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Tecrübeden 
ders 

• Manevralar muvaffakivetle bitti 
O limpiyatlardan nihayet 

bir muvaff a'kıyet habe. 
ti: 

Berline giden Türk çocukla
tından biri kendi aahuına ait 
dünya f&mpiyonluğunu kazan
tnıthr. Türk bayrağı ıpor mey
danına çekilmif, Türk Martı ça-
lınmıttır. .. .. 

Milletlerarası spor boy olçuşme-

ainde bir muvaffakıyet olsun kazan
mak elbette bir tesellidir. Hiçten iyi
dir. Güreşçi Yaşar dün hepimize bir 
oh dedirtmiştir. Olimpiyatlardaki 
hezimetlerden çok sıkılan kalplerde 
bir saniyelik sevinç ve ferah peyda 
olmuştur. 

Fakat kendimizi ~ununla avut
mak çok yanlı.Ş birşey olur. Yaşarm 
ınUnferit muvaffakıyetine rağmen o
lımpiyatlarda mağlfıbuz. Yalnız şura-

111 var: Mağlubiyeti görmek ve bilmek 
te bir faydadır. Mağliıbiyet bir ibret 
aynasıdır. Bize noksanlarımızı akset
tirir. Yeni uğraşmalar için lazımge
len kamçılayıcı kuvveti ve hızı bura
dan alırız. 

Yeni temel, y•nİ ruh 

O limpiyat dönüşü Türk spor
culuğu yeni bir temel i.i7.eri

lle, yeni baştan kurulmalıdır. Spor
cuıuğumuza yeni teşkilat, yeni bir 
l"Uh lazımdır. Plinlanmızı iyi yap
malıyız. Bir defa spordan gençlik 
için ve memleket için beklenen fay
dalan tahakkuk ettirmeliyiz. Sonra 
da kendimize en çok güvendiğimiz 
ihtısas sahalarmı tesbit etmeliyiz. 
l3uralardaki uğraşmalar, gelecek 
l'rtiUetıerarası spor çarpışmalarında 
ltlutıaka yüzümüzü ağartacak ölçü 

Ordumuzla ~ekadar iftihar etsek yeridir 

M. Fevzi Çakmak muharririmize 
"neticeden memnunum,, dedi' 

\'e §ekilde olmalıdır. 

Sporu lüM myan/.ar 

Askerlerimiz taşan dereler içinde yan bellerine kadar 
suya batarak :vazif~lerini muvaffakiyelle yaphlar 

Trakyadaki büyük m~nevralar, dün akfam 
kırmızı tarafın zaferiyle neticelenmİftİr. Ma. 
nevralardan beklenen netice tamamen elde 
edilmiftİr. Erkanı Harbiye Reisi Marefal F ev
zi Çakmak kendisinden ihtisaslarını rica eden 
muharrhimize hefUf bir çehre ile. neticeden 
çok memnun olduğunu aöylemİftİr. Milli Mü
.ı .. ı:i!lı"" Volrm KJ>.,.nn Ö7:ıln d~ c-l!analb. bulu 

narak askerelrimizin intizam ve inzibat altın
da çok mükemmel hücumlar yaptıklarını söy. 
liyerek demittir ki: 

"-Ordumuzla ne kadar iftihar etsek yeri
dir.,, 

Manevralara ıureti mahsusada gönder
diğimiz muharririmizin verdiii tafsilat onun
cu sayfanu:zcladır . ~k- yı oilıyoruz krokuyucult.-

r-'-~ arasında bu kadar a!l- --------..,._,.._.......,_.,.._,..___,. ___________________________________________ _ 

DQnyanon sonu mu? kayı, bu nevi telaş ve endişeyi mü
balağalı bulanlar da vardır. Bu kı
llnn okuyucuların nazarında spor bir 
lükstür. Memleketimizde ihmal edil
hıiş bukadar hayati ihtiyaç varken 
l!Pora para, vakit ve alaka tahsis et
tnek bir israftır. 

Bu okuyucularımızla yalnız bir 
lloktada- beraberiz, fakat asıl esasta 
beraber değiliz. Memlekette bu ka
dar boşluk ve ihtiyaç varken, asıl 
lrıa.k.sat bakımından en çok verim 
temin etmiyecek surette sarf edile
tek her kuruşu acı bir israf addet
lttek icap eder. Spor için sarfedilen 
Paratann bir kısmı, Verim temin et- ı 
~Yecek menfi yollara akıp gidiyor. 

Ağustosun 9 undan 14 üne 
kadar tehlike varmıŞI 

ATATÜRK 
Dün öğleden sonra 
Yalovayı teşrif ettiler 

1 Arz ş~hap yağmuıru lçlndel f 
~ ...... ™ ... ™ il *' ...... 

Rasathane müdürüF atin garp alimlerinin iddiasına 
rağmen hiç bir tehlike olmadığını söylüyor 

cu çok yazıktır. ,, 
F'a.kat esasa gelince hakiki mana-

81Yle spora nekadar ehemmiyet ver- ı 
~~ azdır. Yalnız milletlerarası boy 
!~üşme zaviyesinden bile baksak j 
~ ehemmiyeti apaşiki.r surette gö- I 
bı'· Ur. Mademki dünyada. böyle bir, 
h u11abaka vaziyeti var, biz bundan 1 

b artç ve uzak kalamayız. Mutlaka J 
ki~un içinde Türk gençliğinin mev-
1~ Olmalı ve bu mevki gittikçe iyi
'""1Jlllelidir. 

Bir §ahap yağmuru ve Rasathane Dircktöiü Ustat Fatin 

Avrupada bir felekiyat mütehas- bit olacağımızı bildirmiştir. 
sısı arzın 9 Ağustostan 14 Ağustosa Bu mesele etrafındaki tafsilat 
kadar bir tehlikeye maruz kaldığım, ve rasathane müdürü üstat Fatinın 
gökten belki de taş yağacağını belki verdiği izahat onuncu sayfamız
de büyük bir semavi donanmaya şa- dadır. 

ğin ateşini ve alakalarını, srhhatli, J için bir itibar meselesi olmuştur, bü
sağlam sahalar üzerinde toplamaya kfımetin buna yakından alaka bağla-
hizmet eder. ması pek tabiidir. 
Yalnız yine tekrar edeceğiz: Spor Bun\ian sonra kuvvetıerlniizi der-

fı:rı lier 1?~let, bafka milletler tara
) daıı ıyı tanınmaya kıymet veri
ı:· 13undan doğan .,eref ve itibar, 
b k ınemıeketin maddt varlık kay
b~ 1arını zenginleştirecek mahiyette 
tt lllanevi kuvvettir. Bugün artık 
lt~. propagandalar tamamiyle hü
()lt lllauıdür. Herkes kendi derdiyle 
bı adar meşguldür ki ecnebi bir 
lç~l'tıleketin kendini iyi tanıtmak 
h.i~.Propaganda kokulu uğraşmaları 
it, bır ınüsbet semere vermez. Bütün 
lel lfkalarmı alakadar eden mese
bı:rde . kendimizden bahset.tirebil
~ ~. Spor böyle alaka sahalan
"1rı~ can1w, en umumisidir. Bu
~~ neeım, dünyanın her memle
~de~ ÇOcuklan belki coğrafya, 
'tıor bUınezıer, fakat milletlerarası 
~ hldiselerinin yaman mütehas-

kelimesinin suiistimale uğramaması liyerek, toplıyarak o suretle çalıf
§arttır. Bizde spor namı altında öyle malıyız ki bir spor meydanında 
cereyanlar, öyle phsi çekememez- memleket namına bir hasımla karşı
lilder vardır ki spor mefhumuna ta- !aştığımız zaman kazanmamız değil
mamiyle zıttır. se bile iyi bir sıra almamız muhak-

dır. 

lıir t ı. • hl lr • • eroıye ve a ô •utcmu 

~ illetıerarası müsabakayı da 
~ 8 bir tarafa bırakırsak bugün
)aı-a~r alakası, tam bir spor ruhu 
teı-biyertıak Şartiyle, baş.lı. başına b~ 

ve 11.hlak sistemıdır. Gench-

HUkflmetin spor i§lerlnin tanzimi- kak olsun. Kendimize böylece gü
ni doğrudan doğruya eline alacağı, venmedikçe de milletlerarası milila
hatti. Kültür Bakanlığında bir spor bakaları kabulden uzak durmalıyız. 
müsteşarlığı kuracağı söyleniyor. !- Türklüğü hariçte temsil eden her fa
tiraf etmek lazımdır ki sporculuğu- aliyet, mutlaka UstUn ve hakim bir 
muzun bugünkü halinde bu yolda seviyede olmalı, böyle değilse o sevi
bir tanzim edici tesire ihtiyaç var- yeye gelinciye kadar geriye bırakıl
dır. Mademki milletlerarası müsaba- malıdır. 

kalarda muvaffak olmak memleket :4hmet Emin yalman 

Reisicümhur Atatürk, dün öğle

den sonra refakatlerindeki zevatla 
birlikte Floryadan Ertuğrul yatı ile 
Yalovayı teşrif buyurmuşlardır. 

