır. Programa hemen ayneıl 
vuruyorlar; 'bir tetebbüate muvaffak DlJllardı. Bir facianın zuhiiru, mu- zuk olmasından, yahut mesaneıinin ta · le netıcelenmıştır. Bundan sonra es- riayet edildiği halde dün sabahki eğ• .yi n seçer Kfbt oldum. Fakat ~·anlan· olarak Fl d lh b' · · Bedi' i olauıaymca. derhal dil• bir tf119b. hakkaktı. Bereket versin ki, Mugla· 1 ce bofalamamaamdan ilerJJelir ore e san ıırncı, 1 

- lenceler limit edildifi k d - af• 
titloe girerek gayelerlıle vhıl oını ... ,_ -.. ... ....._. ...,,,,., ~- Rmlannrla az su lcmek merakı. na yak""'lannyor4o. kinci, ~e Sermet birinci, Nami Jakıyetll olmamı tir a ar muv 
f"l" hirbfr fed&klrJıktan çekinmİ- lenin fnahiyettni &nJ..-lar,· fa~& hele bU mevsimde ÇOk terJemeJr fan• - ,... __ e-- •• ••• ,.~ ,.:ı...a_._ A il lo.ö..._.M :ı.ı~u,ı.. U•t- ~~-....;·~-· ;...;,;:t=..-o;o;p;ıOO""~ ~ ~ a.uusu d . U . . . K' . - KJu·L"''e konseri hi idi. Yalnız ci olmuşlardır. ld ..., . . an ,.. . ah vorlardı. hareketleri durdurmuflardı. aki renm ni&petını arttırır. ıını- . ~ • G" .. o ugu ıçın n aK§am, Taksım b .. 
" . d k t k • d t' il . art -·"'lar tarafından yapılan ilk dans urbuz çocuk mUsabakasma da . . 

Netekim; Demirci Mehmet Efe ile Meeeleyi, başladığı andan itibaren sın e ço e yeme a e 1 renın • '"""'... . . . birçok küçük çocuklar iştirak etmiş çesı bir haylı kalabalık oımu,tur. El 

Yörük Ali Efenin 
·-·mı -~zıerı.e ehemmiyetle takip eden 57 ncı· fırka masma bir sebeptir,. Ateşli hastalık- numaralan ,;Wtlnçtü Bir kere henüz 

1 
el rd bul 

1 
.yi _..ı - .... ...., • ve aralarından birincl ve ikinciler se- ene e e unan ar, ı ve gUzmr 

açmıya muvaffak olamaymca, der- kumandanı, iyi bir tedbir ittihaz et- !arda da üre artar, fakat bunlar yer- on bet Y&fma gelmemi§ kti~ kızla- çilmiştir. bir gece geçirmişlerdir. 
hal pllnlarmı değl9tirmitlerdi .. O sı- mil; Demirci Mehmet Efe ile Yörük leşmit bir böbrek hastalığı demek rm Anltranm danslDI oyna.mumdan 
rada: Ankaradan türeli bfr telgraf Ali Efenin kUc;Uk kardeşlerini yanı- d~ğildir. Rö~tgen .ış•klariyle teda.~i daha fada insanın hoşuna gltmlyecek 
plmiı; uileri tak.ip ile me9gul olan na alarak doğruca Muğlaya gitmiş, bıle kandakı Ureyı artırır. O~rator 
mirrı,lay Refet beyin maiyyetine bit' milli mücadelenin bqladığı günden . ameliyatlanndan sonra da böyle o- bir l«'Y yok .. 

mikdar daha yardımcı kuvveti gön • itibaren Yöri.ik Ali efenin ifa ettiği lur. - Belgrad operumın primadonna. 

Bojaza gidenlere kolaylık 
Yaz mUnasebetile Boğaziçine te -

nezzilhe gidenlere bir kolaylık olmak 
üzere Tramvay Şirkıetile Şirketi Hay 

rtye arasında bir anla§ma yapılmıt· derilmeei emredilmitü. (27 inci fır- kıymetli hizmetelri izah ettikten Şu halde kanda üre çoğalınca he- 11 nuıldıf 
. .,,.nra çıkarılan •ayialarm tamamly- men telif ederek mutlaka müzmin _ Çok eevtmll bir kadındı. Plitlae 

ka) kumandanı bu telgrafı alır almu, uu • y ~ derhal huırlığa gfrltmlf; Yörilk Ali le dilfmanlık eseri olduğuna halkı 1>i\1:br~kl hast~~a h~k~etme- uçlan vardı. tır. Bu anlatmaya göre, Tramvay 
Efe e de haber· söndererek ytıs d ikna eylemif ... Bu ıuretle de, muh- me 1 r. n yu a say ıgnn ae- _ Nud okudu! Şirketinin Taklılmle Betiktaf arasın· 

Y ·--ı-ı • • temel olan feci bir hadisenin önüne hepleri dUşUnmek llznndır. Bunlan varl sey'bek fal.CJUU9w... ~&kat Yörük da insan kendi kendine ayırt ede- - 8MI çok tallmH, çok ımvvetH da illettiği otobüsler Taksimden ha-
.Ali ef~. bu ytll .Uvari •)'bek 19- geçm1'tl. meı, lıekiminin tözüne inanmak ge- o11rı.,ma rap.en 0 kadar eıcak bir reket edip Betlktqa geldikleri za • 
riDe acı bir cevap p1mifti. ı.t&nbuldaJd feut tebekelerlnln rektir. .. ~ .. Allmn met.oda Be olra- man Boğaza gidecek vapur derhal 

Blrkaç gUn evvel (Mutia) dan av· eepbe prUerlnde ve bllhaua Mufla b 4et oderelı: (Alçal plmlf ıu n NullU lıanllolnclo mtlfaidue Böyle geçici oelıeplerle 11reıı1n art.- yoıda _..,_ .-ııı....... ulunacak. BoiUdan gelip J!etlltla-
nrwr Ali ıııte ~ hu .... ;.; lalırllclt ,_at hallı ile kuvayı muı ela kolay pçlrlllr. ~bn- ..... ,,. !fi - ltolJU ...-... ... çdwılar ela - otobUıı bulabl· 

(Vatan ...ıet!llde berke.ten ev- milliyeyi blribtrine dUfttrmek letedik- kan hücumu, mee~ki tembentk dar. Maamallla OOk inntJucb. Çok leceklerclir. 

ftl ileri ablactiallı blJiniall. .. Nete· leriııe, Ankarada kanaat hwıule gel- kaybolunca ilre de tabll milqaruıa ~ 
kim emriııill alır .ımu derhal ,as mftti ... Ankaranm letihbaratma na- gelir. Az ıu içenler bital daha ziya· _Ne 1111Jordut Beledi:rede JeDi tleiifildik 
ltlvarlyl MÇmlt ve hatıl bmılarla • zaran bu vazifeyi; - htanbulda fes- de içerler. - Yetil krepdamardaa 1dr ~ Belediye erklnı arumda bam de-

rabei kendim de ~ek iatem1ftlm. hedilen meb~ meclilinin - milli bil!":!:~• u!:~ arı:: ..,dı. ır...ıa otanhlla ftldt IBttlne jtetldilder yapdmakt~ Belediye 
Fakat, Kufladan avdetimde beraber harekata lftiri.k etmiyen ve Ankara· Hele kanda tus dart gram6n ... yetil kadifeden bir muto alıyordu. Muhasebe MUdUril Kemalin ı.tlfa 
Ptirdiltm <leyh Mehmet) ve (Kıl- ya~ bul 1&bık mebualan deı 

1 
.. n .. d d .. rt, -•tı --· n....un..-..ııı-..e -~_ ... _ _. _ .. _ edeceği ve kendisinin firketlerden bi-

Sinemalar Tiyatrolar, 
fayd~lı adresler 

ve telefon numaralan 
• HALK OPERETİ: Kadıköy SüreJ1! 

bahçeıinde bu ılrıam 21.45 te (Plor~) 
yarm ak1&111 Taktim bahı;eslıı" 
(Florya) 

• USKUDAR HALE ı CAık Bandot11> 
• Baltarbaeı Hile Bahceal ı (leke>,. 6 

Kaplan Kıs). 

ltfalJe TeletolllUI 

tik) efeler maiyyetlerincle1d elli ne- ruhte etmillerdi. o unca •iMA e, u -.ı ıranı .,_ - _ .. ._..J. .,..,....,... o....-
fer•• ba feC8 aut altıda bQ. ille} diye kull•nmal•dlr. O vakit kan- lllQ11dar! rinde bir vazi!e alacalı 116ylenmekte-
ziadan flİ'al' ettiler. lfn'ldl onlan der· Bu 1&brk .mebularm bu havaliye dald tlre uaıır. - Bedia PerdlJI sördUm. Emprl- dir. Bu ı.tifa vuku bulduğu takdir- ....... ~ ~~ .. -·." 
dellt De tedibe ~ •• lferlmm- plerek halla muhalefete BeVkedecek LolaMa BEKiM me bir tanır PJl1ordu. Eni• bir de belediye muhuebeei tube erkim Cerarbpq1 -;::;::.i 
lana ba hareketleri, (aJlll Am'Nr lerf dahiliye ve mtıdafaal milliye Ye- Bir eüril ..,. çalmlflar f81dl. ve tefleri arum~ da çok ...ıı ta- Oantıa ......._. YeDIMhGe 
meiıelemlnf andınr bir h1!91ret Oldu- klletleri tarafından allkadarlara Tophanede Salıpuan ~a- - Ya bebek ...plf beddWlt yapdacalrtir. H...ad lladmlar ... tauli 

tu ııı.oıun..,...ı. Bıı takip ve ~ lılldlrllmlt: lcıop eden talimat da ve- ld l'&tmanm .wıe bırm ııtrmiltfr. - .. ......... ~· - E..t- = =..,"";' 
0

-:: 
iti halJecllHr ecitımu, emriniz veçhi- rilmlttt ... Bunu miltedip, Antalya- Hını. n lf1UIDdan 20 adet muhtellf pu Nta11tldm .,.._ hlcblr be- K Valal Adil Beyin ofl K& BeJolla Ztlktr llutanm 411f

1 

Je l8teDila kuvvtt.i derhal J&ıclerl- dakl mevki kumallclam tarafından 111 bardaii, kazan, bakır tavalar .. bir hfıt-•e .... v-,-~- HU 
1 

yin 'D-yln ~iveA A.. Ofllhne ha~• 01Dwae 2051' 
rtm.) da il t1freU teıp-af tamım edilmit- kaç kıymetli M..tal ve bpk alarak · IU&U ae D'lll ye&"'" • Ha1darpa .. Nflmane butaaeli eoı DIJordıı. tı: [Ar1cGll -ı lıaçmıftır. _, - Dlla - ldıı de ...,_..... Alılromla Aldılur tiltUncUlerlnclen :Z..,":;'""..,:t ~ ': 

Vulyet, mtlhim w vaJdmdf ••• ya. mlf Ahmet Kayalı'nm lmı Cemile Kaya 
rllk AH Efe bualan ı.klp eMc$ n Mayıı ayı zarfında T A N - .•ellenmedik ... Alatafka ev- 11 evlenmiflerdir. Bu m•ut hf.dile, Qabllr llhld,.,..... ~ 
hlc fllplMU ki. ele pçlreoektl. O c1e .aAh. ftl' pw ma, ....., ilkemle- evvelki ıece Pe.rapalu l&lonlarm • 811 aumaradu imdat otomo 

__ ... _ ..&A.l•w ~ yaptiX..mız ı•thala'" t ...__._ '----- 8 ..._ ... __ ...a...w _,. da verilen blr ıüvarede çok 11amimi bili tatemr 
aman -.ı-- ..-- ...- YQI'~ JI• ......., o .. unnm.. - ~ ~- bir tekilde kutlulanmiftir. Yeni ev- - .... ----------~ 
~. Bu da vahim --. lat.atmtik ammn mUdürltihtln tee •BONI VI iLAN fARTL&Rt -~ lllo ralhet olllnlyordll. lllere saadetler dileriz. 

ı .. vertoek; w-. oıı kilometre 11er- bit ettiii raUm1ara sere ı• Kaysa - Pıosnm ~ kadar dnam et- -----------
.. lııllOlllll dtllmAD..,..... &be- "11 ııufmcla ...ııı.uıma JOllllu - df. beledlşeol ....-,. wnlıL. ı.. lılr Anadolu Aj&ıım lıqm 
deoekti. tthallt ,..... urr .-• ... sem T _ • ~ ....... Propam geceyle IMlfbYahm.. Bay Sabri Bayaug'un babuı 

llT imi fırlıa hjnonılanr 1ıa t.JW. tlıMledlr. 111..,... ~ lıt - • • ! ı il - - ~ de lılrtok lılll - ııtttı- - - tok - ldooocllyonm. ra avııkatl&rmdu ve eül b 

:1ııır":ı:u~= :::. !::'1:ır=..ııeı:= ı : ,: ~ ~: ::' !-~.:ı:.=::: de~--=~~'.*' =;-'~ ıı::r 
hın.an tabur Jnımud•J"''• tu W- ra talı& ... tllMle omawp meıılm ed8lne el- - o llaldt ..ı .,.. de ,.. ltlal zem dUn kaldmlarak BaJarköJ 
srafı oeblltti: Ayni *1 ...,....., ~ aa. .. 1llecd* ..,......_ .. Mtte böyle bir yerde eğlence ve hare- etmlyeybn Yann Utma .rM.rüteDm rlatanma cletııedllm1ttır. ~~t.• 

- Barit - 8.33'1.188 Uradll'. ~-..ntn Ka119 wı .-...c11r. ket olmu ve eılolnur. Enel& blslm • •" ' bafeatmı ve kendl8lne hakkJJı 
(AhırldSyltl Şeyh Mehmet ne X.. aynada ihracat ~umu 5.'128.323 •da~:r._ ~ ... t:~- clolnaJt ~ t.ert1p -...ı ö~• olur muT., metini dileriz. tık Efelerin, YMk Ali lDf• nellclf&. liradır. Şu halde ihracatımız bu wıe KlcD llllllara ı --'• lıh n eoı:ra ellmee tertip etmemh 1i- - Cicim, J&l'ID Muaaeslerln nlp- -----~ 

den firar ettiklerini kemali ellefle. lıa 1.669.367 lira artırmJttır, ~-:ı:.. S:.~ 1 :~.':' mn. bd gtta Od geee Kermell yap- ama gldecetls delll mlf. 
her aldmı. ll•INmlann fiddetJe ta- İthalltta görWen tenakwla mub- Bir clefadaa tuh .. ,..._.,. mü ... Kırk gön kırk ~eee festival - Evet. .. Eh Allaha l8lllal'ladık Çocuk Hutahklan Mtl• .. ll•~ 
kip ve tediplert, ebemm.iyetala bir it- bil ihracat llliktarmm artmuı ~ ~a!: =:.. :i., 1 ...... yapm•k •. Banlar btlytlk iddialar. ts- Scim.. Şlfll, Ballllklrgut, llefl'Utl~ 
•· l'akat. bıdif1lr UUlllda ttıM dl JJuvamneJ' clotru kunetli bir tm•DaJa .mat.m hlr pce ieclrte- - GWe stUe. Yanu .-.-. kat 2, No 5 
~ •ilnillt 411Dti ....- hamlı De PllldtlbU ~· prosr- tu• edeae t.tubal (Ttılefoa llapuır.) Her sOn saat M. Telefon 

ölüm 
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TAN 
Gu~elik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

?an'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
hel'feyde temiz, dürüıt, samimi 
olınak, kar.in gazeteıi olmaya 

çalıtmaktır. 

1 Günün.meseleleri ı 
Yeni Sovyet rejimi 

Sovyet kom§Wlluzda da mühim de
ii§iklikler oluyor:. 

Hem komşumw:, hem dostumuz ol· 
dtığu için oradakıi değişikliklerin in
kişaf ve terakki seıyrtni pek yakından 
\'e adım adını takip etınekllğlnlz 
llıınwıır. . 

Son zamanlarda. ~vyet birliği bir 
&lla yasa kanunu hazırladı. Bu kanu-
11& göre, sosyalist pırensiplerl dahilin
de kadın erkek bllt\ID yoldaşlara her 
ttirıu haklan tanıtı~r: Ba§kasmı ts
tlanıa.r etmlyecek kadar millklyet 
lıakıo, toplanma hakkı, rey hakla, 
)•&.znıak hakkı ve söylemek hakkı ve-.,, 
l&lre vesaire. 

YenJ Sol1·et devleti, işçi ve köylü 
cliktat.oryumdu ~P. sosy&list de
lrlokruiye doğru gldiy<ll'. 

LJberai demokrasi lle sosyalist de
lnokra.4llli blrlblrlnden ;ayırt edemi
Yeııler Sovyetlerln de )1leni kanunla 
UberaUzme döndüklerlnl zannettiler. 

İşte onlar burada hata ettiler. 

* • 
&vyet birliğinde husuıe gelen · bu 

değişikliğin sebeplerini, eın seneden 
beri Mosko\'&da Nevyork .,,aymis ga
ıete&bıln muhabirliğini yapan Walter 
buranty ~yle anlatıyor: 
1-Harici düşmandan artık kork

lnuyorıar. Dahildeki dü§QLDl&r ise 
~ bir daha ~ kal~k 
•urette ezlhnlflerdlr. . 

2 - Smaileşme hareketl okadar 
il-. gJtmlştir ki art..k memlfbket dahl
h.acıe ha1km ihtiyaa olan lstihlik 
~elerini yapmak ve yenthwtirmek 
~ündür. 4\ 

, l - Zlraatln lçttmalle§mesl hare-
ı.;:·_·• .. '---"•- ...._ ___ ,___.____ f'a -

"""f'l lınlhHlitı gündea SÜDe a..,..:k
t.dıJ.. 
4- Sovyetlerde işslzler yoktur. Ve 

ltçı yevmiyesi günden güne artmakta 
tlu-. 

ispanya 
JAN 

• 
ısyanı 

[Hükumet asileri mağlup etti, 
asiler hükumeti ele aldılar.] 

(Gazetelerden) 

lıpanyaJ.a .cuayİf berkemaldi., 

ODimp üyatDarda 
ingiltere - Çin futbol maçı 

• • 
ıngı 

heyecanll o!du, 
lizler gUc yendiler· 

Alafranga güreş:erin ilk n~ticeleri 
A a a ımız ürhan ! ... 

11 
' -- " ~ f 10 mwıu Cekoalovak)11,. 5 sayile 

Felek, Berlinden yazıyor:] D ua edelim ki; kur'ada 11 inci Türkiye, 4 sayile 
Bugün saat on birde bizim bütün Çinliler bize çıkmamıtlar. 12 inci Japonya. 3 sayile 

olimpiyat hareketimizin mihverini Çünkü Norveçten daha iyi 13 üncü İngiltere, 2 sayile 
b. b 14 ilncil Avustralya, 1 sayile. teşkil eden (greko - romcn) yani ır oyun oynuyor ıi i gö-

5 Terbi'-·e ......... lf hh" t~.ııblr d 1 Almanlar 14 sayile Macarlarla be-

5 

AN KARADA HAYAT 
Başşehirde imar hareketi 

• 
inşaat kontrolsuzluğu-
nun zararı görülüyo'r 
Ankaranın en işlek bir caddesinde kurulan 
apartmanlar bu yüzden yıkılmağa mahkumdur 

Atık.ara, S Ağwstos 

Eekll«'hirle Yenlşehir arasında ku
rulan çelik köprüden Emniyet abi
desine kadar "Eski Ha,'UZbaşı,, ge
niş bul\•ann iki tarafına , ·apdan ve 
yapılmakta olan apartımanlann ek· 
serisi beş on yıl sonra yılulmlya mah
kôındur. 

Baş şehrin imar hareketini yakın
dan takip edenler bu iddiada birle
şirler. Burası yeni Ankaranm merke
zi olmuştur. Binalann altına dükki.n
lar inşasına müsaade edilmiştir. Bu
gün bu dükkanlarda bakkallar yerleş 
mişse de, kısa bir mUddet sonra bu
rada zarü bir çarşınm kendiliğinden 
doğduğunu görmek kabil olacaktır. 

Hükumet dairelerine gidenlerin 
geçit yeri burasıdır. Şehrin güzide 
smıf buralarda ve bu merkeze ci
var yerlerde oturur. Ankaranın en 
pahalı toprağı, caddenin bu kısmı 
üzerinde bulunan parsellerdir. Köşe
ler 65 - 90 lira, ara yerler 35 • 40 li
ra değerindedir. Ve bu kıymetl~r 

dUşmiyecek, bilakis gün geçtikçe bi
necektir de. 

Binaların içi l)f! dıfı 
Vaziyet böyleyken, bu şerefli yer

lere oturtulan binaların çoğu, dışın
dan ve içinden tetkik olunacak olur
sa; görülür ki bunlar modern ıehrin 
en güzel bulvarına layık yapılar de
ğildir. Planları iyi bir metot mahsulü 

değil, teşkilatları modern bir apartı
man dairesinin istilzam ettiği konfor 
kaidelerine asla uygun değildir. An-

cak hizmetçiye tahsis edilebilecek o
ııaıar yalak od1LS1 ol ııak ayrılmış. 
U!lf: ~a 'hissini dahJ "'8reınlyen bir 

Ankaranm yıkılan bir binasının pem
be taşlarından cephesi örtülmüş kü
çük "Taşhan,, a, çarpık balkonlara, 
antresi bir köy evini hatırlatanlara 

tesadüf kabildir. 

O halele kabahat kimin? 
Kabahat kimdedir? Sahiplerinde 

mi, mimarında, mUteahhidinde veya 
kalfasında mı? Neden bu yepyeni 
şehirde Taksimde veya Ayaspaşada 
görülen apartımanlar kadar zarifle
ri yapılamıyor? Halbuki bunlara 
dökülen para onlara verilenden faz
la. Usta ücreti daha yüksek. Mal~ 
me daha pahalı. 