Baıvekil Büyükadada 
Heybelladada istirahat etmekte 

, olan Başvekil İsmet İnönü, dün ak
ı şam BüyUkadaya geçerek Yat klübü-
1 ne gitmiştir. 

Kral Edvard 

Dalmaçya sahilinde 
Prens Polle görüştü 
Belgrat, 10 (A.A.) - İngiltere 

Kralı Sekizinci Edvard, dün saat 17-

50 de Avustıırya - Yugoslavya hu -
dudunda Jsenitze'e gelmiştir. Salta

nat naibi Prens Paul, kendisini istas
yonda istikbal etmiş ve Kranj'a ka
dar kendisine refakat eylemiştir. 
Kral, oradan hareketle Dalmaçya .:ıa
hillerine doğru seyahatine devam et
miştir. Saltanat naibinin kralı Kranj 
daki malikanesinde kabul etmiş ol -
ması muhtemeldir. 

F ransanın müdafaa 
planlan çalındı 

Pariı, 10 (TAN) - Alp dağ
ları ve havaliainin aıkeri müda
faa pllnları, dün gece, Pariıten 
batka bir yere gönderildiği eı. 
nada çalınmıttır. 
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Bulıar kabinesinde tebeddülat 
mı var? 

Sofya, 10 (TAN) - Siyasi meha
filin kanaatine göre Kral Borisin 
Berlinden dönüşünden sonra, Kösei
vanofun kabinesinde mühim değişik
likler beklenebilir. 

Yaşarın. büyük zaferi 

Başvekilimiz Y aşarı 
telgrafla tebrik etti 

" --------------------------------
Pehlivan oğlu pehlivan Yaşarın 

evi bir dü{!ün evi 2ibidir 

Y<Z§arm annesi Bayan Beher, yahut mahallede tanılan i8mile "Fındık Ha.. 
nım" kardeşi Sabahat ue er kek küçllk kardeşi Saim. 

61 kiloda dünya birincisi olan Ya
sar i!,'in yann statta merasim yapıla
cak, Türk bayrağı birinclllk direğine 
rekilecek \'e fst.iklıU ma?Jı ~ınM&k
tır. 

Yaşann elde ettiği muvaffakıyet 
bütün Türkiyede büyük bir sevbıç 

Ye haklı bir iftihar uyandırmıştır. 

Yaşar müsabakanın sonunda göZlerl 
se\"İnç yQ§lariyle dolu dolu olduğu 

halde kendisiyle görü.senlere şunlan 
IÖ)'lemlttlr: 

- Hayatımda en mesut bir anımı 
ya§ıyomm. Türk bayrağını ilk defa 
birincilik direğine çektirmek §ere/ini 
meml-0ketime kazandırdığım ~n ar
tık ölsem de gam yemem. 
Şimdiden sonra memleketime böyle 

muvaffakıyetler kazandırmak arzusi
le eskisinden daha çok çalışacağım. 

Bizim bütün güreşçiler, arkadaş -
larının bu çok mühim galibiyetinden 
dolayı sevinç içindedirler. 

Dün bir mubaTTirimiz Yaşarın Can 
kurtarandaki evine giderek aılesile 
konuşmuştur. Ya§ann babası da peh 

Başvekilimiz Yaşan 
tebrik etti 

Başbakan İsmet İnönü kendi 
kategorisinde dünya ~ampiyonu 
olan kıymetli güreşçlmlz Yaşara 
şu tebrik telgrafım !;ekmişler-
dir: 

Berlin olimpiyadında 
Yaear 

1!18Ys:Berfe ...ı mndaa telııa 
ederim. 

ismet lnönü 

livandır. Yaşar pehlivan oğlu pehli • 
vandır. 

Arkadaşımız Salahaddin Güngöriln 
Yaşarın evinde yaptığı güzel bir 1"6-
portajı resimlerile beraber üçüncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

Felek Bürhanm dünkü mUsabaka .. 
lara dair Berlinden verdiği telefon h11. 
berleri, ve Eşref Şefikin yine Yaşara 
dair güzel bir yazısı altıncı sayfamız
dadır. 

ispanyada vaziyet 

Madritin bir çembere 
alınması muhtemel 

ispanyada harbin devam etttği mıntakaları gösterir harita 
f Siyah yuvarlaklar ve ıiyah oklar isilerio i~ıal ettikleri ve hücum istikametlerini, 

beyaz yuvarlaklar ve beyaz oklar hükumet kuvvetlernin elinde bulunan verleri v~ hü
cum istikametlerini ıöstermektedir.1 

Dün İspanyaya dair gelen telgraflar onuncu sayfamızctadır. 
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Ankara mektupları 

Sıhhiye Vekaletinde 

Nesli sağlamlaştırmak 
için yapılan savaş 

Köy ebeleri teşkilatı kuruluyor - Hükumet 
tabipleri, sıhhat memurlan, eczacılar için 

yeni hükümler 
A nkara (Huauıi MUhabi 1 maya kat'i zaruret görmüştür. 

rimizden) - Sıhhat ve .. A • l · 
içtimai Muavenet Vekiletin~n Hukumet t~bı~ en. . _ 
yeni tefkilat kanununun tatbık Hükflmet tabıplen yem teşkılat ka 
ıahaıına konulduğunu ve bazı ııununda dört sınıfa aynlmış ve ın~
tayinleri telgrafla haber vermit- a.ş dereceleri de sınıflara göre tcsl>ıt 
tim. vlunmuştur. 

Sağlık Bakanlığının yeni ha- Veki.letin meslek memurları ara • 
zırladığı tetkilit kanununda, smda en çok vazifesi olan ve halkla 
sağlık bakımından memleketin daimi surette temasları bulunan ve 
seviyesini yükseltmek ıçın lü- yalnız kanunlarla verilen sıhhi ve i
zumlu ve esaslı deiitiklikler ve darl vazifelerle değil, halkın bilumum 
yenilikler vardır. tıbbi ve ınhhi işlerile de her dakika 

Bundan evvelki teşkilat ~a~unun ~ uğraşan hükumet tabiplerinin vazife 
da, tatbikat sahasında eksıkhkler go si sayılamıyaeak kadar çoktur. Her 
rülmüştil. Yeni kanun bunlan ikmale yeni kanun, çalışma sahalarına bir ye 
calıgmıştır. Vekaletin kadroeunıJaki rıi iş daha ilive etmektedir. Büti.in 
memurlarla Vekalete bağlı ve miU • bunlara rağmen hükumet tabiplerı -
hak bütçe ile idare olunan hudut ve nin terfih yolu yalnız Sıhhat ve 1çti
sahiller sıhhat umum mUdiirlüğti teş mai Muavenet Müdürlüğüne terfiden 
kılat ve mcrnurlan da yeni kanun ibarettir. Halbuki bu da ancak sene
ahkamile idare olunacaklardır. Yal - de birkaç doktora nasip olabileı·ek 
nız, evvelce lç işleri Bakanlığır.ın bir kadar dar kadrolu ve nadir bir ni . 
c.num mUdUrlUğii iken, son yıl ic.iııde mettir. 
Sağlık Bakanlığı kadr~una g~<:ırilen Devletin diğer idare şubelerine in
tskin Umum Müdilrlüğüniin teşkilat tisaplarma da imkan mevcut olmadı 
ve vazifelerini göstermek üzere ayn ğından 15 - 20 seneden beri ayni sı
bir kanun yapılacaktır. nıf ve derecede kalmış hükümet ta

Propaganda ve neşriyat biplerimiz pek çok olduğu gibi kadro 
1arureU dolayısile bugün sınıf ve de
l'ece maaşlannı alamıyan yüzlere r 
hükumet tabibi de vardır. Bundan do 
layı hükumet tabiplerinin kıdemli sı
nıfları adedinin arttırılmasına ve ma 
ııcı derecelerinin de birer derece yük
~eltilmesine, vekilet1 kat'i zaruret gör 
rnUştür. 