Yoksa kabahat imar direktörlü
ğünde veya belediyede mi? Araların
da hiçb{r zaman çalışma birliği ahen
gi teessüs edemiyen bu iki müessese
den belediye, kendisine dilşen vazf
f el erle layı kiyle meşgul olduğunu 

her gün ortaya koyduğu eserleriyle 
ispat etmektedir. 

lşleri düşen Ankaralıların karşı
laştıkları müşkülatla tamnmı§ imar 
idaresinin bu işteki rolü? Hayır, ima
rın vazife ve salahiyeti bu kadar ge
niş değildir. O ancak kendisine tevdi 
olunan planlan, eldeki kanuna ve ve
rilmiş idari kararlara uygun olup 
olmadığını tetkik· etmekte ve ona 
göre planı tasdik etmektedir. Zevk, 
ihtiyaç, şehrin atisi. Bunları düşün

memekte ve musaddak planı eline a
lan her inşaat sahibi tat'bikatta nastl 
kaçakçılık yapsam da, bozuk ve 
zevksiz planımı biraz daha baltala
sam diye bin türlli tedbir dü§iinmek· 

tecUr. 

l - " ' .. .._r ' sı ı ~ • alafranga güreş müsabakaları baş • I rün üler. nıiliz amatörle. 
er ve spor · d b-•ıu ......... • 1 .-aber oldukları halde, Macarların sa.yesın e - n lft'.Uenı Iıyordu. Gerçi serbest güreş te ala- ri de ngiliz prof eıyonelleri 

\'e ahı· k- i ı altına düşmelerinin sebebi. Macar la- yok. Bu, binaların içinden notlardı'· a ı sev yes sür'atle yükselmek- kadar etmekte idise de o gu·· reşi bil- ıiıteminde derin paslarla, 
~ B nn hi,,bir milletin yapamadı'" bir iş Dıştan .,.örünüşe gelince. içlerinde 

oda ortadan camekanla ayrılarak sa
lon - yemek odası diye ikiye tak~im 
olunmuş. Genişçe bir koridora hol 
ismi verilmiş. Mutfak dar ve hesap
sız. Hizmetçi odası ile sandık odası 

1'te böyle kontrolsuz ve ıaşkm bir 
hava j~jnde eehrin bu en kıymetli ye. 
rinde JCurulan binalar gün gelecek 
sahipleri tarafından yıktırılmıya 

mahkum olacaklardır. Veyahut da 
burası ikinci plana düşerek, diğer bir 
caddenin iki tarafında Ankaraya ya
kışan :r.arif ve tam konforlu büyük 
binalar kurulacak ve bu ana cadde 
kıymetini kaybedip gidecektir. 

• u sahada yükselmeyi ~ mediğimiz, sadece bir şans deneme- ' kuvvetli v ur u t 1 ar 1 a " ""' "' 
er türlü propaganda vasrtalan- ye geldiğimiz muhakkak idi. Esasen ve uzaktan tut atarak oynu- ... -

Mec-dl S. SA Y~AN 
ldJı h olarak bu ı:riireşlerde iki birincilik j küçüciik pencerelilere, han tesirini 
~ -u 1 kazanmalarıdır. , bırakan battal ve zevkıizlerlne, eski ··• raca.at edilmektedir. elde edilen neticeler çocuklann gre- yorlar. Maç heyeti umumi-

6 -~k~~rubn~h~~~a ~-rom~~~W~k~e~~ed~ ~~~ili~~b~imm~~ İn~here-Çinmaçı ========~=====~==========~ 
f:1"tınnamak başkalannın siyinıden miş neticelcrdi. Nitekim bugün di- ; daha heyecanlı oldu. Bugün dünya kuruldu kurulalı ilk 
.:=.ide edememek şartlle.herke8e a- ğe: .. bir iki gazeteci .. arkadaşla görüş- j .... · , defa vaki olan ve bundan sonra da bel 
l'eR-~.fah ,.~ saadet tc.mini Sovyet tU~ y.ransız Gureı, Federasyonu yı hesabile ve ihti atlı bir güreşle ki hiç görUlmiyecek bir hadiseye şa-
-uun ve liderlerinin ... ın büyiik p- Reısi bizim serbest gUl"e§teki çocuk- ~ • . _Y 

>'etdcUr. larm ku,rvetli oldugu· nu, fakat ser- maglup ettı. Nun, Çekoslovakyalı hit oldum: Yani İngiltere ve Çin 
~ milli taktmlan arasındaki futbol ma-

le lnaenaleyh yeni ana ,.asa kanuni- best güreş bilmediklerini, ayakla ça- Zivonar ile güreşti. Yerde çalışma çını gördüm. Sahanın beşte dördü Bir okuyucumuzun dileği ı bırçok eğlence yerlerinde okuyan 
blt l"apllma&ı düşünıne.; değlşlkllk lı§amadıklannı ve tamamen greko - müddetlerinin yanlış hesabından do- doluydu. c· .·uer mavi gömlek, beyaz Tahtakalede Kantarcılarda 18 nu- meşhur hanendeler ancak saat 24 ten 
~~ değişlkJiği defli, Mr hi.dlseler romen. fr~şi yaptıklarını söyledi. layı iki defa güreştirilen bu iki mü· pantalon, İngilizler beyaz gömlek, si- marada Siyavuş Paşa medresesirı.:le 0 sonra sahneye çıkıyorlar. Ve bu gibi 
.__~ lğidlr. Halbuki Marksa göre Onun ıç n izi en ziyade greko - ro- sabıktan Çek'in aayile galip geldiği· yah pantalon giymişlerdi. lngilizJe • turan Enver Erogu· 1 matbaamıza ge yerlerin 8aat bire kadar açık kaldığı 
~:'ili hicliseıer taa."~iin eder. ve Sol·- men takımımız alakadar ediyordu. . . · b·ı· · . f d 
""' b ·'" Bu sene olimpiy tl 56 61 ne -karar verdiler. Müsabaka bızde rın ı aıstısna iriyarı adamlar ve !erek şu şikayette bulundu. daima vakidir. Anadolu tara ın a o-"°' ı._lrll~lnde olan hakikat {e bnndan a ara • ve •- dl bi · k. dı Çinlilerin irinde de bir tanesi müs - · t l e§hur ha ndeleri dinle 
""'§q blr§ey değildir. 6& kilolardan on sekizer ki~, 72 den cereyan e .... ey. zım 1 kazanır · :. "Oturduğumuz medreseden biıı uran. a.rın m ne .. -

11 
• • ı-4;, 79 dan 16, 87 den 13 ve ağırdan ~kadan Bil~k Mustafa Macar .Bo- tesna olnıak üzere diğer on tanesi zorla çıkarttılar. Sebep olarak ta bu- mek ıçın y~ptıkları. masraf ?u yuz-

\1İ 12 olmak üzere 109 kişi 'rmi ti. bıs ile ~reftı: lnce bir çocuk olan kısa boylu adamlardı. Maç çok seri rasınm tahliyesi hususunda belediye den boşa gıtmektedır. Bu mUeaseae-
q} rtıendüferleri satın . . . gı " Macan bır müddet eonra bastırdı ve bafladı ve herkesin hayret gözleri nin bir kararından bahsettiler. 18 se- ler. gecenin geç aaatlerine kadar açık 1~oruz. llk devrede bızımkiler fU hasımla- kuvv tı · d h • k · ·· ek önUnde Çinliler İngilizleri sıkı§tır - kalma "a mezun i8eler, meızhur hanen 
~ .. .. . e sayesın e a ım gureşer rıedir bu medresede oturuyoruz, bi - 6 'Y \o' .. n .. __ ,__..:ı...__ ,.__.z .. - bir ra d.u. §.t.uler · .. . ~ sayile kazandı. Mustafanın mağa başladılar ve İngilizleri şaşırt- delerin erken okumalarını temin et • 

' ........ ,......,um ,IUIUi.J k H F zim gibi oturanlar tam on dört aile· 
nıu.~--•-•· ı.aı Kiiçu useyın - enlandiya vaziyetine nazaran serbest gür-teki tılar. Birinci haftayın sıfır sıfıra ve meg· e "alıcrmalıdırlar . .._ .,.,.~e..... ) ~,. rlir. Hasta anam ve ihtiyar babamlP :ıı 'Y 

ır.:"filne lerl (Perlonen belinin incinmesi ehemmiyetli bir Çinlilerin hakimiyeti altında geçti. Kadıköy: A. Galip Erdeta 
~~ p ecnebilerin elinde, ban- Yaşar - Danimarka (Nil.sen) .,ey olmaaa gerektir İngilizler ancak ikinci haftaymde iki gi.pıdUr, açıkta kaldık. Gidecek ye 
'ecne1>11er1n elinde, yollan ec- ~'15.,... _ ~ ... 1,.;1? .. '"'","'ler) · güçlükle iki gol yapcırak maçı 2 _ 0 rimiz yok. Eğer, bu karan belediye Ayran ve ıu 
~--'_in elinde., ldf. Yani kafamıza, Nuri - Çek (Zivonar). Çobanm g{lreftiği İtalyan Donat~ kazandılar. vermişae, bizi de düşünmeliydi. Hiç imzasını mahfuz tuttuğumuz bir 
4'~L ve kesemize onlar hükme- · A bf) Çobana nazaran daha zayıf bır dcg·ilse bir yer göstermesini bekler - ıt. • 

. .......,. Adnan - Mısır uoı ahım ra adamdı. Çoban old ..n. Dua edelim ki; kur' ada Çinliler okuyucumuz, şu şik11.yeti öne sUrü-
Clk.... Mustafa_ Macar (Bobis) . ukça cesurane 6.. dik Bu yardımı bugün de yapması yor : 

)>b:.._""IUlurJyet hükUıneü !l'ilrklyeli Çotı.pı İtalyan (Donati) ~~ti .. ~k on dakikada berabere iken bize çıkmamışlar. ÇünkU Norveçten mümkündür. Nazarı dikkatini celbet "Muhterem gazetenizin ne3riyatı 
t.;11111 tnUst-•-•·e olmak•-- ,.ık•-- - · ı ıncı ısnnda bazı favuller yapma· daha iyi bir oyun oynuyor gibi gö- . 
-~ ...,_ ""

0

""' - ll"' - ....- İ k } 1 k · tl menizi rica edıyoruz . ., üzerine nazan dikkate alınan beledi-bb."'11' istiklale sahip ~·apabllmek için Ik arşı aşma ar .. sı,bee eenye e mağtnp addedilmesine ründiller. İngiliz ama.törleri de f nı?i-
~· mektepleri onlann elinden Öğleden evvelki, gürefler ıaat on se p oldu. liz profesyonelleri sisteminde derin Eğlence yerle. i ye işlerinden .dolayı çok memnunuz. 
'.ıı edrtcen ecnebiler elinde bulu- birde başladı. Salonda serbel!t gU- Bizimkilerin ıon güreşini Adnan paslarla, kuvvetli vuruşlarla ve Bütün sinema, kahve ve sair eğlen· Bugün, bizzat şahit olduğum bir me-

"'-· lk d HU · · Mmırlı İbrahim k uzakt t t k la Ma seleyi bildirmekten kendimi alama • 
~-uır yoUannı satın aldı. re..+eki kadar ha var ı. seyının, e al"§ı ceııuranf! yap an şu a ara oynuyor r. ç ce yerlerinin 8aat 23 de kapatılması 

:il~ tı Fakat yil h t' · • · · ı b · · dım. Semt itibarile bir ıUthanenin ~ de\Tfn m.lruı olarak hlikftme- talihsizlik eseri olarak ilk kar§ılaştı- · sa e mağl\ıp oldu. eye 1 umumiyesı ıtıbarı e 1 z 1 m mukarrerdir. Bunu nazarı itibara a-
L_.~e · maçtan daha heyecanlı oldu. civarında oturuyoruz. Ve bu süthane 
~ geçmJyen bir hat kalmıştı: ğı Fenlandiyalı kavi bir çocuk. Ger· • lan Akay ve Şirketi Hayriye idarele- den her gün iki kiloya yakın ayran 

lltı ~diferlerl. çi Hüseyin ihtiyatlı ve güzel gilref- Serbest cüreşin tasnifi • ri de 80n vapurlarını 23,45 olarak tes içeriz. İçtiğimiz teYin ayran olduğu-\>~ Ja11~fta bu meseJe de halledildi. ti, hatta lbir aralık bir de iyi puvan Bugün Kil'de yapılan yelken ya· nu biliyoruz, fakat içindeki suyun ne 
~""l(Qlllet bütün müdafaa yollannı aldı ama,;veticede alta dU,tU ve he- Evvelki akfam biten 1erbeıt gü • nclarında bizim yelkencilerin kah 21 bit etmi§ler, o saat sonrası içjn tarife !Uyu olduğunu bilemeyiz. Bu müea· 
~......, oldu. Bu suretle yanm le son dakikalarda bilAfasıla Fen- re§in k&t't ve·birinciden altmcıya ka- inci, kah 25 inci ve kah 5 inci olduk- ye vapur koymamıılardır. Halbuki, sesenin sahibi ile iyi tanıştığımız için 
'>~eke devrinin IOD mfıuı da landiyalmm altmda ve çift kuleye dar tel'lrine, 6 dan bire kadar puvan lan hakkında rivayetler işittik. Doğ- _...,._____________ suyun ne suyu olduğunu gizlice eor-
". kalıon.ı oldu. düşmtlf va.ayette kaldığından sayı vererek yapılan tunifi neticesi fU· ru.su bizim kafile ile temasımız tama- letlerden bir zat arasında bilet me- dum. "Terkostur." cevabını verdi. Ve 

~i~ ve ort~e!' • 
() llıınelrinin terf ı hsteıı 

~1' ~ektep ve lise muallimleri
lı .. ~tt· . . -'4tt 1 listesi hazırlanmaktadır. 
~~ röre bu yıl terfi edecek mu

ta.. t~ adedi 3M kadar olacak· 

~ ~il &ıUmOzdelrl hafta ıonu-
1knıaıine calışılmaktadır. 

hesabile ve ittifakla mağlQp oldu. dur: men kesildiği için bu neticeleri kon- selesinden dolayı çıkan bir mUnama bu vaziyet karşısında, "bir kaşık yo-
l · · A rik trol etmenin de imkanı bulunamadı. gu·· rtla terkos suyunu satan bir mil· Yaşara çıkan Danimarkalmm na- mcı me a, 24 saylle U?.erinde ataşemiz arkadaşını polise 

rin bir "OCuk oldugu· ve pek dayana- 2 inci lsveç, 21 eayile Eskrimci bayanlardan Bayan Ha- esseseyi hangi makam kontrol eder, 
:ı let ilk d ed B s . şikayet ettiği için Alman polisi ken- b ? d' d"' . mıyacağı ilk vehlede gözüme ilişti 3 üncü Fenlandiya, 15 sayile evr e, ayan uat te lkınci aca a . ,, ıye U§ÜndUm. 

U M de•.-..ıe t f' ye uğrad K d l disini karakola davet ederek ifadesi- Çok rı·ca d · B 1 Uzen'n-ve hatta bun11 arkadaşlara da söyle- 4 Unc acar, 14 sayile .. cu as ıye r. a ın ar- e erız. u mese e 
dim. Nitekim: 12 inci dakikada Ya- 5 inci Almanya, 14 sayile da birinciliği Macarlar aldı. ni almıştır. İki Türk arasında çık- de belediyemizin nazarı dikkatini cel 
şarm altına dlilşen Danimarkalı, ka· 6 mcı Fransa, 13 sayile • mış ola.n bu hadisenin Alman polisi- bediniz.,, · 
burgalarI ı'ncı~1·gı··nden gUr-ı· ter • 7 inci Estonya, ıı •ayile B k tt· .1 . Tü. kl d TAN: Okuyucumuz, adı geçen sUt uaı -~ "" urada Türkiye olimpiyat ataşesi- ne a se 1n me.sı r er arasın a . 
ketti Ve Yaşar .... galip ilan edildi. Sa- 8 inci lsvjçre, 9 ıayı"le 1 hanenin neresi olduğunu da bildirmıı 

.., e mektep arkadaışı olan ve şimdi hoş görülmemiştir. tir t d tahk'k t ı ü 
ı·m, ~ıreıotiö-i Be, lçikalı Auslaer'i sa- 9 uncu Kanada, 7 eayile Al . cap e erse ı a yanı m 

ı;;u ~ "' rnanyada tah8ilde bulunan eski at- Burhan FELEK liMre aı'lresini vPrebiliriz. 
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yapılan profesyonel güreşler 

Cim Londos, Rus pehlivanını 
yendi, Mülivim berabere kaldı 

Diln sabık cihan şampiyonu Yu
nanlı Cim Londos Taksimde ilk gü
reşini yaptı. Güreş saatine kadar 
kapalı, fakat yağmursuz giden hJıva 
tam Mülayim pehlivanla rakibi Yu • 
nanlı Paksos'un mindere çıkacakları 
sırada iyice karardı. İlk müsabakayı 
yapac•k Mülayimle rakibi ringe çık
tıkları sırada sicim gibi bir yağmur 
boşanmağa başladı. 

Mülayimle Yunanlı su birikintile • 
rile dolmuş ringe çıktılar. Müsabaka 
başlamadan yağmur iyice sıkıştırdı
ğı için açık yerlerdeki seyirciler tri
bünlere sığınmak için koşmaca oyu
nuna giriştiler. 

Bir taraftan ahali kapalı yer arar
ken öbilr taraftan iki profesyonel 
pehlivan arasındaki profesyonel gü-
reş te başladı. , 

Dünkit" güreşlerde Mülayim Pak3osu ezerkc>ı 

Ne garip bir tesadüftür, bu ayni 
Taksim stadyomunda daha bir ay ev
vel bizim arnatörlerimiz güreşmişler
di. Dün güreşen profesyoneller ara
sında bir ay evvel candan tutuşan 
amatörlerimizin müsabakaları ara
sındaki büyük fark hemen göze çar
pıyordu. Çünkü amatör maçlann 
ciddi ve çetin oyunları henüz hafıza
larımızdan kaybolacak kadar vakit 
geçmemişti. 

Her ne ise, profesyonel güreş ol
duğu esasen evveloe ilan edilen dün
kü güreşlerin birincisini Milliyim 
pehlivanla Yunanlı Paksos icra etti
ler. Aralarındaki güreşin Atinada 
yanm kalmış bir müsabakanın ta
mamlanması için yapılacağı ve ya
rım saat devam edeceği ilan edildi. 
Filhakika iki pehlivan ilan edildiği 
veçhile bu yanm saati tamamladılar. 
Pehlivanlar bu yanm saatlik güreş 
esnasında biribirlerine iyi oyunlar 
tatbik ederek halka Amerikanvari 
serbest güreşte nekadar oyun mev
cut olduğunu · göstermek istediler. 
iYalnız ha)Tetimizi çeken ba?.ı nokta
lar oldu, bu yarım saatlik güreşte ... 
O da bizim amatörlerde hiç affedilmi 
yen oyunlan dünkü profesyoneller 
be~raz peynir gibi bir silkişte dağıtı
yorlardı. Mesela amatörlerde ekseri 
büyük tehlikeler doğuran kafa kol 
kapmalar dünkü pehlivanlar arasın
da sanki hafif ilk hamleler gibi biri
biri arkasına devam ettiği hnlde hiç 
biri kat'iyyen sarsılmıyordu. Zahir 
dünkü profesyoneller muvazene ve 
teknik kanunlarını da altüst edecek 
sırra mazhar olmuş insanlardı. 

Dünkü yağmurda Stadyomdaki halk 

Birinden birinin behemehal yeni
leceği gibi oyunlar devam ede ede 
yarım saatlik vakit geçti. Yarım sa
at tamamlandığı zaman Yunanlı 

Paksos oldukça fena bir vaziyette 
görülüyordu. Fakat ondan daha ev
vel daha fena vaziyetlere düştüğü 

halde kurtulmuştu. İhtimal güreşin 
sonu gelmemiş olsaydı yine de kur
tulurdu. Fakat hakem iki pehlivana 

saatin geldi,Zini işaret etti. Ayır - gibi hünerleri de gösterdiler. Cim 
mak istedi. Mülayim ayrılmamakta Londos da, Rus da ayakları bocurga
ısrar ediyordu. NihPyet zorla ayrıl- t.a takılml§ gibi kanırıldığı halde 
dılar. Bu suretle de Atinada yarım müthiş ıstıraplara ne derece taham
kalan müsabakanın otuz dakikası ta- mül edeceklerim de kaı;;Jannı çata -
mamlanmış oldu. rak, yüzlerini ekşiterek ve inıltiler çı 

Gi.ireşin neticesi; Mülayime göre kararak halka gösterdiler. 
kendi galibiyetile bitti. Hakeme gö- Otuz beşinci dakikaya yaklaşıldığı 
re ise beraberlik şeklinde neticesiz vakit Cim Londos hasmını başının 

kaldı. üstüne alarak dervişler gibi döndü, 
döndü ve Rusu yenilmesi icap eden 

Cim LonJo•'un Ru•u yenmesi vaziyette yere çarptı. Yunanlı pehli-
Cim Londos'la hasmı ringe çıktığı 

vakit yağmur hala devam ediyordu. 
Ringte birikmiş suları süpürgelerle 
tanyarak su birikintilerini azalttılar. 

Yunanlı Cim Londos'la hasmı ilk 
beş dakikada Amerikanvari serbest 
güreşin ayak oyunlarını, şaşırtma

calannı ahaliye gösterecek şekilde 

müsabakalarına başladılar. Sonra 
kapışmağa karar verdiler. Cim Lon
dos Amerikada nckadar oyun öğren
dLc;e hepsini ortaya koyacak şekilde 
tutuştu. 

Bazı dakikalar Rus pehlivanı, ba
zı saniyeler de Cim Londos çok müş
kül vaziyetler • geçirir gibi oldular. 
Fakat mintarafillah hepsinden ikisi 
de kurtuldular. Güreşin başlangıcın
dan on beş dakika sonra mafsalla
rı zorlama, ayak bileklerini çevirme 

vanın taraftarlan memnun, çığlık -
lar kopararak Cim Londosu alkışlı
yorlardı. 

Stadyom 'kapısından çıkarken çok 
ciddi güreş yapmasile tanınmış bir 
pehlivanımıza rastgeldim. Şöhreti 

dün~·aları tutan Cim Londosun ve 
hasmının biraz tuhaf tutuştuklarını 
söyledim. 

Bana gülerek şu cevabı yerdi: 
- A efendim, görmediniz mi, 

tayyare oyunile yendi Cim Londos 
hasmını. Bu güreşlerde tayyare oyun 
lan var. Herkes memnun ya, siz ona 
bakın. Bazı ağır ve akıl almıyan ha
reketlere ihtimal ringin ıslak olması 
sebep olmuştur, dedi. 

Amerikanvari serbest güreş bir 
saatlikmiş. Öyle ya, bir saatlik gü
reşin ilk dakikaları da amatörlerde-

Gece Yarısı 
Celil Mahir, suflör Fethinin elini 

sıktı: 

- Ben, ben on dakika geç kalır
sam, sakın arkadaşlar, bir yere sa -
vuşmasınlar? Muhakkak gelece -
ğim. 

No. 10 

Suflör Fethi, anladım! der gibi 
başını salladı: 

- O da iyi... Yalnız, ses cihetin
den zayıfsınız ... Bütün ajırlık Fofo
ya yükleniyor! Subret kimi aldın? 

- Şakireyi ... 
Suflör Feth , güldü, onun sırtına 

hafif hafif vurdu: 
- Kadron kuvvetlidir. Sırtl ko

lay yere gelmez... Darülbedayi de 
turneye ~ıktı. lstanbulda rakipsiz 
sayılırsın. lyi iş yaparsın. 

Celil Mahir de, onun sırtına vuru
yordu: 

- lyi iş yaparız! de ••. Havalar da 
'müsait gidiyor. 
Ayağa kalkmıştı: 
- nana. kuvvet vermeliyiz... Ca

yırtılı ilanlar yazalım. Ben, şimdi 
Fofonun apartımanına gideceğim .. 
Bulursam, konuşurum, bulamazsam 
haber bırakırım. Ben, o işi, bugün 
olmazsa, bu gece hallederim. ·Yarın, 
burada buluşalım. Obür gün arka
daşlara söylerim, gelirler. Haftalık 
Jll'Ogram hazırlarız. Nf'rPÖP.n başlı
yacağız? 

Mahmut YESARi 

Onu kararlaştırırız. 
Stlflör Fethinin kaşlarının arası 

buruşmuştu: 
- Bizim kararlaştırmamızla ol -

maz ... Rakipsiz, diyorsak, meydanı, 
büsbütün boş sanmıyahm. Tulüat -
çılar var. Tiyatrolan onlar da anga
je etmişlerdir. Bence, nerelerde o -
yun vereceksek, önceden oralara gi 
dip, tiyatro ile anlaşmalı. Tulüat, 
yaz oyunlarına başladı. Bu sene, 
hangi semt, iş yapıyor. Onların ağız 
lannı arayıp anlamalı.. Ona göre 
reklıim çıkarırırz. !ş yapmıyan yer
lere tam orkestra götürmeyiz. 

Celil Mahir, onun düşüncelerini 
haklı buluyordu: 

- Doğru ... Hatta, tam kadroyu 
da götürmeyiz. Orkestradan da, 
yevmiyecilerden de tasarruf etmiş 
oluruz. 

- Her semt, her oyunu kB:ldır • 
maz. 

- Elbette, Fethiciğim ... lşte bun
ları, hep düşüneceğiz. Yarın, bura
dayız, unutma' 

Uzaklaşıyordu. Stiflör Fethi, ar -
kasından bağırdı: 

-Nerelerde iş yaptığım, daha 
doğru öğrenmek istiyorsak, darüllı.
ceze memurlarına da sorarız. 

Celil, yarı döndü, ve acıyarak bak 
tı: 

- Kapıdan da, gişeden de bilet iş 
lenir... Doğru yekunu bilebilirler 
mi? 

Suflör Fethi, bildiğine inanan bir 
tavırla gülümsedi: 

- Bilet işlense, istenildiği kadar 
kaçak, anafor olsa, yine iş, kendini 
belli eder. Işin kokusu vardır. Biz, 
kontrol için rakam istemiyoruz; 
kokusunu alalım, yeter ... Kulağın -
da bulunsun ... 

-4-
Celil Mahir, kolise açılan kapıyı 

itip girince, stiflör Fethi ile karşı -
!aşmıştı; 

Fethi sordu: 
- Nasıl, gişe işliyor mu? 
Celil Mahirin yi.izü gülüyordu: 
- Sekizde, sekiz buçukta, çok fe-

na idi. Dokuza doğru biraz oynadı ... 

• 

Son neticeler 

Yüzmelerde Japonlar 
birincilik aldılar 

Radyo 
Bugünkü Program 

I.stanbuJ 

18: Oda musikisi (plik). 19: Haberler. 
19,15: M.':1htelif pliklar. 20: Solo (plak). 
20,30: Studyo orkestraları, 21,30: Son ha
berler. 

Ber!in, 9 (A.A.) - Japonyalı ka-· 
dın Machata 200 metroluk kurbağla
ma yüzme yarışını kazanmıştır: 

Rekoru: 3 1 ( 10 saniye. 
lkinci dömifinali, Alman Genger, 

kazanmıştır. 
Rekoru: 3 dakika, 2 8/ 10 saniye. 

Bayrak yarışları 

4 X 100 bayrak yarışı, erkekler: 
Birinci: Amerika, rekor 39 8/ 10 

saniye, yeni olimpiynt rekoru. 
İkinci: İtalya, 41 1/10 saniye. 
Üçüncü: Almanya, 41 2/ 10 sani

ye. ... 
•1 x 400 metre bayz:ak yarışı: 
Birinci: İngiltere, rekor 3 dakika 

9 saniye. 
İkinci: Amerika, 3 dakika 11 sa

niye. 
Üçüncü: Almanya, 3 dakika 11 

8/ 10 saniye. 
Star ipit yelkenli yanşı: 
Almanya, altın madalyayı kazan

mıştır. 

Hokey ve •u topu 
Bcrlin, 9 (A. A.) - Felemen"k bi

re karşr üç sayı ile Fransaya ğallp. 
Su topu: 
Avusturya beşe karşı dokuz sayı 

ile 1sviçreye galip, Almanya bire 

karşı altı sayı ile Çekoslovakyaya 

galip, Belçika bir bire Felemcnkle 

'berabere kalmıştır. Amerika bire 

karşı iki sayı ile Uruguvaya galip .. 

İsveç 1 • O !zlandaya galip. Macaris

tan 12 - O Maltaya galip. İngiltere 

4 - 3 Yugoslavyaya galip. Fransa 8-0 

Japonyaya galip. 

Maraton koşusunda Japonlar 
olimpiyat şampiyonu 

Berlin, 9 (A.A.) Maraton koşusu: 
Birinci: Kito Lon (Japon), bütün 

yarışlar arasında pek maruf olan bu 
yarışın olimpiyat galibidir. Rekoru 
2 saat 29 dakika 19 2/ 10 saniye. 

!kinci: Van Harbcr (Tngiliz), 2 sa 
at 31 dakika, 23 2/ 10 saniye. 

? 
Trriinrii.;,,C(!'tprict~ı V11n Usınnnvı:ı) 

... saat 31 unKıKa, ıı2 sanıye. 
Yüksek atlama: 
Kadınlar: 

Birinci: Csak (Macar), Olimpiyat 
galibi, 1,62 metro 

lkinci: Odam (İngiliz), 
Uçüncü: Kaun (Alman). 

Ki el' J eki müsabakalar 

Olimpik tipi yole yarışları: 
Altı müsabaka sonundaki netice: 
Birinci: Felemenk, ikinci Alınan -

ya, üçüncü İngiltere. 
8 metre tipi: 

Birinci Almanya, ikinci Fransa, 
üçüncü İtalya. ,, 

6 metre tipi: 
Birinci Norveç, ikinci İsveç, üçün

cü Felemenk. 

ki gibi pek sert başlarsa yarım sa
at sonra güreşçiler turşuya döner
ler. Böyle bir dü§ünceye bir de rin
gin ıslaklığını ilave edersek, dünkü 
güreşlerin pek ~etin olmadığından 
memnun kalmıyanların da belki gö -
nüllerini almış oluruz. 

E,ref ŞEFİK 

Arkası gelmiyecek, duracak! diye 
korktum. Şimdi iyi işliyor. 

Suflör Fethi, bir dekorun arkası
na astığı ceketinin cebinden pake
tini çıkardı, bir cigara aldı: 

- Perdenin gözünden dikizledim; 
locaların tutuluşundan, parterin ya
vaş yavaş doluşundan bu gece, ti -
yntronun iş yapacağım kestirdim ... 

Celil Mahir, elini uzattı: 
- Bir cigara da bana ver ... 
Cigarayı yakarken: 
- Bu tiyatro kısmetlidir, dedi. U

ğurunu, çok denedim. Kaç defa, be
ni. ölümden kurtarmıştır. Toparla -
ma kadro; eksik, bozuk orkestra ile 
de geldiğim oldu; yine iş yaptım. 
Hani. buraya geldiğim zaman. ipim
di, anlıyor musun? Hasılat oldu mu, 
kefeni yırtıyorduk; yoksa falemen • 
toyu geçiyorduk ... Bu tiyatro, hep 
kurtardı, neme lazım... Bu gece, or
kestranın borçlannı veririz. Yevmi
yecilerin asıntıda kalanlarını da. te
mizleriz. 

Suflör Fethi, bir kahkaha kopar
dı: 

- Görüyorum, çok açılıyorsun ... 
Ve kaşlarını çatarak. Celil Mahi

rin kulağına doğru eğildi: 
- !kinci perde kapanınca, beni 

gör. 
Celil Mahir. onun ne demek iste-

Yüzmelerde kaz.ananlar 
100 metre kravl yüzme müsaba

kası: 

Birinci: Csik - Macar - olimpiyat 
galibi. Rekoru 57 6/ 10 saniye. 

İkinci: Jousa - Japon - 57 9/10 
saniye. 

Üçüncü: Arai - Japon - 58 saniye. 
Dördüncü: Fagouchi - Japon - 58 

1/10 saniye. 

Basketbol neticeleri 
Peru 29 - 21 Şiliyc galip. 
İtalya 58 - 16 Almanyaya galip. 
A.n_ıe:ika, 52 - 28 Estonyaya galip 
Fılıpın, 32 - 30 Meksikaya galip. 
Japonya, 43 - 41 Lehistana galip. 
Uruge, 36 - 23 Mısıra galip. 

Yüzmeler başladı 
Üç Japon, aynı zamanda 

eski rekoru kırdılar 
Berlin, 9 (A. A.) - Olimpiyat yüz

me müsabakaları dün başlamıştır. 
Bu oyunlarda bilhassa Japon atletle
ri pek parlak muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. Seçrne müsabakalarında 
Arai, Jusa ve Tajuchi adındaki üç 
Japon 100 metrelik serbest yüzme o
limpiyat rekorunu kırmışlardır. 

Tajuchi günün en büyük muvaffa
kıyetini elde etmiştir. 57 5/10 sani
ye. 

Saat 22 den sonra Anndolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 
Bodapt'llft.e 

19,15: Piyano( ]osef Veingarten) . 19,50 
Konfrrans. 20,20: Plak. 21,10: Haberler, 
Berlin olimpiyadı neticeelri. 21 30: Emest 
Dohnanyi idaresinde opera 'orkestrası. 
(Rossini. Paul Vikes, Dohnanyi, H. Volf) 
22,45: Haberler. 23,05: Cazband. 23,SO: 
Almanca konferans. 24,15: Çigan muıiki
si. 

1~:. ~iyano - şarkı. 18';20: PIAk (Oda 
musikısı). 19: Konuşmalar. 20,30: Piyano 
şarkı. 21: List'in eserlerinden piyano kon
seri. 21,30: Konutmalar. 22: Bahriye ban
dosu. 23: Berlin olimpiyadı haberleri. 
23,35: Viyolo eserleri. 24: Dans plllları. 

Prag 

18,40: Piyano • klarinet sonattan, 19,0S 
Almanca musikili neşriyat. 20,10: Ses ıihi· 
ri ve bilmeceler. 20,35: Radyo orkestrası. 
21,!0: Konserin devamı. 21,35: Radyo pi
yesı. 22,20: Richard Tauberin plakları. 
22,45: Olimpiyat neticeleri. 23,lS: Pllk. 
23,40: Almanca haberlerr 

Bükreş 

19: Küçük orkestra. 20: Konferans. 20, 
20: Konserin devamı. 21,10: Konferans. 
2.~.2~: Oda musikisi (Bethoven). 22: Ak· 
tualıte, 22,05: Bariton şarkıları. 22,0: Ha
berler, 22,45: Jan Marku orkeıtraıL 23,4S 
Fransızca haberler. 

Belgrat 

• 20,30: Milli nesriyat. 20,SO: Halk şarkı
ları. 21,30: B011sininin "Barbier de Seville,. 
operası (plak ile). 

Mosk"ova 

18,30: Sesli film. 20: Edebt, musikili 
neşriyat. 21: Operet ıuvaresi. 22· Yaban· 
cı dillerle nC§rİyat. • 
Viyana Deniz.yarışlarının neticeleri 

Bcrlin, 9 (A. A.) - 100 metrelik 
serbest yu··zme yarısının secme mu"'sa- 20,10: Köy düfününden reportaJ. 2ı: 

Radyo piyesi. 22: Olimpiyad haberleri. 
bakaları: 22,20: Senfonik konser, 23,05: Haberler, 

te 
tu 
l>a 
lraı 

ti 
di 
tu 

Birinci St>4"Tne: 23,15: Eilenceli musiki, 24,15: Konseriıs 
-~~ devamı, 24,35: Dans pliklarL !'@ 

Birinci: Peter Frick (Amerika) 57 ===============• 
7 /10, olimpiyat rekoru kırılmıştır. zici bir surette kırılmıştır. , ~ 

1kinci seçme: İkinci: Tuominen (Finlandiya) 9 ~~i 
Birinci: Just (Japon),· 57 8/10. dakika 6 8/10. Üçüncü: Dompert u 
Üçüncü seçme: Almanya, 9 dakika 7-2/10,. Dördün ~ 
Birinci: Villiams (İngiltere) , 1 da- cü: Matilainen (Finlandiya) , 9 da ki" 

kika 7/10. ka 9 8/10, Beşinci: Manning (Ame.o tı 
Dördüncü seçme: rika), 9 dakika 11 2/10, Altıncı~ 
Bir.inci- AJ"ll.1 f.Ttl.nntıv~) !!:'U\11/\ Lıır.sa.n (fşvkl 9 daltil•· 16 . AT1n_ 

OJımpıyat tekoru ıarıımıştır. GUnun .oa~ı.ıı. ı;cı~w ... ,u...- nmihe -etQT(1t:ı'1 
r r " 

realize edilen en mükemmel müdde- sürat harikulade idi ve atletlerin el" 
~ 

ti. de ettikleri zamanların tetkikindeJI 
Beşinci seçme: anlaşılacağı üzere Lukolanm olimpi--

l!a 
Birinci: Taguchi (Japonya) 57 5/10 yat rekorunu altı atlet birden kımıı!I da 

hemşerisi Arainin elde etmiş olduğu tır. 
muvaffakıyetin ayni. 

Altıncı seçme: 
Birinci: Vilfan: (Yugoslavya) 1 

dakika 6/ 10. 
Yedinci seçme: 
Birinci: Lindergen (Amerika), 58, 

3/10. 

Müthif bir rekor 
3.000 metrede altıncı gelen 

bile eski rekoru kırdı 
Bertin, 9 (A. A .) - 3000 metrelik 

manialı koşu müsabakasının finaline 
ait tam netice: 

Bu maç son derece heyecanlı ol
muş ve pek kalabalık olan seyirciler 
arasında büyük bir coşkunluk hasıl 
etmiştir. 

Birinci: lsohollo (Finlandiya), o -
limpiyat şampiyonu. 9 dakika, 38/ 10 
saniye. Eski rekor 9 dakika 21 8/10 
saniye ile Lukolada idi. Bu rekor,· e-

diğini anlamıştı: 
- Bu gece, seni göreceğim. 
Suflör Fethi, onu kolundan tut

tu, hafifçe sarstı: 
- Son perdenin sonunda karga -

şahğa gelir; alacak verecek hesap -
ları karışır; belki hesap denk gel -
mez. Sen, ikinci perde kapanınca, be 
ni gör. 

- Peki.. Peki... 
- Atlatma, ama ... Sonra, elim -

den kurtulamazsın. 
Celil Mahir, cevap verecekti; ara 

kapı birden açıldı: 
-Celil, burada mı? Celil; nerede? 
Celil Mahir, Tayyarın sesini ta • 

nımıştı; kapıya koştu: 

- Ne var? 
Tayyar, elinin tersile alllmın, yü

zünün, boynunun, ensesinin terleri
ni siliyordu; soluk soluğa idi: 

- Kapıda, kontrol yapıyordum. 
gişeden seni istiyorlar. 

- Ne var? Maliye memurlarile 
gişe arasında bir ihtilaf mı çıktı? 

- Değil birader. Bir genç kadın 
gelmiş, loca istemiş... Halbuki bU -
tün localar satılmış ... Bunun üzeri
ne kadın, seni sormuş ... 

Celil Mahir, telaşla sordu: 
- Nasıl kadın? 
Tayyar, sağ elinin parmaklarını 

\t 

Kadınlar ara.nndaki te 
mü•abakalar 

Berlin, 9 (A. A.) - Kadınlar arıY 

smda yapılan 200 kurbaialama yarı• 
şı: 

Birinci seçme: 
Birinci: Sorensen (Danimarka)• 

3 dakika 6 7 / 10. 
İkinci seçme: 
Birinci: Gemenger (Almanya), S 

dakika, 3 saniye. 
üçüncü seçme: 

_ Birinci: Tsouboi (Japon) 3 dakiki 
15 saniye. 

Dördüncü seçme: 
Birinci: Machata (Japon) 3 datd• 

ka 1 5/10. 
Olimpiyat rekoru kırılmıştır. 
Beşinci seçme: 
Birinci: V oellscbaeger (Almanys)' 

3 dakika 8 5/10. 

birleştirerek dudaklarına götürd~, 
- Ih, birader! Enfes bir şey ... 

yah saç, kömür gibi siyah gözler·~ 
Hokka gibi ağız ... Başka göndereee 
kimseyi bulamadım ... Zaten maıci~ 
yaj zamanım da geldi... . .. ,, 

Daha söyliyecekti; fakat Celil t» ~ 
bir, onu dinlehıedi, esvapları tutuŞ, 
muş ta suya ko~uyormuş gibi fıtl3 
yıp gitmişti • 1' 

Tayyar, onun arkasından alık all 
baktı: ıtl 

- Nereye yahu? Dur, bakalı ~ 
daha ne söyliyeceğim ? .. Kapı kOflri' 
trolsuz, ben orada duramam ... Y.e 
me birini göndermeli... l' 
Boşuna söylemekten yoruıarıı. 

durdu, dudaklarını büktü: , 
- Karıyı söyleyince, aklı başıı' . 

dan, bir karı11 dışarı fırladı... p: 
Kolunu savurarak kolise gir1Jı1;, 
- Tiyatronun bütün tasası , 

mı düştü? .. Ne hali varsa, görsu;ı 
Sonra da, gişeden çalmıyor, kotl ij' 
edilmiyor, içeriden de ayrıca bilet 
leniyor, diye şikayet ederler... cJl ı 

Tiyatronun arkasına, artist l~cf ' 
sı olarak yapılmış, tahta bölrrıe ğ~g 
den birinin aralık kapısını aYll. 
iterek girdi, hala mırıldanıyordu,:1 [Arkası 1"cı 
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MAl21 ,4NTUVl\NEli .. 
Yarışlar büyük bir intizam içinde geçti, gece ra:an: st•fl••ZWELla~o ":evı':::~A.E.YALMAN 
Moda klübünd~, Ege vapurunda iki balo verildi Kralın bu emrini derhal yerine 

Moda Deniz 'Klübü tarafından ter
tip edilen yarışlar, dün Moda koyun
da, parlak bir deniz bayramı halinde 
fcr.a edildi. Yalnız Moda değil, bütün 
l<adıköy, dün fevkalade günlerindeıl 
'birini yaşıyordu. Denize inen bütün 
taddeler, sabahın erken saatinden 
başlayarak, akın akın sahile giden 
halkla dolmuş taşıyor; Modadan Ka
lamışa ve Fenerbahçeye uzanan bü -
tUn sahil bayraklarla süslenmiş ve 
donanmış bulunuyordu. 

Y arı,lar ba,lamculan önce 
Moda koyu bir gemi ve sandal mah 

leri haline gelmişti. Yarış sahasını 

tahdit eden §amandıralann açık deni 
te müteveccih cephesi Ege, Aksu, Sö
iUtıü, Yalova, Kocaeli vapurlarile ka 
l>atılmış ve büyük gemilerin arasında 
kalan fasılalar hususi ve resmi mües-
8eselerin istimbotlarile örülmüştü. 

l.roda iskelesile Şifa burnu arasında
ki saha binlerce sandala tahsis edil
tr.işti. Bu sandallar arasında klüp • 
lere ait büyük tekneler nazarı dikka

dük çalıyor, halk gemilerden ve san 
dallardan Atatürkü selamlıyordu. 

Başvekil ve vekiller doğru Ertuğru 
la gittiler ve Atatürk tarafından ka 
bul edilerek yanşın geride kalan kı
mını yattan seyrettiler. 

Atatürk, hafüçe yağan yağmura 

rağmen, bütün hızıyle devam eden 
yarışları dikkatle takip ediyorlardı. 
Sporcularla alakadar oluyorlar, Er
tuğrula yanaşan ve iplere tırmana
rak yukan Çıkan gençleri ellerini 
sıkarak taltif ediyorlardı. Bu me -
yanda, Esat isminde 14 - 15 yaşında 
bir çocuğu yatın güvertesine alarak 
iltifat ettiler. 

Yarışlar 18,30 a kadar devam etti 
ve yağmurun şiddetlendiği sıralarda 
program nihayetlendi. . 

Y ariıların teknik neticeleri 
Dünkü yarışlarda alman neticeler 

şunlardır: 

Yelkt>nWer: 
12 metre kare şarpi - Burhan 

birinci, Feyyaz ikinci. 