Yeni teşkilat kanununun ehemmi
yetle üzerinde durduğu meselelerin 
başında sağlık propagandası ve tıbbi 
istatistikler gelmektedir. Vekalet haP 
talann tedavisi yoluna gitmeden ev
vel, sağlam insanların hastalıktan 
korunmalan için geniş bir propagan
da teşkilitı hazırla.yor. Bu maksatla 
'\iilayctlcrimızin 'tıbbi topoğr.lfyaaı Küçük sıhhat memurları 
yapılacak. öltlm, doğum bakırnmcbn Sıhhiye Vekaletine ba.flı iki senelik 
umumi nüfus hareketleri, bilhassa meslek mekteplerinde hususi tahsil 
r,.ocu'k vefiyatı takip Olunacak, ı~- ile yetfştirilcr~ ~ihH'a fuenıur~u1H~
mai hastalıklara karşı mücadefo teş ıına tayin olunan küçlik sıhhat me -
kilıiU olan mıntakalarda ayrıca tct • murları, vilayet ve kazalarda büku
kikler yapılacaktır Her köy için sıhhi met tabiplerinin yardımcısıdır. Ve 
bir fiş hazırlanması, sıhhi iilm•c.r, köyü. köylilyil alakadar eden sıhhat 
müzeler, sergiler, afişlere ehemmiyet işicrinin yegine mürakrbıdır. Köyler 
,·erilmesi mukarrerdir. Bugüne ka - ~te hasta taharrisi, aşı tatbikı, temiz
dar neşriyat ve istatistik müdürlüğü lik işleri, köy kanununun sıhhi husu
Unvanile vuffe görmekte olan bu ı:ıu- satı tatbik ve lcrn, köylerde göreceği 
benin ismi de yeni kanunla "Sagi'lc sari ve salgın hastalıklara karşı hü
propaganda ve tıbbi istatistik müdür· kiımet tabiplerinin göstereceği yolda 
lüğü,, ne çevrilmiştir. mücadele gibi mühim işler bu memtır 

Köy ebeleri teşkilatı 
Ebe teşkilatının, köylere de teşmi

li için ikinci sınıf ebe ünvanile ve sırf 
köyler için ebeler yetiştirilmesi ka -
rarlaşnuştır. Bunlar1n yetiştirilnıesi
ne ait hükümler kanunda geni~ yP.r 
almıştır. 

Teftiş heyeti reisliği 

1929 tarihli teadül (barem) kaıııı· 

nuna göre Vekaletin teftiş heyetı J 'i 
başmüfettiş ve müfctti11ten terekküp 
ederken, yeni kanunla teftiş mıntaka 
larınm iki başmüfettişliğe aYfllması 
münasip görülmUştUr. Memleket da
hilindeki bu müfettişler merkezd~kı 
tefti§ heyeti reisliğine bağlanmı~tır. 

Yeni barem kanununa göre sınıfla
ra. aynlmış ve bu sınıflara mahsus 
derece maaşları da tayin edilmi.q bu
lunan doktorlarla ıair sıhhi idare me 

lann vazifesi cümlesindendir. 
Küçük sıhhat memurları dört sı • 

nıfa ayrılmıştır. Memleketin ihtiya
cına kafi gelmiyen bugünkü kUçiik 
sıhhat memurları kadrosuna da lU -
zumu kadar ilive yapılmıştır. 

Dış tabipleri ve eczacılar 
Dişlerin, birçok hastalıkların te -

kevvünündeki tesirleri gittikçe daha 
bariz bir şekilde gorülmckte olduğun 
dan hastahanel~rimizde bu tıp şube
E'inin de tesisi çok faydalı görülnıü~ 
ve binaenaleyh Nümune hastaneleri 
için dört sınıf olmak üzere "diş tabip 
likleri" nin teşkilat kadrosuna ilave
ıine karar verilmiotir. 

Yüksek mektep me~unu olan bu !IJ· 

nıf memurlar için teadOJ kanunu aza
mi 12 inci derece 25 lira ve asgari rn 
uncu derece 10 lira asli maaş teabit 
etmişti. 

murlarının maaşları üzerinde bazı ltü ' 
Hemşireler çük tadiJler yapılmıştır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürleri 

Vilayetlerde vekaletin en büyiik 
sıhhi memuru ve valilerin sıhhi mü
şaviri olduğundan, sıhhat ve içtimai 
muavenet mUdilrlerine, devlet "sağlık 
işlerinde pek mühim vazifeler veril
ırıiştir. 

Halbuki bunların teadül kanununa 
göre kabul edilmiş olan maaş derece 
leri kendilerini bu ehemmiyetli vazi
felerine bağlayacak mikdarda olma
yıp, bilakis çok azdır. Kendilerinden 
çok istifa.de edilebilecek olan değerli 
memurların, bu yüzden, maişetlerıni 
temin etmiyen bu işten çekilmeğc ve 
başka suretle maişet temininin yolla
rını aramafa mecbur kaldıklarını gö 
nn vekllet. Sıhhat ve İçtimai Mu:ı-

t mtldll~erinin maaşlarını arttır 

Tedavi mUesseselerinin hastabakı

cı hemşirelere v~len vazifelerinin e

hemmiyet ve nezaketi bilinen bir ha

kikattir. Koruyucu sosyal hekimlik

te de hemşireler en büyük amillerclir. 

Tababet ilmi ilerledikçe hutabakı

cılık ta kadınlığa mabıus ilmi bir 

mealek halini aldığından hem§irele -
rin aynca tahsil görmeleri mecbun -
yeti hlaıl olmuıtur. Bugün haataba -
kıcılann mühim bir kıamı meslek 
mektebinden mezundur. Ve bu vazife 
ye alınmak için ıimdilik aagarl tah
sil derecesi orta mekteptir. 

Hemşirelik hayatı en çok yıpratan 
ve tehlikeye koyan bir me!llektir. 
Hemşirelerin içinde vazifelerinin kur 
banı olup ölenler, veya genç yaşında 
malfll kalanlar çoktur. Bu itibarladır 
ki, yeni kanunla, hutabakıcılarm te-

TAN 

Liman 
tesbit 

tarifesi 
edildi 

Yeni tarifede mqhim 
değişiklikler var! 

-lstanbul ve İzmir liman idareleri
nin inhisarlar veki.letine raptmdan 
sonra liman işletmelerinin idaresine 
müteallik kanun hükümlerine göre 
yeniden tarüeler yapılması icap et -
mektedir. 

Uzun tetkiklerden sonra hazırla
nan bu tarife iktısat veki.letinin tas
dikma iktiran etmiştir. 

Yeni tarifelerde eskisine nazaran 
ehemmiyetli farklar mevcuttur. 1s -
tanbul veya lzmir limanlarındaki bü
tün gümfiik depolarının idaresi de 
liman işletmelerine geçmiş bulundu
ğundan, bu yeni tarife ile faaliyeti 
bir hayli artan liman idarelerinin 
vaziyeti nizama konulmuş olmakta
dır. :Eskiden, bilh&.88& İstanbul lima
nında, ayni cinsten emtianın limanda 
veya gümıilk antrepolannda ayn 
tarifelere tabi olması gibi bir gara
bet göze çarpıyordu. Yeni tarife, 
tek elden idare edilecek, bu işlerde 
sıkı bir beraberlik temin edecektir. 

Yeni tarifenin ehemmiyetli hedef
lerinden biri de nakil ucuzluğunu te
min etmektir. Eskiden 420 kuruş 

kadar tutan hamal ücretleri şimdi 
300 kuruştur. Yeni tarifenin icapla
rına göre. salon hamalları mMelesi 
de artık karışık bir iş olmaktan çık
mıştır. Tarifede vapur kamarasın -
dan otomobile ve otomobilden vapur 
kamarasına kadar yapılacak nakli
yat için müşterek bir fiat tesbit edil
miştir. Yolcu para işinde hamalla 
temas etmiyecek, karşısında doğru
dan doğruya liman idareei buluna
caktır. Limandaki bütün hamallar 
liman idaresinin muvazzaf hamallan 
olacak ve bütün tediyat bilet muka
bilinde yapılacaktır. 'aütün fiatlaıda 
eskisine nazaran mühim miktarda 
tenzilat yapılmış. gerek yükleme ve 
boşaltma, gf'rck hayvan nakliye fi
atlartncia alakadarları memnun ede
cek nispetler kurulmuştur. 