Büyük Şef, Ertıığrııl yatındatı yarı§laN takip ediyorlar 

Galatasaray birinci geldi. Fakat ilk 
seride birinci gelen Fenerbahçe ile 
ikinci gelen Beykozun dereceleri, 
ikinci seride birinci gelen Galatasa -
raydan daha iyiydi. Bu itibarla Fener 
bahçenin birinci, Beykozun ikinci ve 
Galatasaraym üçüncü olması icap eı-Olimpiya yole - Turgut birinci. 

15 .metre kare yole - Alaeddin bi-~i celbediyor ve bu geniş sahadaki iz
dihamı andıran kalabalık, çok sıkı tu rinci. 
t 12 metre kare yole - Nejat birin-

diyordu. Fakat, hakem heyeti bazı 
itirc:.zlan, evvelki kararına rağmen, 1 
nazarı dikkate alarak iki !leri birin -
cisini yeniden karşılaştırmağa karar 1 
verdi. Fakat bu karar da tatbik edi- J 
lemedi ve müsabaka da neticesiz kal
dı. 

Ulan inzibat tedbirleri sayesinde, ta-
~n olunan haddi aşmıyarak munta -
~m bir çizgi halinde yarış sahasmın 
llt dıl'ını teşkil ediyorlardı. 

Filhakika yarış sahasındaki inti -
tam, bundan evvelki yarışlara naza. 
tan çok şayanı dikkatti. Geniş prog
l'anıa rağmen, saha her müsabaka a
hında daima pürüzsüzdü. Bu hususta 
bemz Ticaret Müdürlüğü, Liman ida
l'esi ve polis vasıtalarının gösterdiği 
trı.uvaffakıyetli tekayyüdü takidirle 
kaydetmek isteriz. Hakem heyeti bü 
~Uk bir dubada toplanmıştı. Bu du -
ha, Yarışlara başlangıç ve intiha nok 
laları olarak tayin edilen 
l\'Unaralı şamandıraların tam hiza -
~a bulunuyor ve bu şamandıralar 
ı a ~a !!,kelesi arasındaki mesa,-
8:. ~k ve küçük ye k:enlilerden 

l'rıurekkep, kalabalık bir filo tarafın 
dan işgal edilmiŞ bulunuyordu. 
Yarışın başlamasından daha bir 

~aat evvel, sabahın dokuzunda, Mo
da koyunu dolduran bütün deniz 
'-'asıtalannda olduğu gibi, davetlile
~e ayrılmış bulunan Eğe ve Aksu 
~apurlarında da ayakta duracak yer 
almamıştı Bunun için bir kısım da 

'-'etliler Şirketi Hayriye ve Akay va
l>Urlarına yerleştirilmişler ve bu va
l>urıar da Aksunun arka tarafına 
d~irleznişlerdi. 

BQfvekil geliyor 
lı 'Yarışlar tam saat onda başladı. 
't3 k tnüsabaka henüz yapılıyQrdu ki, 
b aş~ekil lsmet lnönü, refakatinde 
.:ıliye Vekili Şükrü Kaya ile lkti

ci. 
20 metre kare kaba yole - Şahap 

'birinci. 
25 metre kare şarpi yat - Micik 

birinci, Lili ikinci. 
Yelkenli altı çifte - Deniz ticaret 

okulu birinci. ,gedikli ikinci. 
Küçük kotralar - Eyvallah birin-

ci. 
Büyük orta kotralar - Refi Ba-

yar birinci. 
Büyük kotralar - Rüya birinci. 
Klüpler ara~mda: 
Bir çifte - Bu müsabaka çok he

yecanlı oldu. Fenerbahçe birinci, Ga
latasaray ikinci, l. S. K. üçüncü ol
dular. 

İki çifte klasik: Güneş birinci, 
Galatasaray ikinci Beykoz üçüncü. 

Pört.lilk kllsik - Bu müsabakada 
netice alınamadı. Önde gelen Gala
tasaray teknesi şamandırayı yanlış 

dolaşmıştı. Bu itibarla diskalifye e
dildi. Fakat, hakemler ikinci gelen 
Anadolunun teknesini birinci olarak 
kabul etmediler. Bu hususta hiçbir 
sebep gösterilmediği için Anadolu 
klübünün reisi hakem dubasına ge
lerek hadiseyi protesto etti. 

Bayanlar dörtlük - Fenerbahçe 
birinci, Güneş ikinci. 

Tek dirsekli - Müsabakaya gi • 
renlerin adedi şamandıra sayısını te
cavüz ediyordu. Hakem heyeti mü
sabıkları ikiye ayırdı ve final yap • 
madan kronometre üzerinden birin
ciyi tayin edeceğini bildirdi. 

Birinci seride Fenerbah<:e birinci, 
Beykoz ikinci geldiler. İkinci seride 

~ Vekili Celal Bayar olduğu halde 
~ş yerine geldiler ve hakem du -
~. -ında hazırlanan yerlerini aldılar. 
l;'Vekil ve vekiller yanşlan büyük · 
,{ dikkatle takip ediyorlar, izahat 
ttı 1Yorlar ve genç neslin enerjisini 
l' U?abbetıe ve memnuniyetle sey -
euıyorlardı. 1 

tı ~arışın yelken kısmı, sahanın a -
lı.i k deniz tarafında yapılıyordu. Ay
' ıaınanda kürek yanşlan da iç kı
lı 1 rn d a icra e d i l iy o r d u. Dk 
~?ti saat on ikide tamamlandı. Mü 
ı,;akalan kazanan gençlere müki.- ı 
~I! 1arını bizzat veren Başvekil, öğle 
ili ltıeğinl Moda deniz klübilnde ye -

1 
Büyük Şel yarıılarJa 

lki çifte klasik - Güneş 'birinci, 
Beykoz ikinci. 

Flikalar: 
Altı çifte flikalar - Deniz Tica- ı 

ret lisesi bırlnci. 
Padlbotlar - Galatasaraydan Faba
mettin birinci, 

Akvaplan (Su üstünde kayak) -
Bu müsabakaya iştirak edenler ara
sında, hakiki kıymete müstenit bir 
tagnif yapmak kabil olamadı. Çünkü 
sporcuları çeken motörler hep ayni 
süratte değildi ve da'ha seri motöre 
bağlanan sporcular bittabi önde gi · 
diyorlardı. 

Maamafih memleketimizde ilk de 
fa yapılan bu spor bütün seyircilc -
rin dikkatini çekecek derecede cazip 
ve heyecanlı oldu. 

Neticede Cenan Sahir birinci gel
di. 

Yedi çift filikalar - Deniz lisesi 
birinci, deniz harp mektebi ikinci. 

Profesyoneller: 
Alamanalar - Kumkapı birinci, 

Beykoz ikinci. 
Kara tahlisiyeler - Rumeli birin

ci, Anadolu ikinci. 

Dün geceki balo 
Dün gece, Moda deniz klübünde ve 

Ege vapurunda birer balo verilmiştir. 
Balo, sabaha kadar neş'e içerisinde 
devam etmiş, davetliler çok eğlence
li bir gece geçirmişlerdir. 

at yarışlarının tafsilatı 
Dün VeJiefendide,Yüksek Yarış ve 

islah Encümeni tarafından tertip 
edilen at yarışlarına devam edilmiş
tir. 

Birinci koşu: Üç yaşındaki yerli 
yarım kan Arap ve4ıalis kan Arap 
erkek ve dişi taylara mahsustu. Bi
rinciye 120, ikinciye 50, üçüncüye 20 
lira ikramiye vardr. Bu koşuda Kara 
Osmanın Öncü'sü birinci ve Levri ~ 
m'in Serveti ikinci oldular. 

İkinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaşta halis kan İngiliz at ve kısrak
lanna mahsustu. Birinciye 210, 
ikinciye 75 lira ikramiye vardı. Ba
yan Binns'in Barks'ı birinci, Atama-
nın Serompos'u ikinci geldiler. 

Bahriye meldebiııden birinci ve i1dııci 
gelen be§çiftelerin direklerine ba!Jrak 

tak'llırken 

ramiye birinciye~ 120, ikinciye 
üçüncüye 20 lira idi. 

Halkevi turnuva•ı 

50, 

İstanbul Halkevi tarafından ter
tip edilen gayrifedereler turnuvası -
na dün Şeref stadyomunda devam 
edilmiştir. Alemdarspor - Şark Şi

mendifer klilpleri arasında cereyan 
eden ilk hususi müsabakayı güzel 
bir oyundan sonra 4 - 1 Alemdar ka
zanmıştır. 

Son maç altıda Hilalle Fatih ara
sında cereyan edecek dömi final ma
çı idi. Fakat Altınhilalliler sahaya 
takım çıkarmadıklarından Fatih hük 
men galip geldi. Ve sonra Bakırköy 
İstiklal takımile hususi bir karşılaş
ma yaptı. Ve. bunu da 2 - 4 kazana
rak gayrifederelerin en kuvvetli ta
knnı olduğunu gösterdi. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
taelbesinin gezisi 

Ankara, 9 (Tan) - Ankara hu -
kuk fakUltesi talebe cemiyetinin te
şebbüsile Doğu illerinde bir gezi ha
zırlanmıştır. Gezi bir buçuk ay sil -
recektir. Ve buna hukuk fakültesin 
den 19 talebe iştirak etmektedir. Fa
külte hukuku düvel doçenti doktor 
Hüseyin Avni de kafile ile beraber 
gezecektir. 

Kafilenin takip edeceği program 
şudur: 

dıı.\arışın ikinci kısmına saat 14,30 
lam llşlandı. Müsabakalar henüz baş 
ti5 .~k Üzere idi ki, Ertüğrul yatı 
~ tti~~ü ve Atatürk halkın sürekli 
~8:h~ratı arasında müsabaka ma -

1nı şereflendirdiler. Vapurlar dü-
Atarnrk, yüzerek yata gele>ı kı1çiik 

bir spcrrcuya iltifat ediyorlar 
V~üncü koşu: Üç ve daha yukarı 

yaştaki yerli yarım kan İngiliz at ve 

Ayın dokuzunda Ankaradan !s -
tanbula hareket edecek ve lstanbul
da üç gün kaldıktan sonra vapurla 
Trabzona geçeceklerdir. Rize - Art· 
vin • Kars • Erzurum - Gümüşhane 
yolile ve kara yolile Ankaraya döne 
ceklerdir. 

Kafilenin Doğu illeri vilayetleri ve 
çevresi dahilinde yapacakları mas -
raf, o vilayetler hususi idareleri ta -
rafından temin edilecektir. 

Jamet TnlJnQ, 11arıslar hakkrnda izahat alıucn*. 

1 kısraklanna mahsustu. Yanşa on 
hayvan iştirak etti. Neticede Sali
~in Alemdarı birinci, Azatlının Cey-
18.ru ikinci, yine Salihin Semiramisi 
üçüncll.lüğü kazandılar. İkramiye Di-

l 
rincey 500, ikinciye 80, üçüncüye 40 
lira idi. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu· 
1 karı yaştaki halis kan Arap at ve 
1 kısraklarına mahsustu. lki hayvan 
1 iştirak etti. Kara Eminin Necibi bi
l rinci gelerek 300 liralık ikramiyeyi 
kazandı. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yuka
rı yaştaki yerli yarım kan Arap ve 
halis kan Arap at ve kısrakları iş-

i 
tirak ettiler. T. Mağnisanın Sadası 
birinci, Salihin Sankuşu ikinci, Erge
vi'nin Alce.Ylanı Ucüncü oldular. lk • 

r. ransada kabul edilen 
yeni kanunlar 

Paris, 9 (A.A.) - Ayan meclisi, 
silfıb imalatının millileştirilmesine 
ait olan projeyi, ufak bazı tadilat ile 
kabul etmiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - Saylavlar ku -
rulu, buğday milli ofisi hakkındaki 
kanun propesini. ikinci kıratta ufak 
bir takım tadillerle ve 196 reye kar
şı 380 reyle kabul etmiştir. 

Saylavlar kurulu, büyük nafia iş
leri hakkındaki kanun projesini de 
tasvio etmistir. 

getirmekten başka çare kalmamışh 

. ' 

Bu münaka§aya biraz sonra Kon
tes Balzat karıştı. Kendisinde veliah 
din zevcesine karşı hürmet ve §efa -
kat hislerinden başka birşey bulun
madığını anlattı. Bir J11Üddet 80?r~ i açılan bir gizli kapıdan On beşıncı 
Lui de içeri girdi. Açıkça söze başla

{ dı. Evvela Mari Antuvanet'i ~ir ha~li 
1 methetti. Genç ve güzel oldugunu soy 

ı 
ledi. Fakat hırçın ve inatçı olduğunu 
da ilaveyi unutmadı. Kocasının ken -

1 

disine söz geçiremediğini ve genç ka
dının (kızlarını kastederek) .bazı ~i~ 
seler tarafından isyana teşvık edildi
ğini de tekrarladı. Avusturya sefiri
ne, bu meseleyi bizzat halletmek va
zifesini verdi. 

Kralın bu emrini yerine getirmek
ten başka çare kalmamıştı. Sefir der 
hal vaziyeti Viyanaya bildirdi. Du 
Barry'yi hoş göstermeğe ve vaziyetin 
nezaketini kurtarmağa çalıştı. Ve 
Kralın Mari Antuvanet'ten ancak Du 
Ba.rry'ye bir selam vermesini istedi. 

Ayni zamanda ona giderek Kralın 
arzularını anlattı. Hatta istedifini 
yaptırmak için genç kadını' kork~t. -
mak derecesine kadar vardı. Zehırın 
bazı devirlerde Fransa saraylarında 
adeta bir silah gibi kullanıldığını ima 
etti. Fakat bu da para etmeyince işi 
siyasi bir şekilde gösterdi. Valdesinin 
bu kadar zahmet ve itina ile kurmuş 
olduğu Burbon - Habsburg ittiharu
nın bu yüzden bozulacağını anlattı. 

Mari Antuvanet bu sefer telaşa 
düştü. öfkesinden ağlamağa başladı. 
tık fırsatta Du Barry'ye hitap edece-: 
ğine söz verdi. Bu mühim meseleyi 
halletmek için bir muhteşem ziyafet 
hazırlandı. Ağızdan· ağıza Marie'nin 
Du Barry ile nihayet konuşacağı ri
vayetleri dolaşıyordu. 

Sefir ile Mari Antuvanet şöyle 

yapmağı düşünmüşlerdi; 

Bir aralık Du Barry ile sefir konu
şacaklar, tam o sırada yanlarından 

geçen Prenses evvela sefirle konuşa
cak, sonra Du Barry'ye hitap ederel: 
davayı ortadan kaldıracaktı. lş tam 
kıvamına gelmişti. Fakat ihtiyar ba
lalar mağlUp olmağa bir türlü razı 
olmadılar ve yine bir oyun oynadılar. 
Mari ~ Antuvanet bütün salonu dola · 
şarak herkese iltifat ediyordu. Du 
Bariy'ye yaklaşmasına bir iki kişi 
kalmışken ihtiyarlardan birisi hemen 
yanına yaklaşarak (artık vakit gecik 
ti, hemen gitmeliyiz. Kralı hususi da 
iremizde bekleriz) diyerek genç kadı 
nı hemen hemen zorla sürlikledi. O 
da o kadar şaşırmış ve ürkmüş idi ki 
alelacele Du Barry'ye herhangi bir 
şey söyleyemeden oradan uzaklaştı. 

Bu defa mesele halledilecek yerde 
büsbütün çatallaştı .. Barışıklık yeri
ne daha fena bir dargınlık oldu. Bu
nu duyan On beşinci Lui öfkesinden 
kudurdu. 

Du Barry dairesine çekilerek hır
sından ağladı. Avusturya - Fransa 
münasebatı büsbütün gerginleşti. A
deta Avrupa sulbü tehlikeye düşü
yordu. 

Mari Terez yine kızma sert mek
tuplar yazdı. Adeta bir devlet mese
lE>si haline gelen bu kadın muharebe 
sine artık nihayet vermek lazımdı. 
Çünkü iş artık siyasi bir buhran ren
gini almıştı. 

1772 senesinin Kanunusanisinde bu 
ctilünc muhıtrPhP. nn RRrrv'nin zaferi 

ve M.arı Antuvanetin bezimetı ile nl· 
hayetlendi. Yine bir sahne tertip 
edildi. Merasimle herkese hitap eden 
Kraliçe namzedi evvela başkalarile 

konuştu ve nihayet başını Du BarrY, 
ye çevirdi. Fakat gözünün içine bak
madan, IS.kayıt bir tavırla ağzından 
şu kelimeleri çıkardı: 

- Bugün Versayda nekadar çok 
kalabalık var! 

Bu sözle- gözdeye hitap edildiğini 
kestirmek için çok hüsnU niyet lazım 
dı. Buna rağmen sarayda bir muha· 
rebe zaferinin müjdesi kadar memnu 
niyet uyandırdı. Kralın arzusu yeri· 
ne gelmi§ti. Gelini metresile konuş· 
muştu. On be§inci Lui torununun ka 
rısını sevinçle kucakladı. Du Barl'Yı 
bütün azametini takınarak ortada do 
laştı. BUtün sarayı bir galeyan hava,.. 
sı dolduruyordu. Halalar öfke içinde 
idiler. BütUn bu gürültüye sebep te 
(bugtin sarayda ne kadar çok kalaba 
lık var!) cüznlesi idi. .. 

:ıt:~at bu kelimelerin çok daha de
rin~bir mAnası vardı. Franaa ile A vua 
turyanın ittifakını bir kat daha kavi
leştirmi§ti. Fransanın zaferini bir ke 
re daha ilan etmiş, Mari mağlOp o • 
lurken kendisile beraber bütUn bir 
memleketin de gurur ve izzeti nefsini 
kırmıştı. 

Genç Kraliçe mağlup olmuştu. Bu· 
nu hissediyordu. Genç ve saf gururu 
bundan müteessirdi. nk defa olarak 
başı eğilmişti. Müddeti hayatında bir 
ikinci defa da ancak ölüm karşısında. 
eğilecekti. 

Bundan sonra gerek annesi, gerek 
sefir Du Barry'ye iyi muamele etme· 
si için kendisine emir ve ricalarda 
bulunmuşlarsa da o artık birşey yap
mamıştır. Bu mahdut kelimelerden 
maada ağzından bir tek söz çıkma • 
mıştır. 

1772 senesi Kıinunuevvelinde hiç 
şüphesiz ki Du Barry veliahdin zev
cesine, müstakbel Fransız kraliçesine 
karşı şanlı bir zafer kazanmıştı. On 
beşinci Lui ve Mari Terez gibi kuv· 
vetli müttefikleri oldukça daha da ka 
zanmakta devam edebilirdi. Fakat ba 
zı cenkler vardır ki galipler düşman
larının kuvvetini hissederler ve zafer 
!erinden adeta korkarlar. Bu suretle 
Du Barry de sulhü harbe tercih etti 
VE: bununla iktifaya karar verdi. Esa 
sen saf ve iyi kalpli bir halk kadını 
olan Kralın gözdesi Mar:i'ye karşı şah 
ften düşman değildi. Kralın izzeti nef • 
sini tamirden başka birşey istemedi· 
ği için bu kadarcık muvaffakıyet o
nu tatmin etmişti. Zeki bir kadın ol· 
duğu için Kralın yaşlı ve hasta bir 
ihtiyar olduğu ve Fransa tahtına mils 
t!ı.kbel namzedin Mari Antuvanet ol
duğunu unutmuyordu. 

Bunun için yaklaşmak ve barışmak 
işine geliyordu. Elçiler göndererek 
genç prehsese hll.lfıl etmek istiyordu. 
Bunların para etmediğini görünce ril§ 
vet vermeğe kadar vardı. Mari'nin 
elmasa dUşkün olduğunu bildiği için 
ona hediyeler vermeği düşündü. Meş
hur gerdanlık macerasmın kahrama· 
nt olan kuyumcu Böhmer de yedi yüz 
bin lira kıymetindeki küpelerin Pren
ses tarafından beğenildiğini haber al 
mı§ ve eğer arzu ederse On beşinci 
Lui.yi bunu gelinine alması için ikna 
edebileceğini söylemişti. Mari Antu
vanet bu küstahlığa cevap bile ver • 
medi. (Arkası var) 
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il ____ M_E_M_~ _L E_K_E_T~T_E~" T_A_N_,, _I Hafta içinde 
çıkan kitapıar 

Fuvar hazırlıkları 
• 
lzmir Fuvarı, 20 gün 

sonra açılıyor 
Yunanistan, Yugoslavya, Mısır, 
Sur~eden ziyaretçiler gelecek 

Fuvar gazinosu tamamlanmak ü.zere 

Fuoorda yapılan ~i"ldyctler paviy<mu 

İzmir, (Husust Muhabirimiz yazı

yor) -İzmirin 22 gün devam edecek 
iktisadi bayram günleri yakmla,ı
yor. Arsıulusal FUvanmızm açılma
sına sayılı günler var. 

Bu yıl altıncı yaşına basan İzmir 
Fuvannın geçen yıllar fehrimize ve 
Ege bölgesine y&.§attığı güzel, eğlence 
li ve istifadeli gUnler hatırlardadır. 

Akdenizin en güzel bir limanında ve 
Türk yurdunun en lirin uehirlerinden 
biri olan !zmirde kurulan bu arsnılu
sal pazar münasebetile her sene mem 
leket içinden ve dışmdan Ege bölge-
11inin merkezine doğru başhyan hare
ket yeniden canlanmaktadır. 

I zmire berelret yağacalr 
lzmirin en bereketli günleri EylUl 

ayında başlar. Egenin e§i bulunmaz 
nefis UzUm ve incirleri bu ay içinde 
lzmir hanlarına indirilir. Bütün çarşı 

ve nhtım binlerce amele, hamal, ara
bası ve diğer iş sahiplerinin ne,eli ha
reketleri ve gUrUltilleri ile dOlar. Altı 
sene var ki bu ne,eli hareket her yıl 
biraz daha artmakta ve İzmir EylUl 
aylan içinde hakikaten bayram gün
leri yaşamaktadır. Bunu temin eden 
de Arsıulusal lzmir Fuvandır. 

retçilerin adedi ümidin fevkinde ola
cağını göstermektedir. 

Ziyaretçileri memnun etmek . . 
açın 

Belediye ve Fuvar komitesi,Izmire 
gelecek ziyaretçilerin hertürlü kolay
lıklara mazhar olması ve istirahatle
rinin temini hususunda lazım gelen 
tedbirleri almıştır .Ezcümle bir İzmir 
kılavuzu bastırılmaktadır ki bunda o
tel, lokanta, gazino ve hamamlarla 
nakil vasıtalarının smıflan, tarifeleri, 
adresleri, İzmir ve millhakatınm gö
rillmeye değer yerleri ve ziyaretçile
rin işine yarayacak daha bir çok ma
l~mat toplanml§tır. 

Belediyenin bu hususta aldığı ted
birlere bizzat esnaf ve şehir halkı da 
yardım etmelidir. ÇUnkU hUkllmetimi
zin ve mahalli adamlanmızm bUyUk 
himmet ve çalışmalarla her yıl biraz 
daha inkişaf ettirmek istedikleri bu 
müessese (Arsıulusal Fuvar) yalnız 
bir sene için değil, namütenahi İzmi
rin malıdır.Fuvar mUnasebetile ve di 
ğer Turistik maksatlarla şehrimizi 

ziyarete gelenleri ne kadar memnun 
edersek b~lann sayısını her yıl art
tırmak mümkün olabilecektir. 

F uvarın yeni hususiyeti 
Altıncı Arsıulusal Fuvar yeni bir hu 
swıiyet t&.§ıyor. Evvelki Uç aene için
de Gazi heykelinin arkMmda kurulan 
Fuvar bu yıl,BUyük Ba,bakanımızın 
emir ve tensiplerile daha geniş olan 
daimi yerine, Kültür Park içine kaldı

Üzüm ve incir piyasaları 
bu hafta açılıyor 

/:emir, 9 (TAN) - ÜHm piyua· 
•ı 15 Aiıuta.ta, incir pİ)lfuua 11 A· 
iıutoda açılacaktır. lltracatçılar, İİ· 
züm ve incir itliyecekleri inlalcitha
nelerini haaırlamqlardır. 

Bu ,.ne üarim rekoltea 80,000 
ton tahmin edilmektedir. Son halta 
is·inde Manaa, Salihli ve Kaaba 
havali•ine yalan yaf murlardan Hr• 

6İlerde bulunan 500 çuval Ü1'Üm ~
rar wörrnüıtür. Havalann bulutlu 
devam etmekte olrna.rna na.35Clran 
tekrar yaimar yaimarndan #tor· 
kulmaktaclır. 

Çünkü yaimur, neli.. Ü1'Üm1erin 
kalitelerini boamalıtatlır. Şimdiye 

kadar üzüm mah•alümüa üurinden 

}'GPflan uaJeli .atıılar ilri milyon 

kutuyu bulmuttur. 

incir mahaulü, bu .ene çok iyidir, 

incir rekolte• 1000 ton nılarında ve 

32.000 ivi kalite olmak üure 40000 
tahmin edilmektedir. Geçen •Gl'!eki 
rekolte 38000 ton idi. Şimdiye ka· 
dar yapılan alivre incir •atıf' mik· 
tarı 300.000 torba lradardır. 

Geçen ••ne, bu tarihe #tatlar :yapı
lan alivre incir Mıtıfı1 yine bu mile 
tarda idi. Bu •ene, incirlerimiain 
mü.ait bir ıelıilde .atılacaiı kuvvet. 

le tahmin edilmektedir. 

Eski şehirde 
buğday 

Fiatlar birdenbire mühim 
miktarda düştü 

Eskişehir, (TAN) - Köylünün bi
riken ihtiyaçlarını ve borçlarını kar
şılamak üzere şehre getirdiği fazla 
mahsul ytizünden fiatlerde mühim dil 

Kağnı 
Yuan: Sabahaddin Ali 
Sayfa: 180 
Flatı: 50 
Sabahaddin Ali, Türkiyede hikl

yeciliğin en kuvvetli mU.meuilidir. 
Şimdiye kadar bizde ismi hatırda 
kalan iki hiklyecl yetigmi,tı. Refik 
Halit, Ömer Seyfeddin. Sabahaddin 
Ali, bu iki ismin yanında yalnız yer 
almakla kalmadı, ayni zamanda bu 
iki hiklyecinin (Müesses) şöhretleri
ni de sarstı. ÇünkU bu iki hiklyecl 
Sabahaddin Ali gibi mevzularda ha
kikati hiçbir zaman ortaya koyama
dılar. Renge, hayale ehemmiyet ver
diler. 

Sabahaddin Ali, Anadoluyu kanş 
kano gezmiş, köylUnUn ıztıraplarını 
duym\1\1. memur, muallim, mahpus 
haleti ruhiyesini kavramış ve bu gö
rüşlerini büyük bir meharetle hikaye 
şeklinde kaleme almıştır. Sabahaddin 
Alinin bir sene zarfında iki hikaye ki
tabı çıktı: Değirmen, Kağnı, Hikaye
cinin kudretini anlamak i~in bu iki 
kitabın muhakkak okunması la -
zmıdır. Bilhassa Kağnıda Sabahaddin 
Ali daha olgun, daha kavrayışlıdır. 
Ali Suavinin yaptığı netts bir kapak 
içinde çıkan bu kitabı Yeni Kitapçı 
büyük bir titizlikle tabetmi• ve bu 
suretle memlekete kıymetli bir eser 
kazandırmıştır. Bu münasebetle Sa
bahaddin Ali kadar Yeni Kitapçıyı 

da tebrik etmek 18.zımdır. 

Modem yaşamak yolu 
Yar.an: Dr. Nureddin Onur 
Sayfa: 150 
Jı"iatı: 50 
Dr. Nureddin Onurun, Modern ya.

şamak yolu isminde bir kitabı çık
mıştır. Kitapta birçok sıhhi nasihat
ler vardır. Halkı alakadar etmek ba
kımından kitap şayanı tavsiyedir. 

Üç kaçakçı 
şüklük başgöstermiştir. İlk günlerde M K ,. d k 
piyasa 6 ve 7 kuruş arasında iken • emaıpaşa a ya a-
şimdi ekstra 4/ 70 ve orta 4/20, 4/lOa }anarak ad: iyeye verildi 
kadar dUşmüştür. Köylüler, m~- M K al (TAN) _ Ç" d'.k 

t
l · d .1 • . . Zi . em paşa, or u 

ye enne mey an verı memesı ıçın - k'"yU d tut·· k k ıl - il ü _ o n e un aça ç ıgı suçu e ç 
raat Bankası tarafından bugday ko- k" . kal şt 

k b
. b" ışı ya anmı ır. 

ruma anununun ıraz evvel tat ıka M k b -1 Ç" dük k""yU d Os-. . er eze ag ı or o n e 
başlanmasını ıstemektedırler. -1 1 .1. · d k k tut·· manog u smaı ın evm e aça un 

Fethiye Halkevinde 
fotoğraf asma töreni 

yapıldı 

kıyıldığı jandarma komutanlığına ha
ber verilmesi üzerine 1smailin evi jan
darmalar vasrtasile aranılmıştır. 

Neticede evde 20 kilo kaçak tütün 
ve tütiln kıymaya mahsus bir havan 
ileti bulunmuştur. 

1 Yapılan tahkikat neticesinde Çör
ı dük köyünden berber Yakubun bu tU
İ tünlere ortak olduğu ve havan ile-
' 1 tinin de yine tütün kaçakçılığı suçun-
1 dan hapishaneden yeni çıkmış olan 
İ ayni köyden Mustafa oğlu Nuriye ait 
1 bulunduğu anlaşılmıftrr. 

Fethiye, (TAN) - AtatUrkün ve 
İ&met 1nönUnün Halkevine armaga.n 
ettikleri fotoğraf ileri büyük meruim 
le yerlerine asılmıştır. Yukardaki re
aim bu merasimi gösteriyor. 

1 Suçlulann üçU de derdest edilmit

l ıer ve tevkif edilerek adliyeye veril

i ınitlerdir. 
lzmitte " Çene ,, suyu 
buhranı baılamış ! 

1.ımit, (TAN) - 1zmitte Çene ıu-
1 yu buhranı başlamıttır. Sıcaklar do
; layıaiyle su sarfiyatı arttığı için Çene 
: suyu bulunmaz olmuttur. O kadar ki, 
1 iki gün evvel karne vermek suretiyle 
ı suyu almak istiyeruer bile susuz kal-
tnl§lardır. Bunun önüne geçecek ye. 
gine çare, Çenesuyunun başka ,ehir
Iere gönderilmesini menetmektir. 

Küçük Haberler 

Geçen yıl Fuvanmızı (31200) ziya 
retçi gezmiştir. Bunların içinde yalnız 
dışardan gelenlerin yemek, yatmak 

ve nakil vasrt&lan ile dolqmak için 

,ehre bıraktıklan para bir milyon li
rayı geçmiştir. 31200 ineanm U!ttiste 

yaptığı alqverif, eğlence istirahat yer 
lerine bırakabileceği para da göz ö

nünde tutulursa uehrimizde 22 gün 

içinde yapılan bu muazzam hareketin 
manası daha güzel a.nl&fllır. 

nlmı§tır. Erkek ve kız liseleri arasm- """'""'"""'!~!!!!!!'!!!!!!!!!!'"!~!!!'!!!!'!""!!~!!!!!!!!!!!!!!!! 
bir çiçek fidanına kadar he.,,ey yeni· 
dir. Dikilen taze çiçekleri ve fidanla· 
rile bu yeni CUmhuriyet eseri. 1 Ey· 
lülde karşımıza olgunluk vadeden ve 
buna layık olan yeni bir mamure. Ar
snılusal bir pazar ve bir eğlence yeri 
olarak çıkacaktır. 

•Fethiye, (TAN) - Geçen yıl bu· 
radan 150.000 kilo tütün ihraç edil· 
miştir. Bu yıl, bu miktarın 650.000 ki
loyu bulacağı tahmin edilmektedir. 

cumhuriyet hükfunetimJ bu yıl 
Fuvar için daha genif himaye tedbir 
leri almış, içten ve dıştan geleck zi
yaretçiler için bir çok ucuzluk ve k<>
Jaylıklar ihdas etmiştir. Diğer taraf
tan birçok dost devletler de kara ve 
deniz yollan tarifelerinde yüzde 50 ye 
kadar ucuzluklar yapmışlardır. Bütiln 
bu kolaylık ve ucuzluklar neticesi bu 
sene fuvarımıza daha fazla ziyaretçı 
geleceği tahmin olunuyorFuvar komi 
tesinin aldığı mal11mat, bilhll888. Yu
aa.nistan, Yugoslavyadan, Mısırdan, 

Buriye. Sam vıe Halepten gelecek ziva.-

dan Basmahane ve Tepeciğe doğru u
zanan geniş yangın harabelerinin ye

ni ismi (Kültür Parktır.) 
Türkiye ile beraber tzmirin geçir

diği tarihi badirenin soğuk bir hatı
ruı olan ve bundan yedi ay evveline 
kadar harabe manzarası arzeden bu 
yerde artık eski soğuk, ürpertici gö
riln üştcn eser kalmamıştır. Kamallst 
TUrk rejiminin başarıcı ve yapıcı si
lindiri bu tarihi yangınlıklarm U7.erin
den geçmiş ve az zamanda ayni yerde, 
Ege bölgesinin kUltUrel, ekonomsal 
bUyUk bir eserinin miljdecisi Altıncı 
Arsıulusal lzmir Fuvan şirin çehresi 
le kendini göstermiştir. (360)bin met 
re murabbalık KültUr Puk sahası 
içinde Fuvara ayrılan yerde göreceği 
niz bilyUk bina ve teBilıattan Jdlçtlk 

F uvann aon laazırlılrlan 
Son hazırlıklara bUyUk bir gayret

le devam edilIJ\ektedir. Parter, ağaç
lama ve umumt pavyonlar bitmietir. 
Ecnebi devletlerin. bilyUk sınai mü
esseselerimizin, vilA.yetlerin pavyon
lan ile gazino, elektrik ve su tesisatı. 
büyük antre, havuz ve beton yollar 
bitmek üzeredir. Son ha.zırhklan ta
mamlamak üzere icap ederse geceleri 
de çalıtılacak ve Arsrulueal Altıncı tz
mlr Fuvan 1 Eyltil gUnU açılacaktır. 

• Aydm, (TAN) - İlbay ve C. H. 
P. İlyönkurul bqkaııınm öıdemir 

GUnday bir buçuk ay izinle lstanbula 
gitmit, bugllııden itibaren Ubayhk v.s 
Parti Bqka.nlığı ödevini veklleten 
Nazilli ilçebayı İhsan Kahya oğlu ida
reye bqlamıştır. 

• İzmit, (TAN) - Akpmn nahi
yesinde sekiz yqmda küçük bir çocuk 
babasmm tabancası ile oynarken bir 
buçuk yqındaki kardeşini vurarak 
öldürmüştür. 

•LUJeburgaz, (Tan) - F.dime 
Karaağaç takımı ile LUleburgaz Ye
fil ova takımlan ara11mda pazar gU
nü bir maç yapılmıştır. Neticede E
dime takımı 2 - O galip gelml.,tir. 
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Boyunbağsını, gözleri tavanda 
perişan ~üğümle bağladı 

Katip Salih -müşteri kaçmasın di
ye- mecellenin 4 Uncu cildine koştu; 
paltosunun sol kolunu sokakta giye
rek ... Adnan, katibin son ayak sesi 
bittikten sonra yazıhanenin kapsını 

arkasından kilitlemişti. Şimdi ka.na
pede kadının yanına oturmadan per
deleri indirdi. Cep saatini sandalye
nin üstüne koydu. Bozdoğan keme
rindeki konağa kiıtip Salihin gidip 
geleceği saati, mürekkepli kalemle, 
saatin camında i,aret etti. Kadın: 

ma dokundu,, diyormuş. Hang1 naın 
suna? Nail Beyefendi hangi ta · 
beri namuslu? 
Kadın acı kahkahalarla gülü 

du. Adnan, kapalı perdelerle, 
yazıhanede bir buçuk saat yalnız 
dığı kadının 18.flarından, kahkah 
rından - içerki odada dinleyen Sal' 
karşı - Bikıldı: Kısık sesle: 

- Biraz yavaı söyle! 
Dedi; sonra sesini yükseltti: 
- Evet Hanımefendi, sizi dinli 

- Çok incesiniz! rum. 
Diyor, işaret edilen saati, Ad.nanın Kadm kmık sesle: 

biraz sonrş. az bulacağını. kendi ken
dine düşünerek, kahkahalarla gülü
yordu. 

Odada bir buçuk saat ve saat:iıs 
camındaki mürekkebi de bir çeyrek 
saat geçti. 
Kadına kırmızı gözlerle bakarak 

Adnan, başını taradı; boyunbağısmı, 
gözleri tavanda, perişan düğümle bağ 
Iadı. Kadın Adnanm paketinden, mU
saade istemeden, bir sigara yakıyor. 
paketi dUJiirdüğUne, sigaraların yer
de kaldığına aldırmıyarak: 

- Biliyor musun ki, Adnan, dün
yada herşey kısmettir, diyordu: bu
günü kaç sene bekledim ben! 

Adnan mazide kalan bu heyecanın 
istikbalinden korktu. Kadından bir~ 
denbire bıktı. Bir buçuk sa.atte kadı
nm hüviyetiyle dolan bu yazıhaneden 
kaçmak istiyordu. Şimdi gözünde so
kak bile Süheyli.nm yatak odası ka
dar temizdi. Bu yazıhanede bu anda 
kadın, lavanta, aşk !iç keskin koku, 
üç yangın parçasıydı. Bu yazıhane
den başka her yer serindi. 
Kadın sigara dumanmı sivri du

dakla, havaya, upuzun üfledi. Ad.nanı 
mes'ut ettiğini düşünerek kibirli ki
birli tava.na tebesBüm etti. Sonra göz
lerini süzerek Adnanı azarladı: 

- Gel f(>yle yanıma bakayım ... Bi
ru: daha yakm ... Daha, daha ... 

Adnan kadmfff1fe-ıtaait yanma o-
turduğunu unutmak istiyerek işten 

bahis açtı 
Kadm: 
- Bırak şu iş lafını. dedi; kltip 

gelsin, odasmdan duymaya başladın, 
işi o zaman konuşunız. 

Fakat ki.tip yazrhaneyi kilitli bul
mamalıydı; Adnan -kaf uı kadının o
muzunda- bunu unutmuttu. Biraz 
sonra kapı vuruluyordu. 

Adnan, kapıyı açarken, kltibe: 
- Kapıyorum zanniyle kilitlemi

§im ! 
Diyordu. 
Adnan mecelleyi sormaya unuttu. 

Kltip Salih, Adnanın arkumdan, bu
nu söylemek ic;ln odaya girince ,aoır
dı. Pencere perdeleri inmiş, kadın, yU 
zil.nü kltipten kaçırmak için, perdenin 
aralığından sokağa bakıyordu. Salih 
kaba sesle, Adn~a: 

- Kütüphanenizde mecelle filan 
yokmu,. H&Dimef endi aaatıerce ara
dı; bulamadı. 

Dedi. Yazıhaneye it geldi diye ko
naktaki kütüphaneyi Süheyllnm ne 
kadar heyecanla aradıfl Adnanm göz 
!erinde bir an için durdu. Usun uzuıı 
daldı. Mahzundu. 

Kltip S a 11 h i n uzattığı anahtar
lan almıyordu. Kltlp Salih, Adna.nm 
kadınla qkmı neticelendiren anahtar 
lan hmçla masaya bıraktı. Kadına 

baka baka odadan çıktı. 
Adnan, eli ağzında, ~acaklan titri-

yerek acı acı 6krirtlyordu. 
Kadm: 
- Pencereleri açayım! 
Dedi. Ve pencerelerden lSnoe perde

leri açarken demin kltip Salibin ka
palı bulduğu perdeleri Adnan şimdi 
birden bire görüyor, canı ıılalıyordu. 
Kadınm pencereleri açmuına da tu
tuldu: Bir buçuk 1&1.tte yazıhane ev 
olmuttu. Onlar da kan koca! .. 

Kadm: 
_. Gelelim blslm Nail Beyefendinin 

meaelelllne ! dedi; Ah Anam ... 
Adnan ktmk aeele fnnldadı: 
- Kltip ilitfyor, ••Adnan Bey,. di

yin! 
Kadın: 

- Ah Adnan Beyefendi. bu Nail
den çektiklerimi zatıllinir.e (kadın. 
bu "zatıi.li,, yi gözttnU kırparak, güle
rek söylüyordu.) Nuıl anlatayım. 'Rtı 
Nail ne haysiyeteiz adamdır, bilmez. 
siniz. Bir de utanmadan, ötede beride 
"Kanmı Sacitle yakaladım, namuw-

- Benim kusurum yok demi 
rum; kul kusursuz olmaz. Bir zam 
lar Sacide zatım vardı. Nail Beye 
kere "bırak beni evleneyim!,, d 
Bir türlü bırakmadı. Nihayet b 
dan 15 yıl evvel ... Tövbe ... Biz h 
sene BUyUkadadaydık? 
Kadın durdu, gözlerini süzdü, 

sapladı. 

- Yirmi bir sene evvel .. değil Jl1I 
Dedi. Adnan ia aptal aptal: ~a 

- Evet, tam yirmi bir sene e 
Dedi. Kadın ş~ırdı; sordu. 
- Nerden biliyorsun? 
Sacidin BüyUkadada Nailin k 

ile vak'alannı Adnan Hidayetin k 
ğmda işittiği gecenin sabahı 

Naciyenin ağzından ilk defa kan 
mişti. Bu vak'a Adnan için tarib 
Sonra Cön Türk Süleymandan 
bunu kendi başmdan geçen aşk di 
günlerce dinlemişti: Onun için 
yordu. Fakat kadına: 

- Hayır, latife ettim! 
Dedi. Kadın Ad.nanın gakal 

görünce ınnardı; yüksek sesle: 
- Şeker oğlansın! 

Dedi. Adnan ş8.fırdı. Ağarmış 
yıklarile kendine "oğlan,, diyen 
kadın! Hem de "şeker oğlan,. diyeJl ~ 
Somurttu. ltl 

Kadm dışardaki kltip Salibi 
ederek gözünü kı_rptı. Sesini cidd" 
tıraı: 

- Evet, ne diyordum beyefen 
Zevcim beni BüyUkadada oturd 
muz sene, yani yirmi bir yıl evvel 
citle yakalamıştı. O zaman "boş 
cak ! ,, diye ne kadar scvindimdi. 
nerde? Boşar mı hiç? Çünkü o za 
p~a babam sağ ... İkbalde ... Seyis 
araba var, uşak, halayık, konak, 
be, nifan, ihsan hepei var ... İıisaJI 
kadar çok şeyi bırakır mı hiç? 
ladı, yuttu. Benden aynlmak kol 
Fakat bunlardan? 
Kadın bir ucuz fahişenin kah 

riyle yine gillmeye başladı. AdnaJI ~e 
dada olmıyan katibinden utanıyo ~ 

Kacı°ın: tu. 
- Bir de utanmadan Sacidin 

tubunu tepesinden tarihini 
ö t e d e beride okuyonnut. 
buki bu mektup 17 senelik mekt 
Ta o zaman Nail Beyefendi bu 
tubu yakalasın diye tuvalet m 
üzerinde ben istiye ietiye unu 
tum : B e 1 k i b e n i b ı r a k ı r di 
Nail Beyefendin.iıı namusuna 
mektup 17 sene sonra mı dokund' 

Yazıhaneyi umumi ev haline 
kahkahalarla kadın yine gUIUnce 
nan biraz sert olmayı karar! 
Fakat kadınnı deminki lfttfund&JI 
layı sertliğe samimiyet edası v 
için kadına adıyla hitap etmeyi d 
dU. Birden bire farkında oldu: 
bir buçuk saat kollarmda duran 
dının adını bilmiyordu: 

- Adınız neydi hannnefendt ! 
Dedi. Kadın sicim kadar kirli. 

bir çığlığın ucundaki balonlar 
renk renk kahkahalarla: 

- Adımın hikayesi uzundur· 
Dedi. Adnan sordutun& pteuıt' 

du. Suali unutmuo görllnmek içiJI 
lert bqka yere ka.çacaktı. KadJSI 
nanın gözlerini yakaladı: ve bu 
m gözlere anlattı: 

- Pqanm, yani babaDUD 
koycfuiu iaim Fatmadır. 