Partide dünkü toplantı 
Halk Partisi Vilayet idare heyeti. 

dün valinin başkanlığında to].llanm~ 
ve Partinin Vilayet merkez teakiliı.tı 
ca ait baz~ kararlar vermiştir. 

Şark Demiryolları murahhasları 
Şark Demiryollarının satışı mese

lesi etrafında hükumetle temas ede
cek murahhaslartian bir kısmı dünkü 
ekspresle Ankaraya gitmişlerdir. Ge· 
ride kalanlar, Paristen gelmesi bek
lenen banka mtimessiliyle birlikte ya 
rm veyahut perşembe günü Ankara
ya gidecekler ve Nafia Vekiletile te
masa girecekl~rdir. 

Ucuz taksiler me.eleai 
Taksilerin on kuruşa adam taşıma

lan yasak olduğu halde buna bazJ 
yerlerde riayet edilmediği belediye -
nin nazarı dikkatini celbetmiş ve be
lediye zabıtasının bu işe müdahal<' 
etmesi için icap edenlere emir veril
miştir. 

Fotoğraf sergisi 
bugün açılıyor 
Tiyatro festi vali bu 
akşam "Karagöz,, 

gecesi ile açılıyor 
İstanbul semnunun tiyatro festi

vali haftası bugün bafııyacak, pazar 
akşamı nihayet bulacaktır. Bu ak
şam hava müsait olduğu takdirde 
Tepebaşı bahçesinde, olmadığı tak -
dirtie Fransız tiyatrosunda tiyatro 
festivali açılacaktır. Evveli, meo
hur Meddah İsmetin oğlu Kadri, 
Çapkın Süleymanm hikayesini anla
tacak, sonra hayali Memduh, Ali, Şe 
fik, İrfan, Safa, A.şkl ve Halit tara
fından "Karagözün Kanlı Nigar fas
lı,, ismindeki eski ve meşhur Kara
göz oyunu oynatılacaktır. 

Tiyatro feativalinin ikinci günü o
lan yarm akfa.m ayni yerde .. Ters 
evlenme,, D8'miyle Uç saatlik kin ka
dim bir orta oyunu oynanacaktır. 

Bu oyunda plfeklr rolUne Atlım ba
ba. Şetaret kalfa rolünde Nqit, Us
ta Sergis rolünde Kemal baba, Ha
malbqı Hasso rolünde gene Naşit 
oynıyacaklardır. Bu oyundan sonra 
bir de dUğUn alayı yapılacaktır. 

Üçüncü pertembe akşamı HalidP. 
Naşit ve Fahri tarafından Nasrettin 
Hoca piyesi temsil edilecek ve bu pi
yeste Naşit Afacan çocuk. Halide 
bu çocuğun annesi ve Fahri de Nu
rettin Hoca rollerini yapacaklardır . ." 

Dördüncü cuma a)J.şamr Şehir ti
yatroeu .. Mum söndü" piyesini, be . 
şinci cumartesi akşamı Halk opereti· 
tamamiyle yeni dekor ve kostümler
le "Emir .. operetini ve altıncı pazar 
ak~amı da Şehir tiyatro~m "Delidolu., 
operetini temsil edeceklerdir. 

F otoğral ıer~ıi 
İstanbul sezonu münasebetiyle be

lediye bir fotoğraf sergisi hazırla
mıştır. Bu sergi bugün ıaat l~,30 da 
vali tarafından açılacaktır. Sergi ev
velce de yazıldrtJ gibi Taksimde abi
denin karşısında yeni yapılan bina
da kurulmuştur. 

Komitenin tlaveti 
İstanbul Festival komitesi başkan

lığından: 
Çk.hı-i.ıul.adc-1.cı \.ip vluna...ı 9'-"llhh;.ı 

dolayııiyle Taksim meytlanmda Em
lak '9irketi binasında hazırlanan fo
toğraf sergisinin açılma töreni 11 
Ağuırtos 936 Salı günü saat 16,30 
da yapılacaktır. 

Memleketimizin taph, gUzeltik ve 
iktısadt inkişaf bakımından tesbit 
etmek gayesiyle tertip olunan bu ser 
ginin açılma törenine ı,ehrimir.de bu
lunan saylavlanmızla matbuat men
suplanmız ve bil\lmurn münevverle
rimiz davetlidirler. 

Statlyomtla pehlivan 
müıabalıalan 

Pazar günkü maçta galip gelen 
Cim.Londosun önUmUr.deki pazara 
bir TUrk pehlivanı ile kareılqmuı. 
mukavelename icabındandır, Bu pa
zar, Clm Londo11un karşJSma çıka
cak Türk pehlivanını tayin etmek ü
zere yarm aqam stadyumda Tllrk 
pehlivanlan arumda bir birincilik 

TAKViM 

Küçük san'atleri 
teşvik etmek için 

Ankarada dikkate değer 
bir sergi açılıyor 

Memleketimizde aile sanayii ve kü
~ilk sanatlar için bir !eıvik vesilesı 
olmak ve iktisat veki.letince bu nevi 
sanayiin himayesinde alınacak ted
birlerin tayinine hizmet etmek mak
sadiyle Ankarada 29 teşrinievelde 

bir elişleri sergisi açılacaktır. İktısat 
veki.leti, bu çok yerinde olan sergi -
nin mükemmel olması için büyük fa
aliyet sarfetmektedir. 

Sergide teşhir edilecek eşya grup
lan şunlardır: 

Her nevi oymacılık, gümüş, tahta, 
demir, bakır, ca.m, mermer, lüle ta
şı, veaa.ir taşlar üzerine yapılan işl~
meler. Makineylt: olmak şartiyle her 
nevi gUmUş ve bakır işlemeler. Se
def, marköktörl, işleri. Halıcılık, de
ricilik, (her nevi d~ri üzerine işler) 
Her nevi brotöri, kadın çamaşırlan, 
çocu~ elbiseleri, masa örtUleri. peçe
teler, işlemeli yastık ve yorganlar ve 
saire. Her nevi oya ve tente işleri, 
kadın çamatırlan, masa örtüleri, pe
çeteler ve saire. Tiftikten mamul 
her nevi el iıleri, şallar, atkılar ve 
saire. Her nevi el trikotajı, bl\u ve 
elbiseler. Tesvih sanayii. 

Elişleri sergisinde teşhir için gön
derilecek eşya.om Ankara.ya kadar 
nakil ve iadesi, muhafaza ve sigor
ta masraflan, stand tesisatı masra
fı iktısat vek8.letince deruhte edile
rek kolaylık gösterilecektir. 

Gönderilecek eşya, jüri heyeti ta
rafından tetkik edilerek eşhire la -
yık görülenler tefrik ve teşhiri mu
vafık ~örillmiyenler masrafı vekalet 
çe verilerek yerlerine iade olunacak
tır. Sergide muvaffakıyet gösteren -
lere muvaffakıyet derecesine gör~ 

nakti mükafat ve madalyalar verile
cektir. 

• 
Üniversitel 'lerin 
· Şark seyahati 

3 üncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzerin daveti üzerine yüksek tahsil 
gençleri arasında bir şark seyahati 
tertin edilmistir. 150: kWlik,:J:W kafi
lenin 70 ini Ankara üniversitesinin 
birçok şubelerinden iştirak eden genç 
ler teşkil ediyordu. Kafilenin ne za
man hareket edeceği henüz belli de
ğildir. 

Üniversiteye Doçent alınıyor 
Üniversiteye bu trene Eyl1ilde ya 

pılacak bir imtihanla yeniden on beş 
rlo~ent alınacaktır. 

müaabakası yapılacaktır. Bu müsa
bakalara Tekirtiağlı Hüseyin, Kara 
Ali, Mülayim, Dinarlı, Manisalı Rif at 
Afyonlu Süleyman ve Molla Arif iş
tirak edeceklerdir. Maamafih bu 
maçta birinci gelecek olan Türk peh
livanmm Cim Londosla yapacağı 

maçın bir bqka zamana tehir edil
mesi veyahut Kıvaryani ile çar· 
Plfmuı da muhtemeldir. Bu hususta 
bu~ veya yarın kat'I bir karar ve
rilebilecektir. 