Çok maballevaıi lahn c:lejil ıolf 
cit te bunu beğenmedi. Ytrmi .-!. 
vel deği§tirdi: .. Bihter., yapt:l
dmıa değil mi .. Bihter'' i 't 

>f';,an' 
- Tanıyamadım efendin'· 
Kadm: 
- Nuıl tanımU1IDız! Aft! 

nudaki "Bihter,,! •. bir de pir 
sınız! ;J 

[Arkoa' 
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IZLANDAYA 
''TC!IR. I(,, AKINI 

- Yaza>ı : Kadfrcan Kaflı -

Bir taraftan demir alınıyor, diğer taraftan zaptedilen 
Venedik gemisi yedeğe bağlanıyordu. 

Fakat bu sırada Tilrk gemisinin 1 

Provasındaki leventlerden biri kıç ka 
•araya doğru bağırarak şu haberi 
'termişti: 

- Enginde bir gemi var ..• 
Recep reis engine baktı. 
Orada sahiden bir gemi vardı. O 

da şimdi kendi kadirgasınm yedcği
ııe bağlıyacağı bu Danimıı :ıia gemi
•iııin bir eşiydi. Fakat limana gel
bı.iyor, adanın garbına doğru gldi
~ordu. 

Burada durup da onun şu güzel 
l'tizgar önünde pupa yeJken geçip 
titmesine seyirci kalamazdı ya ... 
Kıyıya doğru haykırdı: 

- Hee ... y.! .. Tosun, Çil Ali! Ç.ı -
buk olun. Gidiyoruz. 

Ayni zamanda geminin provasın-

j ita duran Şaşı M.ustafaya seslendi: 
- Demir al... Çabuk .. 

ıııı Güvertede büyük bir kaynaşma 
\rardı. 

• 

Kendisini bO§lu ğa koyvermişti 

Dert ortağı 
Ya sahur! 

Beyoğlımdan F. F. imzasile: 

/Jı,'i gün evvel zevcemle beraber ls
tikUil caddcşinden geçerken terbiye -
,çiz bir adamın sarkıııtılığrna maruz 
kaldık. Etrafta bir polis aradım. Yok 
tu. FcukaM.do ra1ıatsız o1dum. Hızlı 
Tıızlı yürlldıinı. Noktaya kadar•gel -
dim. Fakat sarkıntılık eden adam 
yan sokaklardan birisine sapıp kaçtı. 
Polis to, noktayı bırakıp gidenıiycce
ğitıi söyledi. Böyle bir vaziyette ben 

1ıe yapabilirdimt Ve ba§kaUır:ı ne ya
pabilirler. 

Bizim bildiğimiz, bu gibi sarkıntı -
hklara kal'.Şl vazifedar olan polistir, 

ı ve son yapılan bir kanun, böyle müte 

1 arrızlarm derhal tevkif edilmelerini 
~icap ettirir. Fakat şikayetinizden an
: Iıyoruz ki, yegane çare "Ya Sabur!" 
1 çekmekten ibarettir. 

1 * 
U. R. S. S. 

lstaııbııldan K. P. im::asilo: 
Rusyada1ı bahsedildiğini gördilğiim 

F.ransız ga::ctclorinde U. R. S. S. de
nildiğini görüyomm. Bımmı ne de -
mek olduğumt lütfen söyler misiniz~ 

Bu, "Sosyalist Sovyet Cümhuriyet 
l ıeri ittihadı,, kelinıelerinin fransızca 
1 dilindeki ilk harflerinden yapılmış 

1 11er ..::;. bir 1 Tımarhaneyi nasıl boyladım l \.. ______________________________________ ~ 

İşlerim çok kötü gidiyordu. Çalış- mağa hazır gözleriyle eğlence yerle
makta olduğum ihracat şirketi altı rinden dönenlere raslanıyordu. 

Bir taraftan demir almry ,r, diğer 
taraftan zaptedilen Vene·t:k gemisi 
~edeğe bağlanıyordu. Yelke .ı.erin di
reklere çekilmesi için ı; eril ?n ktunan 

o dalar, makara ve ip se.slE:ri biribirine 
karışıyordu. 

yetmiş, seksen altın da eder. 
- Fakat yolda hastalanması, za

yıf dUşmesi, hatta ölmesi ihtimali d<· 
var. Böyle olursa fiat düşer, belki 
de bu işten bir akçe bile kazanamaz-

' bir kısaltmadır. Yazması çok uzun 
olacağından böylece kullanılır. Nete
kim "Birleşik Amerika devletleri" 
için U. S. A. kısaltması kullanılır. 

- O kız, ölür de bu sarı dom.uzla 
beraber gitmez. Bunda para varsa 
bende de var. Kaç para veriyor? 

ay evvel iflas etmişti. Ondan sonra Evimin adresini bir kağıda yazıp 
girdiğim vazifelerin hiçbirinde tutu- Necdete verdim. Akşam üstü beni zi
namamış, dişimden, tırnağımdan art yarete gelmesini rica ederek kendi
tırdığım birkaç parayı da yeyip bi- sinden ayrıldım. Maksadım, bu zen
tirmiştim. Zengin bir dul kadınla gin arkadaşa evimde de mükellef 
evlenmek hususundaki teşebbüslerim bir ziyafet çektikten sonra vaziyeti
de boşa çıkınca babadan kalma evi- mi anlatarak kendisinden para iste
mi satarak kirada oturmağa mecbur mekti. Çünkü bu eğlence yerlerinde 
olmuştum. biribirimize halimizden uzun uzadı· 

O sırada cebimde bulunan birkaç · ya bahsetme~e v~k~t bulama~ı~~~k: 
Ben Necdete ışlerının nasıl gıttıgını yüz lira, bu satılan ev parasının son 

artıklarını teşkil ediyordu. Bu iktısa
di buhran devrinde iş bulmak kolay 
değildi, Herhangi bir dairede açılan 
otuz lira ücretli bir odacıhğa yüz 
kişi birden hücum ediyordu. Cebim
de sıkı sıkı saklamakta olduğum kü
çük banknot destesi de pek yakında 
eriyiverince ne yapacaktım? Sürüm 
sürüm sürünecek miydim? 

Tosunun kumandasında altı levent 
l'edekteki Danimarka gemisine geç
ltı.işlerdi. 

Türk kadirgası on dakika geçme
dtn limanı bırakıyor, engine çıkıyor
du. Herkesin gözleri a~ıktan gelen 
Danimarka gemisindeydi. Bunlardan 
hlnız iki kişi sanki onu hiç görmü
~orıardı. 
llunıar Dertli Hasanla Anskardı. 
Anskar Türk kadirgasınm henüz 

bUraya geldiği bir sıradll bir gemi i
~ on kadar esir yaka\ndığmı gör
tr\Uş, içi ferahlamıştı. Çünkü Recep 
l'tt. ona: 

...Ben! aldattın. 
Diyemezdi. --~c 

Şimdi enginde bir gemi daha gö
tiln.müştü. Recep reis onu da ele ge
tİlince artık Anskar<lan şüphe ede-

a trıezdi. 
F'akat o şüphe edilmtyer.~k bir a -

l!arn değildi. 
°' Artık geminin içinde serbestçe do-

1&§abileceğini anlamış, önce kıç ka
•aranın her tarafını gezmek, daha 
'anra güverteye inmek sm·etiyle bu
tlu denemi§ti. 

Ses çıkaran olmamıştı. 
Gözleri güverteden ambara inen 

trıel'divenin ağzına saplanıyor, aşağı
~ kapalı duran Estriti düşünüY.or-

11. 

Onu oradan nasıl çıkarmalı ve ka
t?rnıahydı? 

llir aralık Recep reisle aralarında 
'°Yle bir konugma geçmişti: 
".:- Görüyorsunuz ki sizi aldatma
~· Daha da. kimbilir nekadar av 
" Caksınız. Buna karşılık bana ne 
el'nıeyi düşünüyorsunuz? 
' Bizden ne istiyorsun? 

\ıı' lrfeselA., İngiliz korsanlarından 
,~:l'dığınız sarı kızı bana geri ve-

ginizi ümit ediyorum. 
~ Bog bir ümide kapılmışsın.. 
~ a önce canını, sonra da hUrriye
btı bağışladık. Daha ne yapalım? 
~e~ gemiden çıkı~ .git. Gitmez
~! bı.uslüman olup hızım aramızda 

... ~ e dersin buna? .. 
~ ilen bu işleri yapamam. Reyk
'1 <la karaya çıkarım. Orada. am

\rar. 

~ Sen bilirsin. 
~ıraz sustular. Bu sefer de sözü 
~ar tazeledi: 

tstridi ne yapacaksınız? 
~ tstrid kim? 
~ lleniınıe beraber olan sarışın .. 
~ Satacağız. 

~erede? 
'Ce . . \. & ı&.yirde ... Kılde .. Nerede olur-
' Undan ea.na ne? 
~ ltirıı bir teklif Y-Bpmak istiyo
~. İ{a 
, ~ Ça ısatılır? .. 4 

, 11 ap.ğı elli altm eder. 
~~ ~ili altını burada veren olursa 
~mısın?. 

~tle P reis karşısındaki adama dik 
~ ır?a~~ı ve başından ayağına ka -
~ aı:!Uıd.u. Sonra pazarlığa başlıyan 
' trn haliyle cevap verdi: 

l'i aına, belki altmış, hatta 

sınız ... 
Recep reis Danimarkalının gözle

rinin içine bakıyordu. 
Çünkü onun söyledikleri oldukça 

doğru sözlerdi. 
Anskar devam etti: 
- Hem, buranın insanları sızın 

geldiğiniz ve gideceğiniz memleket
lerin sıcağına, oranın yaşayışına da
yanamazlar. Oraya kadar götürse -
niz bile çok yaşıyamazlar ... 

Bu da yalan değildi. 
Nitekim geçen yıl Danimarkadan 

getirdikleri esirlerin pek çoğu has
talanmışlar, bir kısmı da ölmüşler
di. 

Recep R~is sordu~__..._~4~~-
- Ne demek istediğini açıkça söy 

le. 
- Bu kızı satın almak istiyorum. 
- Ne vereceksin? 
- Otuz altın .. 
- Olmaz. 
- Kırk olsun .. 
- Para peşin mi? 
Anskarda bundan daha çok para 

vardı ve en gizli bir yerinde bulunu
yordu. Fakat her ihtimale karşı giz
ledi: 

- Hayır .. Reykjaneste ... Amcam
dan alacağım. 

Recep Reis Kara Mahmuda dön -
dil: 

- Ne dersin? 
Diye sordu. 
Kara Mahmut cevap verdi: 
- Elliden aşağı vermemeli. 
Sonra sesini alçaltarak ilave et -

ti: . 
- Dertli Hasanı da unutmıyahm. 

Kızı sahiden seviyor. 
Recep reis emir verdi: 
- Dertli Hasan buraya gelsin! 
Ona pazarlığı haber verdikleri za-

man Dertli Hasan kaşlarını çattı: 

- Kırk altın ... 
- Benden elli altın .. 
Kemerini açtı ve bir avuç altın çı

kardı. 
Saymağa başladı. 
Onun gösterdiği candan bağlılık 

ve heyecan Recep Reisin de arka -
daşlarınm da ytireklerine dokun -
mu tu. 

Vardiya haber veriyordu: 
- Gemi rotayı cenuba çevirdi. 
Recep Reis yerinde doğrulurken 

Dertli Hasanın omuzuna elile vur -
du: 

- Anlaşrldı. Sonra sayar ve öder 
sin, şimdi herkes yerine ... 

Anskara dönerek sözünü bitirdi: 
- Sen de bir daha bu bahsi aç -

ma ... Kızın sahiPi var. Anbyor nıu
..sun '! 

Danimarkalı adam taş kesilmiş -
ti. . 

Dertli Hasana kızgın gözlerle bak 
tı. 

Hasan da onu bakışlarile süzm\iş, 
çekilip gitmişti. 

Dertli Hasan bu işi sağlam kazı
ğa bağladığı için seviniyor, Anskar 
ise kızı zorla kaçırmaktan başka ça 
re kalmadığına karar veriyordu. 

Acaba Estrid Derili Hasanı sevi-
yor muydu? 

Bunu hiç ilmit etmiyordu. 
Lakin onu da sevmiyordu. 
Anskar şöyle düşündü: 
- Onunla bir defa konusabilsem! 

Ona derim ki: "Seni kaÇırdığıma 
ve bu felakete sürUklediğimc piş -
man oldum. Yine evine götüreceğim. 
Bunu yapabilirim, çünkü gemide 
serbest bulunuyorum, benimle gel.., 

Onun şimdiden Dertli Hasana sa
tıldığını .. Cezayire götürüleceğini, o
rada çekeceği sıkıntıları anlatacak, 
kendisilc beraber gelmesi için kan· 
dırmaya çalışacaktı. Anskar genç 
kızı sözlerine inandırabileceğini umu 
yordu. ' (Arkası var) 

Samsun şehir müzesi kuruluyor 

Müzenin tesis edildiği 'bina 

Samsun, (TAN) - Üç yıldanberi 
açılmaııı için çalışılan vilayet müzesi 
yakında açtlacaktır. Müze için şehir 
ortasında ve Halkevinin karşısında 
gayet güzel bir bina temin edilmiştir. 
Kazalarda bulunan bütün eski izerler 
şehir müzesine getirilmiş, Ankaradan 
alman kataloğa göre dolaplar yaptı

rılmış ve eşya tasnif edilerek yerleri-

ne konulmuştur, 
Müze yeni olmasına rağmen oldult

ça zengindir. Etilere, Amiros devrine 
ait dikkate şayan eserler vardır. Sa
lonlardan biri İnkılap köşesi için ay· 
rılmıştır. Bu suretle vilayetlerimiz a
rasında değerli bir yer alan Samsun, 
müze ihtiyacını da karşılamış demek
tir. 

:(. 

Mülhit bir vaziyet 
Kadıköyilnden G. R. inızasile: 

,tJç senedir bir adam ile evliyim. 

Bir çocuğum 1.iar. Kocamın ne i§ gör

cWğiüıii, bugiiııe kadar bilmiyordum. 
Bana, her :;amaıı komisyonculuk et· 

tiğini söyler. Yazıhanesi yoktur. A
yak işi yapar, S?k sık, Anadoluyu 
gidiyorum diye kaybolur. Bir hafta, 
btr ay, bazan iiç ay gelmez. Bundan 

bir hafta cvııel kocamııı kanıma uy
mayatı işler yapan birisi olduğunu, 
sabıkalı olduğıuıu öğrendim. Bııgiıne 

gelene kadar ikametgahım poJfae bi-

le gi:lçpıejic mu.vaf fak olmuş olan 
kpçam, ?ıüµıyct.,, 8l7T.UU nıcydana vur 
du. lı!iWıiş bir felii.kcf içindeyim. 0-
ııu §imdiye kadar seviyordum. Fakat 
şimdi ..• Ne yapacağımı bilmiyorıunr 

Vaziyetiniz hakikaten müthiş. Tıp 
kı romanlarda olduğu gibi. Fakat biz 
size, kocanızdan ayrılmağı tavsiye 
edecek değiliz. Vakıa, kanun size bu 
hakkı vermiştir. Lakin bu hakkı kul
lanmayınız. Üç senedir sevdiğinize 
göre, bu adam, sizin muhabbetinize 
ve-: §efakatinize layiktir. lçtimai faci
aları deşmiyelim. Kimbilir, belki bu 
bedbaht korkunç bir mecburiyetle bu 
işe girişmiştir. Onun, vaziyetinden 
memnun olmadığı, size onu saklamak 
la ve onu saklamakta gösterdiği iti
na ile sabittir. Onun ayıbını yüzüne 
vurmayİnız. Onu doğru yola sevket
meğe çal!şarak, hem kendinize bir ko 
ca hem de cemiyete bir insan ka
zandırınız. 

• 
Denize girmek 

Samatyadan N. K. imzasile: 

Geçe>ı giııı denize girmiştim. Pa
ram olmadığı için plô.ja gidemiyo -
rum. Ben denizde iken bir memur ge
lip aahilden elbiselerimi aldı. Be?ıi 

rnfi~1...iil vaziyete .koydu. Bir saat ka
dar uğraştırdıktan sonra elbiselerimi 
11erdi. fiıı müddet esnasrnda kar§13Jn
da, çıplak yalvardım, dılrdum, ve 
şimdi hastalandım. Guya benim haya 
tımı korumak bahmıesile mi(dahale 
ettiğini söyliyetı bıc adam yiizii nden 
hasta da oldum. Benim bildiğim, de
nize girmek için, açıkta dahi, kanu
ni bir memnuiyet yoktur. Varsa söy
ler mfaiııiz1 

Hayır. Yoktur. Herkes açıkta de -
nize girebilir. Girilmemesi için ne u
mumi, ne de hususi bir kanun veya 
talimatname yoktur. Bununla bera -
ber, birçok kimseler boğulduğu için 
polis ve belediye memurlarının müda 
halelerini fena bir gözle göremeyiz 
Şu var .ki, size yapıldığı gibi hareket 
te doğru değildir. Belediye, son gün
lerde bir tamim neşretmiştir. Açıkta 
denize girilmesi hakkında şöyle di -
yor: 

"Kuvvetli akıntı ve lağım ağızları 
gibi sıhhat için zararlı ve hayat ba· 
kımından tehlikeli yerlerden başka 
her yerde umumi edep ve terbiye ka
idelerine riayet etmek §artile denize 
~rilbilir ... 

Ben böyle kara düşüncelerle dal
gın dalgın yürürken birisi kolumdan 
tuttu: 

- Bu ne dalgınlık yahu, dedi, az 
kalsın yüzüme bakmadan bana çar
pıp geçecektin. 

Bana böyle aşinalık eden Necdetti. 
Gençlik ve mektep arkadaşım Nec -
det ... Onu senclerdenberl görme.mJı -
tim. Yalnız lzmirde palamut ve af
yon ticaretiyle meşgul olduğunu, bir 
kaç yüz bin lira parası olduğunu işit-

miştim. Hatta vaziyetim çok müş

külleşirse fzmire gidip onun yanın -
da çalışmayı tasarlıyordum. Bunun 
içindir ki, Necdetin böyle birdenbire 
karşıma çıkmasına çok sevinmiştim. 
Dereden, tepeden konuşarak caddede 
yürümeğe ba§ladık. Artık Necdeti a
damakıllı ağırlamak, arkadaşlık vazi 
fesinden ziyade siyaset icabı idi. 

Bu düşünce ile Necdeti o akşam 

adamakıllı yedirip içirerek eğlendir
nıeğe karar verdim. Evvela çalgılı 

birahanelerden birine gittik. Gazeller, 
şarkılar, medetler,amanlar, heyheyler 
arasında çakırkeyf olduktan sonra 
oradan çıktık. Bundan sonra Necde
ti birinci sınıf çalgılı ve kadınlı lo
kantalardan birine götürdüm. etrafı
mızda pervane gibi dönen fraklı gar
sonların gümüş tepsilerle getirdikle
ri yemeklerle, enfes Avrupa şarapla· 
riyle bir güzelce karnımm doyur
duk. 

Vakit ilerlemi§, barların cıvcıvlı 

zamanı gelmişti. Beyoğlu caddesinde 
şöyle bir dolaştıktan sonra barlar
dan birisine girdik. Burası emsali 
arasında en boğuntulusu. en soygun
cusu fakat ayni zamanda en eğlence
lisiydi. 

Daha masamıza oturur oturmaz 
bir alay bar kadını etrafımızı sardı. 
Necdet, sanki kırk yıllık dostmuş 

gibi bunlardan bir tanesini benimse
yiverdi. Artık bu acizin de kadınca
ğızlardan birine tesahup etmesi far
zolmu§tu. 

Yanımızdaki iki kadınla gecenin 
geç vaktine kadar içtiğimiz şarap

ların, şampanyaların kaça mal oldu
ğunu söylemeğe lüzum görmüyorum. 
Ç~ü böyle yerlerde eğlencenin a
nadan doğma soyulmak olduğunu he 
piniz bilirsiniz. Fakat ne çare, Ncc
deti memnun etmek, onun gönlilnti 
yaparak istikbalimi kurtarmak la
zım. Hiç kaz gelen yerden tavuk e
sirgenir mi? 

Bardan çıktığımız zaman ortalık 

ağarmıştı. Beyoğlunun ıssız \'e nem· 
li caddelerinde sütçüler, salepçiler, 
simitçiler dolaşmağa başlamıştı. A
rasıra bizim gibi solgun ve yorgun 
yüzleriyle, uykusuzluktan kapan • 

sormuştum, o da kısaca: 
- Çok şükür, geçinip gidiyoruz. 
Demişti. Birkaç yüz bin liralık bir 

adamın ağzıı;ıdan çıkan bu sözler, 
şüphesiz ki "İşim tıkırında!,, demek
ten başka bir mana ifade etmezdi. 

Necdet de benim vaziyetim hakkın 
da mali'ımat isteyince daha müsait 
bir yerde daha etraflıca hasbıhal e
debilmek maksadiyle: 

- Sonra anlatırım, deyip geçmiş
tim. 

* 
Ancak ikindiden sonra yataktan 

kalkabilmiştim. Gece sabaha kadar 
birahnelerde, lokantalarda, barlarda 
Necdetle beraber içtiğim çeşit çeşit 
içkilerden midem yanıyor, kafam 
zonkluyordu. Cebimdeki paramı say· 
dım. Üç yUz elli liradan ancak kırk 
lira kalmıştı. 