VE l-4AVA 
Bugünkü hava 

BugUn hava kapalı g-..-çecek, baro
metre biraz düşecektir. Yağmur yaf
nıası ihtimali azdır. Rüzgar umumi -
yetle karayelden esecektir. 

·Dünkü hava 
Dün, lstanbula fasılalı olarak yağ

mur yağmış, hava kapalı geçmiştir. 
Yağan yağmur mikdan 15 milimetre 
dir. Azami hararet gölgede 23,5, u
gari 19,17 derecedir. RUzgir sabahle
yin karayelden eamif, öğleden sonra 
yıldıza çevirmiştir. Sürati saniyede 
12 metreye kadar çıkmıştır. 

kaütlükleri hükme bağlanmıt ve yir
mi sene hastabakıcılık yapanlara k
kaüt maaşı bağlanacağı bir maddi!· 
halinde tesbit olunmuştur. Vazifeleri 
uğurunda malfll olanlar hususi kanu
na tabidirler. 
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bulutlu olmue, dipr yerlerde de umu 

miyetle yağııh geçmiştir. Rüzgir şi

mal istikametinden, Şarki Anadolu · 

ya, kuvvetli, diğer yerlerde orta kuv 

vette esmigtir. Bu hal bugün öğleye 

kadar devam edecektir. 

Geçen sene bugün 
Azami hararet derecesi gölgede 

25,8, uıgarl hararet 19,4 tür. Hava 

gayet az bulutlu geçmlf, yağmur yağ 

mam11tır. Rüzp.r yıldızdan eamlftir. 

• 
1 - Bir mUddettenberi tehrimizi 

şereflendiren AtatUrkUn bugün Anka 

raya dönmeleri muhtemeldir. 

2 - Habeşler cephane için Japon

lara ba§vurdula.r. Cepbede 1500 ltal
yan neferi Malaryaya tutularak geri 

gitmi§tir. 
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Siyaset alemi 

Amerika ve Kanada 
Avmpa o kadar kanşık ve gergin 

bir halde ki, dünyanın ba§ka tarafJa. 
nnda olup biten şeylere baş çevir· 
meğe blle hnkln olmuyor. Amerika 
cümhurreisinin, Amerika kuruldu 
kurulalı ilk defa olarak Kanadayı 

ziyaret etmesi hiç göze çarpmamıf
tır. 

Diyeceksiniz ki, Mister BUZ\·elt 
Kaoadaya gitmiş veya gitmemiş, 

bundan bize ne? Hakkınız var, Ame
rika ve Kıuıada münasebetleri bize 
ve Anupaya tok uz.ak meseleler ... 

Yalnız bu aıoayiı;siz Avrupa ile
minde alaka uyandıracak bir J!Okta 
,·ardır ki, o da A vruparun hiç tanı
madığı ve bilmediği bir milletlerara-
81 miina.<oıebet tarzının yeni dünyada 
fiilen mevcut bulunmasıdır. Mister 
Ruzvelttn Kanadayı ziyareti münase
betiyle neşredilen malumat buna a
çık bir surette gösteriyor. 
Düşününüz bir kere: Birleşik A· 

merika, dişine tlmağrna kadar 91-
l&hlı bir askeri km'Vet teşkil eder. 
Yaa.ıba§mda Büyük Britanya lmpa
ratorluğııaa ait, türlü türlü servet 
kaynaklariyJe dolu blr fMDl}eket 
var. Bu memleketin bütün nüf080 
Amerikalılar gibi tngillF.Ce konuşur. 
Daha garibi lnKtlterenin uzak, Ame
rikanm yakm olması dolayısiyle K..
nadalılar tamamiyle Amerikanla.t
mıı;tır. Kanada gazeteleri Amerikall 
gazetelf'rine hf'nzerlt-r. 'Üniversiteler, 
mektepler Amerika

1 
uıtuliindedir. Te

duül eden para tiıglllz lirisı değil, 
dolardır. 

Buqunla beraber Amerlkalııar. 

sonın: Mesafe, zihniyet, li!U!!l, ikti
sadi menfaat bakımından kendileri
ne r;ok yakın olan bu nüfus kütleı!ll
ni Amerika~·a ~lamayı, günün bf. 
rinde Knnadayı ele geçirme~i ~Öl 
nen AmN P '7• te&adüf etmezsinlSı 
Kanadalılara gelhttt, nnlar da me88" 
fe ve alaka itibariyle İngilizlere mal' 
olmakla hf'raber, kendi kendilerin' 
''Kralın sadık tebaası,, derler. Ame
rikayla birleşmek hatırlanndan bUe 
geçmt-z. "A"aba günün birinde K.
nada ile Amerika birlhirlerl~·le """ 
~öz olurlar mı!,, Kibl bir şüphe fngt" 

r t _.., 

Amerika ile Kanada atasritt1' 

5,000 kilometroluk bir hudut hat1' 
vardR. Bu hattın Ud tarafında bit 
tek asker, bir tek top, ttlfenk yolS' 
tur. Hudut hf'kçiliğbıl karşılıklı er6 

niyet du:n~mm ~·apıyor. Bu da tand' 
miyle kafi g.-llyor. 

Kanada ile Amerika arasında · W 

marnlyle emniyet ve hW.nüniyete dl' 

yanan bu münuebet tan.mı bir n
fhnM"at e!JYM• ~bl yeni diin~-adan t'1 
ki dünyaya ta.,nne.k kabil olsa -
Jetler Cemi)·eti mefhumu birdenbtı' 
caalı bir mana bJ8peder, Avruoa il 
sükfm ve rahat )'ÖZÜ görürdü. 

Kazalara mani olmak için 

tedbirler almıyor 

Belediye, halkın önüne gelen yet' 
de denize girmelerinden birtakım llJ' 
zalar zuhur ettiğini nazan dikk"t' 

alarak anafor, a.kıntı, lağım, kU1" 
ve saire gibi bir insanın banyo e' 
nasında ölUmUne sebebiyet vererP 

yerlerin ijaretlenmeaini şubelere • " 

emretmişti. 

Belediye ıubeleri bu gibi k~ 
mlni olmak ic;in derhal mmtaxaı

içindeki sahillerde tetkikat yapıoıf; 
lar ve bu gibi yerleri tesbit etın~ 
dir. Bugünden itibaren böyle k gttJ 
mahallere rüzgar, su ve saire .fi 
şeylerle bozulmıyacak şekilde 

tehlikeyi halka vazıh olarak bil~ 
cek ifa.retler konulmıya başlan• 
trr. / 

l l~ı~EMElf · J~ LiST-Ei:~ . 
L A§Gğıda gôaterilen yemeklef ' 

hergün M yerMk yoptıracakla~ 'J' 
şünenlere yardım tçindv. 81' "6 ~ 
m.eğe ait ritunlanmızda yetaf ,,,,.

tarifleri bularokMnız.] . ttfıf" 

Hafif yemekler - Levrek 

ma, havuç 110te, ertk ~· ~ 
Abr yemekler - Levrek ,,1 

Hasta.bakıcı hemşireler de dört sı
nıfa ayrılmı!Jl&rdır. Ücretleri de gör
dükleri vazife ile mütenasip olarak 
tesbit edilmitttr. · 

Memlekette hava 3 - Glritte bu 1ef er de patronlar 
DUn Şarki Anadoluda hava kıamen ameleye kareı grev yaptılar. 

bol domate.U. etU .,_.,.., lrlll°' ..... 
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SON HABER 
Yaşarın evi düğün evi gibi 

Çocuklar kapınln önünde birikmiş 
tehlikeye "Şa! .. Şa!.. Şa! .. ,, diye bağırıyorlar 

Y:-ransız Başvekilinin bir nutku 

Sulbü her 
w ragmen istemeli Yaşar pehlivan oğlu pehlivandı~. Babası Pamuk dayının, 

Fındık Hanımın sevincine payan yok 

. 
annesı 

l>aris, 10 (TAN) - Diln öğleden 1 kar§ılanmışlardır. 
~nra Saint - Cland'nm Pont - Noir Bu ses, İspanyol isyanı çıktığın
cıvarında sulhseverlerin yapmış ol- dan beri halk nümayişlerinin başlıca 
duğu bir nümayiş esnasında Başve- parolası olmuştur. 
kil Blum sulh lehinde heyecanlı bir Her nutuktan sonra orkestra En
nutuk söylemiştir. Başvekil nutku- tenıasyonal marşiyle M a r s eye z i 
ttun sonunda demiştir ki: çalmıştır. Nümayişler esnasında bil-

- Sulh istemek, onu bütün mani- yük bir İspanyol bayrağı çekilmiş 
llara, bütün tehlikelere rağmen is- idi. Mavi beyaz ve kırmızılar giyin
ternek demektir. miş olan çocuklar da canlı bir bay-

Bu nümayişte yüz binlerce kişi rak teşkil ediyordu. 
bulunmuş ve hatipler halk tarafın- Muhtelif teşekkülleri ve milletleri 
dan Enternasyonal marşı ve "İspan- temsil eden hatipler nutuklar söyle
~aya tayyare gönderelim!,, seslerile mişlerdir. 