Yatakta bir cigara yakarak Nec· 
detin yanında ne gibi bir vazift! ala
cağımı düşünmeğe başladım. Kendi 
kendime diyordum ki: 

Muhasebecilik benim için biçilmiş 
kaftandır. Ya Necdet muhasebecisin
den memnunsa? O halde müdürlük 
veya veznedarlık da fena değildir. 

O da olmazsa Necdet beni mutemet 
sıfatiyle taşraya gönderir. Onun he. 
sabına köylerden, kasabalardan nıal 
toplayıp lzmire getiririm. Bu işler 
için Necdet benden daha emniyetli, 
daha açık göz adam mı bulacak? 
Bunların hiçbiri olmadı diyelim; 
Necdet gibi bir adama hususi katip
lik bile yapsam gene en aşağı birkaç 
yüz lira aylık kıvırırım! 

Bu sırada kapının çıngırağı acı acı 
öttü. Kapıyı açınca karşımda otel 
garsonu kılıklı bir adam bulçlum. Ba· 
na elindeki tezkereyi uzattı. Necde .. 
tin gönderdiği bu tezkerede gunlat 
yazılıydı: 

"Kardeşim Salim, 

Dün akşam sana birdenbire içimi 
açıp derdimi dökmiye sıkıldım. Fa~ 

kat §İmdi vaziyetimi açıkça anlat • 
mak mecburiyetini hissettiğimden 
bu tezkereyi yazıyorum. 
Kardeşim, ben iflas etmiş bir ada

mım. Kaç senedenberi işlerim çok 
berbat gidiyordu. Nihayet bu sene 
bütün sermayemi kaybettim. Ala 4 

caklılarm tazyikinden kurtulmak i • 
çin !stanbula geldim. Eğer sana ras
lamasaydrm intihar etmeyi tasarlı

yordum. Yanımda otel kirasını ödi
yecek kadar bile param yoktur. Ba
na dün akşam yaptığın fedakarlık 

halin, vaktin yerinde olduğunu gös -
terlyor. Bu fedakarlığa ilaveten bana 
elli lira kadar bir muavenette bulun
manı eski ve samimi bir dost sıfatı~:-
1.! senden rica ederim.,, 

Bu tezkereyi okur okumaz baştm 
döndü, gözlerim karardı. Şark diye 
taşlığa düşüp bayılmışım! 

Bu hadiseden altı ay sonra beni 
Bakırköy hastanesinden bitkin bir 
halde fakat aklım başımda olarak dı 
şan salıverdikleri zaman, bir daha 
hulya uğruna kesemin dibine dan ek 
memeğe "ahdli peyman,, eyledim. 

At.;"ih tzz•~T 

' 
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EKONOMi 
ve ,#1 

maiı hafta ..-...... - ... 
Arttıı m '\ ve eksiltme 

muhtırası 

-
ispanya isyanı 

nasıl hazırlandı? 

Asi kumandanlar, 
efradı " Cumhuriyet 
namına döğüşecelC-

siniz!,, diye aldatmışlar Bütün piyasalarda 
umumi bir 

tereffü eseri görülüyor 

10"Ağuatoa Pazartesi ---->E"" '""' · 
• Cibalide uki Gülcamii yeni Küçük Şehrimize gelen İspanyol ga.zete-

Muıtafa Paıa mahallesinde uki Fener ye: lerinde isyanın nasıl hazırlandığını 
ni AbdüJezel Pap caddesinde 166 numa • ve birçok kıt'alarm haberleri olına -
ralı kirıir ev btanbul milli emlik müdür- dan bu isyana iştirak ettiklerini gös
lüfünce satllacaktır. Milli saraylar müdür terir dikkate değer malumat vardır. 
lüğunde Dolmabahçe sarayt dam ve saçak Bunları hulasa olarak naklediyoruz: 
kurıanları tamiratı • "İsyandan birkaç gün evvel, isya-

• Ankarada M. M. V. St. Al. Komiıyo-
Dışarda ve içerdeki boraalarda bu ı vagon kilo taze tomates ihraç etmiş

hafta zarfında da büyük bir faaliyet lerdir. Bu sene ise şimdiye kadar 800 
göze çarpmıştır. Hele Nevyork ve Şi-ı vagon taze tomates ihraç etmiş
kago borsalan kriz senelerinden beri Aynca da kırk milyon taze domates 
görmedikleri bir.faaliyete §ahit ol- mukabili olan 5 milyon kilo domates 
muşlardır. Bir çok iptidai mevatlaı ezmesi ihracı için hazırlık yapılmak

'irketler eshamında büyük tereffüler tadır. 

nı hazırhyan zabitler faşist aleyhta
nunda Kayseride yaptırllacalı: yapllar. 

n oldukları malum olan efradın he-• Çanakkale Tüm satmalma komisyo -
nunda 240 bin kilo lıuru ot, belediye da- men hepsine mezuniyet vermJ~lerdi. 
imi encümeninde muhtelif cinı kiirt • Böylece, kışlalarda, zabitlerin ko

• Ankarada M. M. V. St. Al. Komisyo- layca idare edebileceklerini zannet • 
nunda 64650 adet kilim eksiltmesi 

• Haydarpa5ada Devlet Demiryolları ve 

kaydedilmi15tir. Amerikalı ve ecnebi Bu sene ihraç edilecek üzüm 6.000 Limanları işletme komisyonunda 3560 a • 
det kuru pil, 100 adet ıeyyar telıraf ma • 
kinesi pili, 55 adet demir levha, 10 adet 
yuvarlak zımpara taıı, 4000 kilo üstüpü, 

müşahitler yeni bir {bom) karşısında vagon hesap edilmektedir. 
bulunduğumuzu söylemekten çekinmi • 

ls-rla Haftanın dig· er bir hadisesi de yo r ... 13500 adet Manilya kiremidi. 
Geçen hafta ya.zdığmuz gibi dünya panyol parasının aukutudur ... İsyan

lşlerindeki iyilik, mali ve ticari piya- dan evvel 36 Pesetaya mukabil şimdi 
aaların mUtemadt tereffüü ile çok ya- bir İngiliz lirası için 60 Peseta vermek 

• Univeraite artırma ve eksiltme komiı 
Yonunda Tıp Fakillteıi için ıliserin, aıit-

finik ve formol ekıiltmeai. . 
kından ali.kadardır. Diğer taraftan lazımdır. • İstanbul ıümrükleri satıt iıleri mü

dürlüfünde satılacak 317039 lı:ilo ıeker ar mevaddı iptidaiyenin tereffüü de nik 
binliğe yardım etmektedir. Bir aralık 
Buteli seksen eente dü,en buğday 
Nevyork borsasında 110 sente çıktığı 
gibi Fransa.da bir aralık 80 franga dil
§en buğdayın yüz kilosu 116 franga 
çıkmıttır. 

Amerika ve Kanadada kuraklık do
layısile buğday ve mısır mahsulünün 
az olması hu'bubat fiatlerini daha ziya 
de •rttıracağı zannedilmektedir. Mu
hakkak olan birşey va.nıa o da her se
ne ihracatta bulunan Amerikanın bu 
&ene buğday ithal edeceğidir. Diğer 
mevaddı iptidaiye fiatleri de mevkile 
rini ,ya muhafaza ediyorlar veya te
reffile meyyaldirler. 

Bizde buğday mahsulü 
Bizde buğday mahaulü bu sene Zi

raat Vekileti tarafmda.n geçen sene -
nin en Bfağı iki misli olarak hesap ~ 
dildiğinden dUnyadakl tereffüden bel-

• 
Fransız Bankası mUdürü Lob")'Ti

nln Berlin ve diğer merkezlere yaptı
ğı seyahate de ehemmiyet vermek la
zımdır. Bu seyahatin bütün paraların 
istikran ile alakadar olduğu söylen
mektedir. 

tırması. 

• Jandarma Umum Kamutanhiı Anka
ra Satmalma Komiıyonunda 1atm alma -
cak ııadeyafı, beyaz peynir, tarhana, kuru 
fasulye, mercimek, nohut, lı:uru soğan, pa--
tatu, çay, bulıur, zeytin eksiltmesi. 

• • Edirne Merkez Malmiıdürlütünde E-

Bir taraftan zecri tedbirlerin kalk- dirne Jandarma Mektebi için 120 bin kilo 
ekmeklik un eksiltmeıi. 

mıuıı, dışardaki niyasalann tereffüti 
diğer taraftan tütiln. pamuk, buğday. • Devlet Demiryolları I$letme Idaresin-

hatti incir. üzüm, fındık mahsulleri
mizin geçen seneye nisbeten iyi olma
sı ve sonra da Montrödcki siyasi za
fer piyasalanmıza çok iyi bir tesir 
yapmıştır. Bu sene mRllnnmızın ko
laylıkla satılacağı hakkındaki kanaat 
te umumidir. 

de ntmalmacak 50 adet ray bükme aleti 
ekıiltmeıi. 

• Kabataıta Inhisarlar Levazım Şube -
sindeki Alım Satım Komisyonunda Kayse-
ride yaptırılacak idare binası inıaatı eksilt 
mui. 

• htanbul Ziraat Mektebi Çiftlik Idare 
sinde satılacak üzilm mahıulii artırması 

• Iatanbul Villyeti Nafıa Müdürlüiün-
de Universite Hayvanat ve Nebatat Enı· 
titiılerine ait mobilye eksiltmeıi • 

• lstanbul Belediyeıi Daimi Encilmenin 
de Karaataç müe11eaatı et ve iıkembe n-

Bütün bu mes'ut hadiseler mali pi
yasamıza da tesir etmiş ve bu hafta 
zarfrnda Devlet Bankası eshamı 72 
den 7:5 e. s;~en hafta 21 lirada bırak· 
tığımız ÜnitUrk 22,70 liraya çıkmış-

ki fazla iatifademiz olamıyaca'.ktır. trr. 

Fa.kat bir .taraftan. z~: Ba.ııkaaı Ana.dolu.obli~uy,oıılan 46.'ZO liraya 

tı• aalonlarmda yaptırılacak çenıel tesi
satı. Ve Belediye Matbaası için almacak 

tara!ından hıma ye edilen, dıger W f • bonolar 47.iO liraya tez-effi taıti.fler
tan Yunanistan, 1talya hatta Fransa dir. 

mticellit lev:uımı eksiltmesi. 
• lstanwl Jandarma Satmalma Komis

yonunda satmalmacak 10 bin adet kaba-
tara!ından vaki olacak talepler ü:r.eri
ne buğday mahsulü.mUzü iyi fiatlerle 
ıatmakta müşkülat çekmememiz icap 
eder. 

İştira kuvveti 
Mali piyasaların tereffüü, ellerinde 

esham bulunan milyonlarca kişinin iş
tira kuvvetini arttırdığı muhakkak
tır. Mevaddı iptida.iyenin bilha.ssa hu
bubatın tereffüU ise milyonlarca kay
lUnUn iktisadt vaziyetini kuvvetlendi
recek bir amildir. Dünyadaki iktisadi 
faaliyetin artması ise petrol, demir, 
bakır, pamuk gibi maddelerin stırU

mUne tetıir eder ve netice olarak ta 
birçok memleketlerin vaziyetine mU
aait bir tesir yapar. 

Son zamanl&r bilhassa petrol ıa

nayilnde de bUyük bir inkita! görlll
milt ve geçen sene Parilı borsumda 
1900 franga satılan Royal Duch pet
rol şirketinin eshamı 2900 franga ka
dar çıkmııtır. Geçen sene 38 milyon 
florin kazanan bu §irket bu sene 54 
milyon lira kazanını§ ve yiiZde 7,5 :v.e
rine yüzde 10.50 temettü vermiıtir. 

İngiliz banknotları 
İktisadi faaliyet bu hafta lngilte -

re ve Fransada da inkitaf etmi.fttr. 
İngiltere Bankası tedavül eden bank
not miktarını bu sene .O milyon İngi
liz lirası kadar arttırmak mecburiye
tinde kalmıştır. lngilterede birçok 
fabrikalar hUktlmetin ve eşhası husu
aiyenin siparitlerini yetittirmek için 
gece gündüz çalıımak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Seyyahların miktarı i.ae on eeneden 
beri görülmiyen miktarı bulmu9tur. 
Amerikalılar bu aene İngiltereyi, İ!l
panya ve Franaaya tercih etmektedir. 
Bunu hiç 1Upheeiz: İspanyadaki dahili 
muharebe ile, Franıadaki bazı hldi
aelere, ve grevlere atfetmek lbmı
dlr. 

İpizlerin miktarı da bu hafta daha 
elli bin ~tır. 

• 
Fransa.da da malt ve iktisadi vazi. 

yet bu hafta zarfında birçok terakkt
ler kaydetmiştir. Fransız devlet ve 
tirket eshamı yUkselmittir. 
Komşularnruzdan bilhassa Bulga

ristanda büyük bir faaliyet göze 
prpmaktadır. Bulgarlar g~n eene 
M.000 kilo domatea ezmeei ve M3 

Haftanın asıl mUhim mali hadisesi ra çivisi eksiltmesi. 

tasarruf esbabının Türk kağıtlarile 

daha yakından ali.kadar olmalarıdır 
Bu haftaki peşin muamelat şimdiye 

kadar ~örlilmemiş bir derecede idi. 
Hariçte banş politika.ar. dahilde is

tikrar, .sağlam 'bir para, mütevazin bir 
\ 

bütçe ... 
Meşhur Fransız maliyecisi Baron 

Louis'e göre de de•:letler ve milletler 
için en doğru yol budur. 

Geçen hafta bUtün piyasalar teref
fUler kaydetmiştir. Ve terefftiün de
vam edeceği anl~ılıyor. Fakat İspan
ya vak'alarmın ve zaten nazik olan 
siyasi vaziyetin işlerin mahiyetini de
ği§ti rebileceğini de unutmamak la
zımdır. 

Raif N. Meto 

• Milli Saraylar MUdürlUtünde Dolma -
bahc;e Sarayınm hususi ve bir numaralı 

dairelerinin dam ve saçak lı:urıunları u -
miratL 

• lstanbul Deni:ı ticaret müdürlüğünde 

Köıtence, Varna 1re Burıazdan ıelecek 

cöçmenlerin nakli . I 

• Çemberlita,ta lstanbul vakıflar ba,mü 
dilrliliünde kiraya verilecek hane, meaçit, 
han, dUklı:ln ve ana artırması. 

• Kütahya Jandarma mektebi komatan
lıiı satmalma komisyonunda ekmek. et, 
sebze, odun, muhtelif cinı erzak eksiltme 
ıi. 

• inhisarlar Samıun tütün fabrikaıı ek-
ıiltme komisyonunda tütün, ıicara ve 1air 
eıya nıı,kli;yeai, 

• Istanbul Belediyeli daiml encümenin-
de kira;ya verilecek Saraybumu Güllııane 

parkı ca:rinoıu artırmaıı 

Dünya kuru üzüm 
reko:tesi noksan .. 

Bu sene, mühim üzüm istihsal 
merkezlerinin ihracatı az olacak 

Bu sene, kuru üzüm, bütün dünya 1 yıl havaların mUsaadesizliği de, yalnız 
üzerinde azdır. Yapılan tahminlere Kaliforniyada değil, hemen bütün 
göre, bu yılın cihan kuru üzüm rekol- dünyada, büyük istihsal merkezlerin
tesi, geçen seneye nazaran, yüzde de çok zarara sebep olmuştur. 
1:5 -17 az olacaktır. Fakat, şunu da A,·ustralyada - Avustraly a d .ı, 
söyliyelirn ki, bu miktar tahminidir. bu sene, şubatta istihsal edilen Sulta
Bunun, yüzde :'; - 8 eksik veya fazla na denilen cins üzUm rekoltesi 32.000 
olması da melhuzdur. ton olarak tahmin olunmaktadır. 

Türkly~e - Geçen yıl kuru ü- Halbuki, bu miktar, geçen yıl 38.000 
züm rekoltemiz 80,000 tondu. Bu se- tondu. Bu taknl>en 8.000 tonluk nok
nenin rekoltesi için yapılan tahminler san. Avusturalya yan resmi mehafi-
77,000 ton radde.indedir. Fakat, bu lince de tesbit ve tevsik olunmakta· 
azlığa rağmen, bu sene, UzUmlerimi- aır. 

zln, gerek tane cesameti, gerekse· ka- Yunanlstanda - Kıım yağışsız 
lite itibariyle geçen sene mahsulüne geçmesi, sonradan da birdenbire tid
faik olacağı anla,ılmaktadır. detlice soğuklar olması, bu eene, her 

Kallfornlyada - Geçen yıl, Kati- yerde olduğu gibi, Girit bağlarında 
forniyanm umumi istihsali 18.000 ton da üzüm mahsulUnUn az olmasına se
du. Bu ıene, 15.000 ton olacağı tah- bep olmuştur. Yunanistanın her tara
min edilmektedir. Buna sebep olarak fında da bu böyledir. Ayrıca, son za
ta, Kaliforniyada kuru üzüm için ye- manlarda bağlarda görülen bazı has
tiştirilen bağlann azalması gösteril- talıklardan dolayı da, mahsul. biru 
mektedir. Zira, Kalüorniyada, şarap. daha azalm19tır. Umumi rekolte, bir
lık üzüm yetiştirilmeye daha fazla e- kaç ay evvel 25.000 ton tahmin edil
hemmivet verilmeye ba,lam1'lır. Bu mekteyken, bu hastalıklardan dolayı, 

tikleri efrat kalmıştı. 
Diğer taraftan, esirlerin ifadele -

rinden anl&fddığma göre, zabitlere 
mahrem ve 9üaht birçok emirler ve
rilmişti. 

Barselonda J>redalbes kışlasında 
bir hafta evv~inden, ve cümhuriyet-
çi zabitlerin haberleri olmadan, Ge
neral Goded'in emri Uzerine, kıt'alar 
emre amade bir Yaziyette tutulmUJ· 
tu. 

Cumartesi akşamı, isyandan bir
kaç dakika evvel, zabitler, efradı 

kışla avlusuna toplıyarak onlara, 
"cUoıhuriyet için" döğUşmeğe mec -
bur olacaklarını bildirdiler. Kışlalar
daki bütün radyolar, birkJç gün ev
velinden bozulm~tu. Böylece efrat, 
olandan bitenden haberdar olamı
yorlardı. Bu harekete iştirak etmek 
istemiyen birçok zabitler. bu arada 
13 üncü Piyade Alayından Miralay 
Fermin Espallargas tevkif edilmiş
lerdi. 

Toledo şehrinden, asilerin arasın
dan kaçarak Madride gelmiş olan hü
cum krt'alan efradından dokuz kişi 
isyanı şöyle anlatıyorlar: 

- Biz ve Toledo'daki bütün hü
cum taburu hiçbir zaman ihanet et • 
tiğimizden haberdar değildik. İs
yan başlayıp ta ilk silahlar patlama
dan bir saat kadar evvel, kuman
danlarımız. radyo telsiz merkezini iş
gal .d.o•oıc.._onUr aJMMldcgo. v• h.o. a.o 

pahasına ölursa olsun oradan ayrıl
mamamızı bildirdiler. Gidip işgal et
tik. Biraz sonra silah sesleri duy
duk. Dışarı çıkarak olan biteni anla
mak istedik. Fakat kapıda bulunan 
zabitler menettiler. Böylece iki gün 
orada kaldık. İsyan olduğundan ha
berimiz bile yoktu. Asiler, istasyo
nu kullanmıyorlardı. Şehirde elek • 
trik cereyanı da kesilmişti. Bu vazi
yet gittikçe sinirlerimizi bozmuştu. 

İçimizden birisi: 
- Ne olursa olsun buradan çıkıp 

vaziyeti anlıyalım. 
Dedi. O gece karar verdik, saba

ha karşı usulca kaçtık. Sokaklarda 
kimseler yoktu. Nihayet birkaç kişi
ye rastladık. Onlardan vaziyeti öğre
nince hemen Madride dönerek meş
ru hükumete teslim olduk. 

Sivil muhafızlardan birisi, kendi
lerinin isi kumandanlar · tarafından 
nasıl aldatılarak 'isyana ittirak etti
rildiklerini ve vaziyeti bilahare nasıl 
anladıkla.nıu şöyle anlatıyor: 

- Kışlaya bir kumandan geldi. 
Faşist zabitlerin askeri akademide 
isyan teşebbüsünde bulunduklarını, 

bizim gidip onları tevkif etmemiz 

icap ettiğini ıröyledi. Hiçbir ,eyden 
haberleri olmıyan sivil muhafızlar, 
akademiye gittik. Orasmı işgal et -
tik. Binayı aramamız emİ'i verildi 
ve oradan Alkazar'a gitmeJDiz emri 
verildi. Gittik. Orada bizi mahzene 
indirdiler, emir beklememizi söyledi· 
Ier. Biraz so~ zabitler mahzenin 
demir kapılannr anf olarak üzerimi
ze kapıyarak gıkıp gittiler." 

§imdiki tahm?nıe:, 21.000 ton olacağı 
merkezindedir. 

· Diler memleketlerde - Yukarda 
da kayıt ve ipret ettitımlz gibi, ha
vala· -n mtısaadesizllği, bUtUn dünya
da, her mahsulde az çok olduğu gibi, 
üzüm mahsulü üzerinde de menfi bir 
tesir yapmıştır. Henüz kat't malumat 
a1ınamamakla beraber, lran, Cenuhi 
Afrika ve İspanya rekoltelerinin de 
yüzde 10 - 15 kadar noksan olacağı 
muhakkak addedilmektedir. 
Şu hale göre, bu sene, bütün dün . 

yanın mühim üzüm istihsal merkezle
rinin ihracatı az olacak demektir. 

• ispanyadaki ıs yan hareketi 

Almanyanın müdahale 
· etm~yeceği sanılılor 

Londra, 9 (Tan) - İngiltere ve 
Fransa hükflmctleri, İspanyol harp 
gemilerinin Tancadan geri çağını • 
maları için Madrit hükümeti ne:r.din
de yeni bir teşebbüste bulunmağa ka 
rar vermişlerdir. Her iki hükumet, 
Almanyanın halka yardım gibi insani 
bir maksatla Tancaya harp gemileri 
göndermesine mUsaade edilmesi tale
bini isafa karar vermişlerdir. Malüm 
olduğu veçhile Versay muahedename 
ai Alman harp gemilerinin Tanca li
manında demir atmalarını menetmek 
tedir. 