Pamuk ipliği ve 
ipekli ihtikarı 

&ıkara, 10 (Tan) - Pamuk ipli
ti piyasaBinda ihtikar yapan tüccar
lar hakkında hazırlanan karar.name 
Yiiksek tasdike sunulmak üzeredir. 
Son hafta içinde 4 ve 12 numara pa 
lnuk ipliği buhranını Kayseri ve Ba
kırköy fabrikaları iki gün gibi çok 
kısa bir zaman içinde kapatmışlar 
\ıe memleketin bütün ihtiyacını kar
tıltyacak kadar iplik çıkarmışlardır. 

Adana, lzmir ve Tutaınbul fabri
katörlerinin vekiletle temasları ne -
ticesinde alman kararlardan biri de 
köylünün çok kullandığı Amerikan 
bezi standardizasyonudur. Bu top • 
lantılarda Amerikatı bezlerinin ev -
llafı taayyün edilmiştir. Bu senenin 
l>arnuk mahsulü alındıktan sonra 
~zlerin tesbit olunan fiati de ilan e
dilecektir. 

• İpekli kum&Jlar üzerinde de ihti
kar yapıldığını gören vekilet bu ku 
illa.şiarı ipek, suın'i ipek, ve karışık 
0lnıak üzere üçe ayırmıştır. Bu ku 
llıa.şlann üzerlerine fabrikaları ta -
:tafuıdan damga konacaktır. Dam -
ga ltonması işi, kararnamenin neş -
~tıderı. bir ay sonra. tatbik edilecek -
ır. 

Emlak ve Eytam 
Bankasının ıslahı 

Ankara, 10 (Tan) - Finans Ba -
lcanlığı tarafından emlak ve eytam 
bankasrma yeni bir şekil verilmek i
çfh tetkikatta bulunmak üzere geti
l"ilen Fransız mütehassısı Concra
l\h. rnuhtelif yerlerde yapmakta ol
~Uğu tetkiklerini ikmal ederek An· 

araya dönmUştür. 

1 11üteha.ssı:sm bitmiş olan mukave:a trıüddeti birinci teşrinin başına l<& 
ı:ı r uzatılmıştır. Mütehassıs bu müd 
b~t zarfında hazırhyacağı raporda 
~lh~qga tayin :ni.sbetlerinin indiril-
t. esı ve kredilerin uzatılması ve as -
erlere verilen paranın fazl&la.ştırl

~ası istenecektir. Emlak ve eytam 
b~llkası önümilzdeki sene Adanada 

r ıube açacaktır. 

Ali Çetinkayariın 
seyahati 

~'inkara, 10 (Tan) - Bayındırlık 
1'l kanı Ali Çetinkaya Sivas - Erzu
~ ~ ~attı tetkik yolculuğundan. cu-

a g\lnü şehrimize dönecektir. 

Askeri terfi listesi 
fa ~kara, 10 (Tan) - Milli Müda
lı a ~kanlığı askeri terfi listesinin 
b~~~lığnu ikmal etmiştir. Bakanlık 
<liı lıate ile terfi edeceklerin tayin e
llh-e~kleri yerleri de tcsbit etmekte 
~~· ~ber alındığına gör.e bu seneki 
tılı:n 1 hstesi ile dört miralay General 

akladır. 

Küçük Haberler 

' -----------------------------

Gümrükte yapılan 
yeni tayinler 

Ankara, 10 (Tan) - İstanbul it
halat gUmrüğü ambar şefllğine 30 ti 
ra ile Haydarpaşa b&§direktörlüğü 
ihtiyat memurlarından 80 Tacettin, 
Haydarpaşa başdirektörlüğü ihtiyat 
memurluğuna 30 lira ile tetkik direk 
törlüğU memurlarından Halit Ziya, 
Ankara gümrüğü muayene memur -
luğuna İstanbul ithalat gümrUğü mu 
ayene memurlarmdan 20 lira ile 528 
Sadettin, İstanbul gümrükleri mua
yene memurluğuna 20 lira asli maaş 
ile Antalya gümrüğü muayene me -
murlarından 250 Mtinir, İzmit itha
llt gümrüğü manifesto memurluğu
na 17,5 lira ile İzmir ithalat gümrü
ğü katibi 972 Sami, İstanbul güm
rükleri muayene memurluğuna 20 
lira ile İstanbul ithalat gümrüğü am
bar memuru 269 Salih, İstanbul 
gümrükleri muayene memurluğun!!. 
20 lira ile Edirne gümrüğü muayene 
memurlarından 484 Rauf, Ankara 
gümrilğü muayene memurlarından 
1284 Mustafa Ekrem 30 lira ile Edir
ne gümrüğü muayene memurluğuna 
bvin Milmislerdir. 

ltalyanlar Habefİstanda bir 
dağı işgal ettiler 

Roma, 10 (A. A.) - Addisababa-
dan bildirildiğine göre Libya fırkası 
kuvvetleri Harrar istikametinde Ga
raınoulata dağını işgal etmişlerdir. 

Libyalı kuvvetler iki ay dağlık mm
takalardan geçmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu mıntakalara şimdi
ye kadar hiçbir Avrupalı ayak bas
m13 değildi. Bu mmtakalar ahalisi 
bir g\ına mukavemet göstermemekte 
dirlcr. 

Mongolların Çine bir akını 

Pekin, 10 (A. A.) - Pekinin bir 
Çin kaynağından gelen haberlere 

göre, Şahar'm 800 Mangal askeri 
Suiyau'a girmiş, fakat mühim çar

pışmalardan sonra püskürtülmüşler
dir. Nankin kuvvetler i, Suiyan ili 
kuvvetlerine iltihak etmiye hazırlan
maktadırlar. 

Çinli talebe, Japon mallan satan 
büyük bir Çin mağazasına bombalar 
atmışlardır. Maddi zarar çok mühim 
olmakla. beraber insanca zayiat yo!t-

tur. 

Beynelmilel hıfzıuıhha kuru 
Prag, 10 (A. A.) - Çekoslovakya 

hastaneler cemiyeti, umumi sıhhat 
naZII'Inın himayesi altında 29 ağus -
tostan 6 eyl\ıl 1936 tarih ine kadar 
devam edecek olan beynelmilel bir 
hıfzıssıhha kuru tertip etmiştir. Bu
nu bir tetkik seyahati takip ve bu se 
yahat ta 6 eylwden 15 eylfile kadar 
devam eyliyecektir. 

Kendi sikletinde dUnya güreş bi -
rincisi olan Yaşar, Can kurtaran ma 
hallesinde bir çıkmaz sokakla, tren 
yolu arasına sıkışmış toprak avlulu, 
küçük bir evde oturuyormuş. 

Sorduklarım, biribirine uymaz ta
rifler yapıyorlardı : 

- Yaşarın evi mi? Hani, pehli
van Yaşar .. Dünya birincisi Yaşar .. 
Onun evi burada değil, Küçük Aya
sofyada .. 
Sağa dön, sola kıvrıl.. Elli adım 

yürü ... Pamuk dayının evi diye sor!. 
- lçine girdiğin sokağı bırak -

ma! .. llerde bir manav göreceksin. 
Manavı sağına al yürü.. Bakkalı so
l una. al yürü ... 