Almanya kabul edecek mi? 
Londra, 9 (Tan) - İspanyol işleri 

ne müdahale edilmemesi hakkındaki 
itilifın Almanya tarafından da kabul 
edileceği tahmin edildiği için, siyasi 
mehafil bugün daha nikbin görün -
mektedir. Almanyanm vakayii tacil 
etmeğe kalkıp.cağına pek az ihtimal 
veriliyor. 

itila/namenin yalnmla İmza 
edileceği ümit edüiyor 

bombardıman ettiklerini bildirmiştir· 
Geceleyin donanma, Fastaki asi kU~ 
vctlerin yeniden İspanyaya geçmelctl 
ne mani olmak için Cebelüttarık bo
ğazını tarassut altında bulundurmur 
tur. Radyo ile neşrolunan bir tebliğ· 
de Fas asilerini nakletmekte olan bit 
vapurun battığı bildirilmektedir. Hat 
bıye nazırı, halihazırda Ordoba şehtl 
nin teslim olması ihtimalinden bah · 
setmiştir. Guaddamarra cephesinde 
hükumet kuvvetleri, asilerin mevzilt 
rini bombardıman etmişlerdir. Asile! 
den mürekkep bir kuvvet Navarredt 
aqa.rnqnw .ıaııs11 a.ı\. fiıwnpa d13ı.Şvtll 
meydanında 200 maktul birakmışlat' 
dır. Grena.dadan gelen mülteciler bıl 
şehirdeki amele mahallesinin asileriD 
eline geçmemiş olduğunu ve bu ına ' 
hallede henüz şiddetli çarpışmala!111 
devam ettiğini söylemektedirler. 

General Franko ilerliyor 
LizbOn, 9 (A.A.) - General Fra# 

ko'nun kumandası altında bul~ 
asilerden mürekkep bir kuvvet, dilJlı 
Lara del no Penar'ı zaptetmiştir. 

Bir mühimmat deposunda 
ini il ak 

Bayonne, 9 (A.A.) - Asilerin O' 
yarzun yakınındaki umumi kara~ 
lan hükı1met kuvvetleri tarafmds' 
yapılan bombardıman neticesinde •' 
levler içinde yanmaktadır. Çünkü_~ 
!ah ve mühimmat deposunda bir ilP' 
lak vukua gelmiştir. 

Hükumet tayyarelerinin 
bombardımanı 

Barselon, 9 (Tan) - Gazetelet' 
Formentera adasının bükü.met kU~' 
vetleri tarafından istirdat edildiP 
ve hüktlmet tayyarelerinin Vicııf 
bombardıman ettiklerini haber veri' 

Paris, 9 (Tan) - Fransa hükı1me· 
tı, İspanyol işlerine müdahale edilme 
mesi meselesinde itilaf teminini ko
laylaştırmak maksadile ticaret tay -
yarelerini de İspanyaya ihracı mem
nu esliha ve mühimmat listesine 
ithal etmeğe karar vermiştir. İspan
yol işlerinde bitaraf kalınması için 
Fransa hükumeti tarafından alaka -
dar devletlere yapılan tekliflere pey
derpey cevap gelmektedir. Şimdiye 

kadar alınan cevapların hemen hep
si esas itibarile bu tekliflerin kabulU 
lehindedir. Yakında, bir bitaraflık 
itilafnamesi aktedileceği tahmin edil 
mektedir. Bir veya birkaç devlet, ya 
pılmak istenilen itilafı kaqulden im
tına ettikleri takdirde, Frahsa hüku- yorlar. 
meti, harekatında tamamen serbest Asiler, dün, Hiasca civann 
olacaktır. Nazırlar meclisi, Reisicüm 
hur Lebrun'un riyasetinde yaptığı 

toolantıda hariç!Jneseldw vP_hilh;ı.a 
sa İspanya vakayiini tetkik etmiştir. 
Toplantıdan sonra bitaraflık hakkın
da bir tebliğ neşredilmiştir. 

F ran•ız gazeteleri ne Jiyor? 
Paris, 9 (Tan) - Nazırlar Mecli

sinin tebliği üzerine, sağ cenah gaze
teleri, bitaraflığın şarta muallik bı
rakılmasından ve diğer devletlerin 
dürüst hareketlerine tabi tutulmasın 
dan şikayet etmektedirler. Buna rağ
men, Fransanın kararı dolayısile 

memnuniyetlerini izhar etmektedir -
ler. Sol cenah gazeteleri, karardan 
memnun değildirler. Le Peuple diyor 
ki : . 

"Fransa nazırlan bitaraflık lehin
de karar verdiler. Bu, demokrat Fran 
sanın ihtimal ı çaresiz katlanacağı ve 
fakat hiç bir zaman tasvip etmiyece
ği bir siyasettir. Demek İspanyadaki 
dostlanmızla Hitler ve Mussolininin 
peşinden gidenlere karşı ayni mua
mele gösteriliyor. Bunu zannetmek 
istemiyoruz. Bu mutlak bir bitaraf
lık ve fakat ayni zamanda utandırıcı 
bir iş olur.,, 

A•ileri nakleden bir vapıının 
battığı bildiriliyor 

Madrit, 9 (A.A.) - Harbiye nazı
rı, hükumetin elindeki harp gemileri
nin dün Larache Ceuta Tariffa ve 
Algesiras limanlarını muvaffakıyetle 

Alcala del Abispo kasabasını boll\b' 
dıman etmigler, fakat Huesea U1.e1" 
ne yürüyen hükUmet kuvvetlerJrt 
1ıerfJ1arekellerıniaurourama~~I 
dır. 

Fafi•tlerin lideri Burga
Paris, 9 (A.A.)- Navarre'deld 'I 

gazete muhabirinin verdiği bir h•" 
re göre faşistlerin lideri Primo de~ 
vera sağ ve salimdir. Yalnız koıtl ~ 
nistler tarafından hafifçe yaral~ 
tır. MuBSOlininin §8.hsi bir dostu ,

1 
Primo de Rivera İtalyadan Burıo'-4 
gelmi§tir. Mumaileyhin muvakk•!..ıı; 
kfımet zimamdarları ile mühim goo
melerde bulunacağı zannolunma~· 
dır. 

Arjantin elçi.inin akıbetin/il' 
endife ediliyor _... 

Boenos Ayres, (A.A.)- Sava ~~ 
ra La.mu, İspanyanın Zaraus Ş8P" ... 
de bulunmakta olan Arjantin bil~ 
elçisinin akıbetinden endige etnı~ 
dir. Lamas, İspanya büyük el~. 
Madrit hükumetinden Arjantin ~ 
retnin mukaddes haklarmı temiıı ~ 
hemen icap eden tedbirleri alıııP" 
istemeğe davet etmigtir. 

Belçika •o•yali•tlerinin 
yardımı .. 

Brüksel, 9 (A.A.) - Le Peuple ,. 
z~tesinin bildirdiğine göre .Anti. ~ 
şıst 808yalist birliğinden 12 kişı. 
panyol işçi milisleri ile birlikte ~ 
pı§!Ilak üzere gönüllü yazılmışlar 
Brükselden hareket etmişlerdir~ 

Denizli muallimlerinin gezintileri 

Ven izli, <TAN) - Denizli mual
limler birliği tarafından tertip edilen 
çamlık gezintisi bu hafta yapılmıştır. 
Birçok muallimler aileleri ile beraber 
bu gezintiye iştirak etmişlerdir. Vali 

~ 

,.ıl ti 
Ekrem ve Kültür direktörU V ,t~ 
gezintide bulunmuşlardır. ~11• ~ 
resim, muallimleri çamlıkt3 toplll 

halde gösteriyor. 
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Boğazı güzelleştirmek 

inşaata ait kayıtlar 
tamamen kalkıyor 

Şirketi Hayriye Direktörünün Boğaziçi ve 
Şirket hakkında şa:vanı dikkat sözleri 

Hepimiz Boğaziçinin güzelleşmesini 
can ve gönillden istiyoruz .İstiyoruz 
ki, Boğaziçi ihmalden kurtulsun ima
ra kavuşsun, canlansın ve dirilsin. 

Fakat Boğaziçi demek herşeyden 

evvel Şirketi Hayriye demektir. Çün
kü eğer Boğaziçi bir vücutsa Şirketi 
llayriye onun kanını nakleden bir şah 
damarıdır. İşte bu itibarla dün .tstan
bulun en güzel bir parçasını alakadar 
eden birçok meseleleri görüşmek ü
zere Şirketi Hayriye Direktörü Sadi 
Akant'ı ziyaret ettim. 

Kendisi bana Boğaziçinde yapılan 
l'e yapılacak işler hak.kında uzun 
boylu izahat verdi. 

Şirketi Hayriye ücretlerinde yapı

lan tenzilattan bahsetti ve sonra de
di ki: 

- Evvelce de ilan ettiğimiz gibi bir 
~ok kolaylıklar hazırladık. İlk defa 
olarak 2, 3, 4 aylık fotoğraflı karneler 
ihdas ettik. Ve bu suretle yüzde 25 
.l'e yüzde 35 nisbetinde tenzilat yap
tık. 

Bu usul, karne sahiplerine, yalnız 
hergün Boğazda mükerreren s~ya
hat hakkı değil, fazla olarak ta Pa
~ları herhangi bir iskeleden isteni
len yere seyahat hakkını veriyor. 

Cumartesi akşamından başlıyarak 
Pazar sabahı ilk postalarında yüzde 
50 tenzilat yapılmıştır. Şimdi de her 
gün ilk postalarımız yüzde 50 tenzi
latııdır, ve böylece kilçük esnafımıza, 
erken 1stanbula inmek mecburiyetin
de bulunanlara ufak bir yardımda bu
lunduğumuz kanaatindeyim. Talebeye 
'O'eriJen pasolar da talebelerin otur
dukları yerlerle mektepleri arasında 
Ciiz'i bir para mukabilinde gidip gel
tne imkanmı vermiştir. 

.Şirketi 'Hayriye Direktörü 
Sod1 Akant 

yak geçici değildir. Bir ihtiyaç eseri
dir. Bu hususta meclisi idaremizin 
tasvip edeceğini ümit ettiğim yeni bir 
program yapacağız şimdiden sonra 
her yaz mevsiminde kameri ayların 
(8 ve 9) undan (17) inci gecesine ka
dar her ay bir hafta müddetle tenez
zühler tertip edeceğiz. Her vapurun 
içinde bir caz bulunacak ve ayrıca ha
zırlanan 'bir sal Boğazın muhtelü yer
lerinde durarak halkımizı eğlendire
cektir. Bu ilk tecrübenin verdiği ders
le, ilk tertipte gördüğümüz bütün 
noksanları düzeltecek ve matbuatJ
mızm tenkit ettiği vaziyetleri ıslah e
deceğiz.,, 

Şirketi Hayriye Umum Direktörü
ne teşekkür ederek yanından ayrıl

dım. -S. A. K. 
.Ayrıca Boğaziçinde yapılacak inşa

t.ta yardım ve Boğazı tezyin maksa
~ile inşaat malzemelerini nakletmeyi 
~lteti Hayriye dehıhte etmiştir. '!!!!!!!""""~""""""'!~~~'!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!"!!!!!!!!!il!!!!!! 
hı Aydına getirlen içme auyu 
.ooğazda inşaat .. Aydın, (TAN) - Aydm çocuk ~ 

- Bütün bu kolaylıklar şayanı te-
sirgeme kurumu, ilimizin en iyi sula

~kkürdür. Lakin son zamanlarda Bo-
ğazda göze çarpacak bir inşaat olma- rmdan ve mikyası ma derecesi 6 bulu-
2nıştır? nan Koçarlı suyunu getirerek Aydın-

- Evet son senelerde hakikaten gö da sattm:naya başlamıştır. Bu su Ay 
ıe çarpacak mikyasta 'büyük bir eseri dına 25 kilometro uzaktan getirilme
Uınran yoktur. Yapı ve bina kanunu- sine rağmen tenekesi onar kuruştan, 
tıun şekli, imara tatbik edilen madde- depoda 9 kuruştan satılmaktadır. Ay
lerj inşaatı sekteye uğratmıştır. Fa- rıca kapsollu şişelerde de kırkar pa
kat bütün alakadarlara bir müjde ma- raya satılıyor. Aydınlılar şimdiye ka 
hiyetinde söyliyebilirim ki, geçenler- dar te:ıekesi 5 kuruşa pınar suyu ge
de görüştüğüm Vali ve Belediye Reisi tirtirler onu içerlerdi. Bu suda kireç 
Üstündağ Boğazın tabü güzelliğini nisbeti 18 dir. Bu itibarla çocuk esir· 
~Uhafaza etmek şartile yeni inşaata geme kurumu hem Aydınlılara iyi bir 
lit kuyudun kalkacağım, yeni inşaar su içirmiş ve hem de kuruma iyi bir 
t:n tam serbesti dairesinde yapılaca- gelir kaynağı temin etmiştir. 
lnıı bildirmişlerdir. 

li'abrikada yapılan vapur 
' - Fabrikanrzaa yapılan vapur hak 
~da. biraz izahat verir misiniz? 

Zührevi ve cilt hastalıkları miltchassıı.ı 

or. Hayri Öner 
Oileden ıonra Beyoilu AfacamJ 

karınmda 133 No. Tel. 43586 
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Göz Heikmi 

Dr.. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Ca~alo~lu eczanesi bitiş_iği). 
Tel. 22566 

1 

SATILIK ARSA 
Kınalıada'da Şahap Oteli biti

şiğinde ve çok havadar bir yer
de bin beş yüz metro murabbaı 
bir arsa çok ehven fiyatla ve a
cele satılıktır. Tan gazetesi 
GürgA.n rumuzuna müracaat. 

455 

lstanbul Komutanlığı Sa
\ hnalma Komisyonu llanları 

1 Ordu ihtiyacı olan 20.000 
daQe aşı şişesi satın alına
caktır. İhalesi 14 Eylül 936 
pazartesi günü saat 15 de a
çık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen tutan 915 lira
dır. İlk teminatı 69 liradır. 
Sartnamesi her gün komis
yonumuzda görülebilir. İs-

' teklilerin ilk teminat mak
buzlarile veya mektublarile 
beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma komisyonuna gel-
meleri. ( 41 5 1 ) · 

488 
.y. 

Gümüşsuyu hastanesin
de bulunan 1 9 dane mikros
'kop tamir edilecektir. İha
si 14 Eylül 936 saat 14,50 
pazartesi gününde aÇık ek
siltme ile yapılacaktır. Şart
namesi her gün komisyonu
muzda görülebilir. Muhan1-
men tutarı 650 liradır. İs
teklilerin 49 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubla
rile beraber Fındıklıda Ko
mutanlık Satma.lma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(4152) 489 

• 
Ordu ihtiyacı olan 7 çeşit 

ılaç satın alınacaktır. İhale
si 14 Eylül 936 pazartesi 
günü saat 14 te açık eksilt -
me ile yapılacaktır. Şartna· 
mesi her gün komisyonu -
muzda görüleöilir. Muham
men tutarı 793 liradır. İs -
teklilerin 60 liralık ilk temi
nat mektublarile veya mak
buzlarile beraber Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Ko
misyon una gelmeleri. 

(4153) 338 

fstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Edremit garnizonu ihti
yacı için 625 ton arpa kapa
lı zarf usulile satın alınacak
tır. Malın tahmin bedeli 
343 7 5 liradır. Birinci temi
natı 2 5 7 8 lira 15 kuruştur. 
İhalesi 18-8-936 sah günü 
saat 11 de Tümen Satınal
ma komisyonu binasında 
yapılacaktır. İstekli olanla
rın birinci teminatlarını ve 
banka mektublarını veya
hut tahvilatlarını ihale saa
tinden evvel Tümen Muha
sebeciliği veznesine teslim e
deceklerdir. Evsaf ve şart
namesini görmek isteyenler 
için her gün komisyonun a
çık olduğu. (135) (4347) 

499 
' 

- 85 senelik bir hayatı olan bu 
tttiut müessese birçok tecrübelerden 

'<>nl'a bugün kendi fabrikalarında ih

ti:vaca k8.fi vapur inşa edebilecek fen· 
~ bir kudrettedir. A vrupadan getirt· 

~Ye mecbur olduğumuz ve dahilde 

h . arik edemediğimiz ala.t üzerinde 

~ltrunetin emrile, gümrük muafiyeti 

01 
hşedilmiştir. Bu teşvikin semeresi 

~al'•k yeni yapacağımız vapur, Av

l>ut>aya yeni sipariş edilecek bir va
tı.ı tdan yüzde 50 nisbetinde daha u-

~ Olacaktır. 

~ehtap alemi iş Bankasına Memur 
tıu - G~enlerde yapılan mehtap alc
tllrı~~kerrur edecek mi? Yenilikler dü
~ liYor musunuz? Neticeden mem-

nıusunuz? 

't~ tenezzühü tertip etmek ta
~l da bulunduğumuz zaman 
'h kı~ bu derece rağbet edeceğini 
~:n ~demedik. Kus~um~z halkı
~ gösterdiği bu §lddetli arzuyu 

'rıı.tıı etınek mecburiyetinde kaldığı
~~~atı.dır. Bu tehacüm karşısmda va
bıı~tın adedi arttırıldı. 16 vapurda 
' anıarm musikiyi tamamile duy-
~ bittabi kabil olamadı. 

l~ıl\ U söyliyeyim ki bu iş ticaret 
~~raPtlnıış değildi, sırf halkımızın 

~ll Ve neşesi için yapılmıştır. 
\aı~ tecrübeden sonra anladık ki 

lll bu sefere kar§ı gösterdiği işti-

ahnacakbr 
Bankasından: Türkiye 

. 
ış 

Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırlmak üzere lise veya. 

ticaret liseleri mezunlarından müsabaka imtih~nile memur alınacakt.Jr. 

Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş olanlar 
ve yabancı lisanları iyi bilenler tercih oluncaktır. ' 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakryet ve tahsil derecele~e 
göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 Ağustos 1936 cumartesi günü saat ONDA AN· 

KARA, İSTANBUL ve İZM!R şubelerimizde yapılacaktır. En son ya-
zılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. , 

İstekli olanlar, girlI)e ve imtihan şartlarma aid izahnameyi banka -

mızın Ankara, İstanbul ve İzmirdeki şubelerinden alabilirler. Başka 
yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamızdan tahriren de talep ede
bilirler. Ancak bütlin talihlerin çok vazıh adres vermeleri lazımdır. 

KUPONLU • MEVDUAT 

• 

ADAPAZARI 

TURK · TiCARE;T ·BANKASI 

f(UÇUK iLANLAR 1 

Doktor Mehmet Ali Aksoy 
Haseki ve Cerrahpaş_a hastaneleri 

cilt ve zUhreviye miltahassısı Sirke
cide Beşir Kerr.al eczanesi ittisalinde 
4 numara hergün saat 2 den sonra 
hastalarını kabul eder. 

659 

Nazarı dikkate 
Konyada kavi teminat ve ciddi 
referans verebilecek maruf ve 
sahai faaliyeti geniş bir tica
rethane her nevi acentalıklar 

kabul etmek arzusundadır. Ta
liplerin şeraitlerini Konya 25 
numaralı posta kutusuna bildir
meleri. 

Juvanlin Kanzuk 

Saç Boyaları 

.., 
' KumraJ ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla Çlkmaı. Yegfine zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu · lstanbul 

Dr. HAZIM PEKiN 
De~ saç, belsoğukluğu, frengi 
tntitehassısı. Galatasarayla İn
giliz Sefareti arasında No 26. 

511 

Tela§ etmeyiniz 
Herhangi bir marka buz maki-
nanız veya buz dolabınız bozul
muş ise derhal Galatada Voy -
voda caddesi No. 74 BUZIŞE 
telefon ediniz Telefon: 43611. 

lstanbul Vilayeti Nafıa 
Mi:idürlüğünden: 

20-8-936 Perşembe günü saat on beşte kapalı zar'f 
• 

usulile ihalesi tekarrür eden 10058,03 lira keşif bedelli 
Gümrük Muhafaza ör güdü için Hasköy de yaptırılacak 

anbar ve büro inşaatile yine ayni idarenin 26-8-936 çar
şamba günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihalesi te .. 
karrür eden 1 7988,39 lira keşif bedelli atölye inşaatının 

görülen lüzum üzerine evvelce yapılan ilanlar iptal edile· 
rek bu kere her iki inşaatın tevhit edilerek mecmuu keşi! 
bedeli olan 28046,42 lira üzerinden yeniden kapalı zarf 
usulile 31-8-9 3 6 Pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
vilayet nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

A - Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi 
ve fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buna müte -
ferri diğer evrak İstanbul nafıa dairesinde ( 140) kuruş 
mukabilinde verilecektir. 

B -- Muvakkat teminat (2104) liradır. - ~.--
D - İsteklilerin en az (20000) liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu müte -
ahhitlik ve Ticraet Odası vesikalarını havi teklif mektup. 
!arını 28-8-936 cuma günü saat on dörde kadar İstanbul 
Vilayeti Nafıa Dairesinde eksiltme komisyonuna ver • 
meleri. ( 4462) 

istanbul Üniversitesi 
Rektörlüğünden: 
İstanöul üniversitesi Fakültelerinde 15 Doçentlik 

açıktır. İmtihan 29 Eylül 936 tarihinde yapılacaktır. Do~ 
çent olmak şartlarını dolduran isteklilerin açık doçent
likleri ve imtihan şartlarını öğrenmek üzere şimdiden 
müracaatları. ( 4498) 

Afyon Memleket Hastanesi 
Baş Hekimi. ğinden: 

Hastanemizin 936 senesi ilaç ihtiyacı münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 21 Ağustos 936 cuma günü Vi}a -
yet Daimi Encümeninde icra kılınacağından liste ve şart
namesini görmek istiyenler İstabnul ve Ankara Sağlık 
Direktörlüklerine münakasaya iştirak edecekler de ihale
yi müteakip o/o 15 e iblağ etmek üzere doksan liralık te
minatile daimi encümen riyasetine müracaatları ilan 
olunur. ( 4452) 
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