Böyle sağa sola kıvrılarak, mana
va bakkala sorarak Yaşarın evini 
buldum. 
Kapıd~n başımı uzatarak sesleni

yorum: 
- Pamuk dayının evi burası mı ? 
Siyah başörtülü, kırmızı entarili, 

bir kadın, temiz bir Anadolu türkc;e 
sile merdiven başında beni karşılı
yor: 

- He ... Evet, burası! .. 
- Ben, Yaşarın annesini görme-

ye geldim! . 
1 

- Yaşarın annesi be~~··· . 
Adımlarının geri gen gıtmesın -

den anlıyorum ki, kadıncağız, bir 
heyecan geçiriyor. 

Neden sonra kendine gelerek: ·
- Buyrun... Buyursanıza... Diye, 

beni yukarı çağırıyor K~y evler~n -
de görülen küçük dar bır merdıven 
çikıyorum. Nohut oda, bakl~ ~ofa 
bir ev ... Fakat her tarafı temız pak ..• 
Bizi, Yaşarın karyolalı odasıtıa ah -
yorlar. ! çerisi, bir düğün evi gibi ka
labalik .. Konu kom~u. hep burada ... 

Biraz evvel merdiven başında şöy 
le bir görüp kaybettiğim Yaşarın an
nesini arıyorum. Komşulardan biri, 
yandaki odaya seslendi: 

1"mıMc H~mm' NPrdesin ya! .. 
Seni arıyo,rlar ! ~ 

E li, başörtüsi~t"l.de, sıkılgan bır ta-
vırla Bayan Fındık yanımıza geldi. 

Fakat asıl adı Fındık değil, Seher 
miş. Ona, komşuları. hiç yoktan 
böyle bir ad takmışlar. Fındık aşa
ğı, Fındık yukarı .. Gitgide asıl adı 
Seher unutulmuş. Kendisini o kadar 
çok, tebrik eden var k~, Ka~~n~a~ız, 
hangisine cevap veremıyecegını bile-
miyor. 

Ben de bu arada Bayan Seheri, 
birkaç sözle kutluladtm: 

- Ne mutlu sana ... Sevin artık .. 
Şampiyon anası oldun! Dedim. 

Gözlerinde anlatılamaz bir parıl • 
tı ile, cevap verdi: 

- Şükür yetiştirene. .. Hepsi Al • 
lah sayesinde! _ 

Ti.irk sporunun yüzünü ağırtan og 
lu için, şu dakikada, kalbi kimbilir 
nasıl çarpıyor? .. 

Gelişi güzel soruyorum: 
- Ona "Yaşar,, ad. lnı niçin koy -

dunuz? Ondan önceki çocuklarınız, 
yaşamadığı için mi? 

Bayan Seher, gülümsiyor: 
- Yaşar, benim ilk çocuğumdur! 
- Başka çocuğunuz var mı? 
- Var ya .. Yaşardan sonra. Sa • 

bahat oldu. Sabahatten sonra da iki 
erkek doğurdum. Büyüğü 14 yaşın· 
da Kemal, küçüğü 11 yaşında Sa -
im ... 

- Yaşarda bu güreş merakı ne va 
kit başladı? 

Boy'nunu bUküyor: 
- Bilmem ki ... Hakkın hikmeti ... 

Merak etti. 
Komşu kadınlardan biri, araya gi

riyor: 
- Onlarda soyca Ali Haydar 

kuvveti vardır .. Babası Ali de mem
leketinde büyük pehlivandı. 

~anı~n kara, ıÔcTan) - Finans Ba-
~Uıı~gı nıemurin intihap komisyonu 
~lt eşar Faikin reisliğinde toplana
li il defterdar ve mal müdürlel' ~ e yilayet muhasebe direktörle • 

Konuşmamız, sık sık yarıda ka -
hyor. Yaşarın muzafferiyet haberini 
ilk olarak kimin getirdiği meselesi, 
evde başlıca dedikodu mevzuu ... 

lngliz muharrirleri döndüler Komşunun çocuğu Asaf, bu şerefi 

• aıt kadroyu tesbit etmiştir. 
~~~.kara, 10 (Tan) - :f;vka.f ~
~it direktörlüğü, yeni vakıflar nı
~ıı-1ıt~atnesinin tatbiki etrafında ha
llİll'\l arnıa başlamıştır. Umum mü-
1\a~ n !l-Vdetini müteakip yeni nizam 

~atbikine geçilecektir. 

~ltı y 
~ ugoılav gemiıi Korfoda 

1',,. ~rfu, 10 (A. A.) - Altı Yugos
lit-~ a.rP. ~emisi dün buraY.a gelmiş-

"İllustrated London Nevs., "Ske- kimseye vermek istemiyor: 
tch" ve "Sphere" gibi ingilizce mec- - Koşa koşa geldim; müjde tey· 

ze ... Yaşar ağabeyim şampiyon ol • 
mualarm seyahat muharriri olan Ed- ed' du! D ım ..• 
vard Long'un başkanlığı altında bu- Fakat Yaşarın kız kardeşi, Saba-
lunan on be§ kadar İngiliz muharriri bat itiraz ediyor: 
iki gün şehrimizde kalarak tarihi - A ... Diyor, ben daha sabahleyin 

. . _ . gazeteyi elime alır almaz, öğrendim .. 
i.bıdelen ve temaşaya deger yerlerı Derken bir başkası atılıyor: 
gezmişler ve dün İngiltereye dönmü~ _ Biz gece, radyoda' dinledik, Ya-
lerdir. şar ağabeyin şampiyonluğunu .. 

Bu mUnakaşa biraz sonra kapanı-
Eıki lıpanya Kralı Viyana da yor, fakat tebriklerin ardı arası ke

silmiyor. 
Viyana, 10 (A. A.) - Eski İspan

ya kralı dün ıece buraY.a gelmiştir. 
Şampiy0:n anası ile tekrar konuş

mamıza başlıyoruz; 

Yazan : Salahaddin GONGôR 

Ya§arm annesi "Fındık Hamm" yani Bayan Seher, Yaşarın babast Pamuk 
Dayı, yani Ali Pehlivan, Yaşamı ktz kardm;i Sabahat 

Po'1ıliua.n oğlu pch1iuan Y~ar bir 
Alma>ı güreşçisini a~ağı alırken 

- Asıl nerelisiniz? 
- Refahiyeli ... Yaşarcığım da Re-

f abiyede dünyaya geldi. Bir akşam 
gazetesi yazmış, bizimkiler okudu -
!ar: 25 sene olmuş biz Istanbula ge
leli .. 

Halbuki, Y aşarcığım 24 yaşmdn ! 
Refahiyeden onu kucağımda, ge

tirdim ben... Bir yaşında var, yok -
tu. 

Kadıncağız, bana bunları anlatır
ken. kapının önü, yüzlerce çocukla 
dolmuştu. Hepsi bir ağızdaın: 

- Şaşa ... Şaşa ... Yaşar Ağabey .. 
Şa .. Şa ! 

Diye bağırışıyor, bayan Seherin 
penceredeki gölgesini biribirlerine 
gösteriyorlardı: 

- lşte şampiyonun annesi! .. Nah, 
baksana, şu kenarda oturuyor ... 
Yaşar pehlivanın annesi o işte ... 
Bayan Seher, bu gürültü de savul 

duktan sonra, tekrar bıraktığı yer
deaı başlıyor: 

- Sözümüz ne.rde kalmıştı. Ha ... 
Buraya gelince, bizimki - kocası a
rabacı Aliden bahsederken böyle di
yor - arabacılık yapmaya başladı. O 
gün bugün çalrsıp, çabalar, bizi ge -
çindirir. Name'rde mühtaç etmez. 
Memlekette, o da babasının pek kıy
metlisi imiş. Beyaz, pamuk gibi bir 
çocuk olduğu için, babası: 

- Benim pamuk oğlum .. diye se
vermiş. Büyüdükten sonra da bu ad, 
üzerinde kaldı. Şimdi. bizim mahal
lede, herkes ona "pamuk dayı,, der. 

Yaşarcığımı, küçüklüğünde mek
tebe koyduktu. Birkaç yıl. okudu, 
yazdı. Sonradan baytar mektebiıne 
aldılar. Ama, okumak için değil. Hay 
vanlara bakardı. 
Yavrucuğum. Hani seyis gibi bir 

şey oldu orada ... En nihayet, bun -
dan 9 sene kadar evvel, ona bir peh
livanlık merakı geldi. Bizden haber
siz, gitmiş, Kumkapı klübüne yazıl
mış. Orada, mahalle delikanlılarile 
güreşmeye başlamış. Derken, gü -
nün birinde, Rabbimin takdiri bü -
yük pehlivanlar arasına karışıverdi. 

- Şimdiye kadar hiç hastalık çek 
ti mi? 

- Uç dört yaşında iken, ara sıra 
karnı şişerdi. Hastaneye yatırdık, 
geçti. 

- Hangi hastaneye.. • 
- Ne bileyim, oğlum ... Tünele bin 

dik te. geçtikti. Beyoğlu tarafında 
mı idi, nerede idi?... Çokşükür, o 
günden sonra hastalık yüzü görme
di Y,avruc~um ... Aslanlar &"ibi bü • 

' yüdü. Ama, kuvvetli oluşuma göre, 
bari, kimseciklere yan baksa.. l 

Yahut birisile, kavgaya tutuşsa .. 
Ben, Yaşarımın bugüne kadar kim
seye kötü söz söylediğini duyma -
dım. Melek gibi bir çocuktur o .. 

- Seviştiği arkadaşı var mıdır? 
- Sıkı fıkı arkadaşlık ettiği kim-

se yoktu. Yalnız, şimdi askerliğini 
yapan Osmanla konuşurdu. Osman 
da iyi pehlivandı. O münasebetle ta
nışmışlardı. 

- En çok kimi sever, sizi mi, yok 
sa babasını mı? 

Bayan Seher, derhal cevap ver -
di: 

- Beni daha çok sever! 
Fakat kızı Sabahat söze karıştı: 
- Babasını daha çok sever.! 
Nihayet işi tatlıya bağladılar: 
- Babasını da sever, annesini de .. 
- tık müjde haberini aldığınız za-

maın, ne yaptınız? 
Bayan Seherin yerine komşuları 

cevap verdiler: 
- Kadına bir ·"hal,, oluyor san -

dık. Rengi filan attı. Az kaldı bayı
lacaktı. 
Şampiyon anası, bu kadar heyeca 

na kapılmakta haklı olduğunu anlat 
mak için: 

- Ben ne bileyim, dedi, Büyük 
Mustafanın beli kırıldığını duydu -
ğum gtlıdenberi zaten aklım ba!ım 
da yoktu. Bir de çocuklar, bagıra 
çağıra üstüme gelince, Yaşara bir 
şey oldu, sandım. 

O sırada, çocuklardan biri, Yaşıı
rın babası Alinin silik bir fotoğrafı
nı elime tutuşturdu. 

Sabahat, resme ha)Tan hayran ba 
tıktan sonra, içinden geçeni zapte -
demedi: 

_ Vallahi, babası oğlundan daha 
pehlivaı;ı. ... Dedi, şu duruşuna bakın .. 
Bir kere!. 

- Ya~ar, Olimpiyatlara giderken, 
son söz olarak size ne dedi? 

- Ne diyecek. Elimi öptü: "An
ne .. Bana dua et! Büyük bir imtihan 
vermeye gidiyorum!,, dedi. 

Ben de onu okşiyarak dua ettim: 
- Haydi yavrum .. Allah, utandır

masın. Allah, sırtını yere getirmesin 
güle güle git! Güle gUle gel! Dedin_ı. 

- Olimpiyatlardan, yani şey .. Gıt 
tiği yerden size mektup gönderdi 
mi? 

- Yalnız bir mektubunu aldık. 
Daha güreşlere başlamazdan evvel.. 
Selam, kelamdan başka bir şey yaz-
mıyordu. 

- Yaşar, soyadı olarak ne aldı? 
- Erkan! Yaşar Erkan ... 
_ Çok güzel ad seçmiş kendisi -

ne .. Dedim. 
Ve içimden: 
- Soy adlarile erlik iddia edenler 

den acaba kaç kişi, oöyle er meyda -
nında boy göstermeye cesaret edebi
lir? diye düşündüm. 

- Yaşar buradan gitmezden ev -
vel nerde çalışıyordu? 

- tş Bankası depolarında idi. Alt-
mış lira aylık veriyorlardı. 

- Evlenmeye niyeti var mı? 
Ana kız biribirlerine bakıştılar .. 
Belli ki, nazik bir meseleye do -

kunmuştum. 
Nihayet, annesi kaçamaklı bir ce-

vap verdi: 
- Burada 'iken, beş sene geçme -

yince evlenmem.. Derdi ama, bilin -
mez ki, hey oğul!. • 

Sonra. yavaş yavaş, bir ananın 
bütün f erağatini, damla damla için
de taşıyan bir sesle: 

- Sağ olsun da bir gtin evlenir 
elbette ... Allah kendüyc rahatlık ver 
sin ... Dedi. 

Bayan Seherle konuşmamızı bi -
tirdiktcn sonra, Ya,ann kU~ilk kız 

Kıymetli gifregçimiz l"(l.§amn 
sivil bir resmi 

kardeşi Sabahate döndüm: 
- Sıra size geldi. Anlatın baka .. 

hm. Kardeş~nizin şampiyon olması
na sevindiniz mi? 

Temiz ve masum gözlerini yere 
indirerek: 

.- Sevinmez miyiz hiç! Adeta deli 
olduk, elimizde gazete saatlerce zıp 
zıp sıçradık. 
Yaşar ağabeyimin şampiyon ola-

Ya{l(ıruı .oriilınct oliluğu zaman ar:ta
daşlarilo beraber alınmış bir resmi 

cağını ben çok umuyordum. Kendisi 
de burada iken ikide bir: 

- Göreceksiniz, ben şampiyon o
larak döneceğim .. Derdi. En nihayet 
dcdiğLni yaptı. 

- Kardeşleriniz içinde en çok han 
gisini seversiniz? 

- Yaşar ağabeyimi... Ondan son-
ra, Saimi ... 

- Saim hangisi? Şu küçük mü! 
- Evet ... 
- O halde, müsaade edin biraz da. 

onu söyletelim ... 
Karşımda civa gibi bir çocuk var. 

Yaşara benziyor. Belli ki, onun gibi 
atılgan ve gözü pek olacak 

- Haydi bakalım, şampiyon nam
zedi .. Dedim, sem de kardeşin gibi 
bUyü de büyük maçlarda birinciliği 
kazan.. . , 
Komşulardan biri atıldı: 
- Yaman çocuktur o ... Görecek

siniz ki ilerde Yaşan geçecek .. Şim
diden, koskoca odamların kolunu 
tuttuğu gibi arkaya büküyor. 

- Anlatsana Saim.. Dedim, bil • 
ytiyünce ne olacaksın?. Güreşçi mi, 
yoksa ... 

Sert sert annesinin yüzüne baktı: 
- /J .menin yüzüne bakma, beni 

dinle.. Dedim. Güreşe merakın var 
mı? 

- Var merakım .. Mahallede ço • 
cuklarla güreşiyorum, glireşdikleri
min hepsini de yeniyorum. 
Akşam ... Ortalık karanyor. Kapı 

çalındı. Hepsi koştular: 
Aile reisi, arab~cı Ali, yorgun ar

gın merdivenlerdcln çıktı. 
Ayak üstü, onunla da kısaca ko • 

nuştum: 
- Nasılf.Lı, memnunsun ya! .. Oğ 

lun, bunca milletin pehlivanları için 
de birinciliği kazandı. 
Şampiyon babası, eski pehlivan 

belki bana çok şeyler anlatacaktı. 

Hatta, buna hazırlanıyordu diyebili 
rim. Fakat: o kadar yorgundu, o ka 
dar bunalmıştı ki, bana yalnız şu 
sözleri söyliyebildi: 

- Memnun olmaz mıyım! .. Ya
şar, milletimizin yüzünü güldürdü. 

Taliin ve şerefin en büyük yıldız
larından birisinin, şu dakikada çatısı 
üstüne doğan bu küçük ve temiz aile 
yuvasından ben de milletim hesabına 
bir şeref payı almış olarak çıkıyo
rum:, 

- Çok yaşa, Yaşar .. Adın gibi ya
şa!, 

ialalıatti.u GUNGÖB 
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No. 11 Yazan : Ziya Şakir Aşk mevsimi 

Muğlada başlıyan hareket derhal 
akamete mahkum edilmişti . 

Okuyucularımızdan biri plajlar 
üzerinde güneşe karşı serpilmiş gü
zel endaınlardan ilham almış olsa 
gerek- aşk için en münasip olan han
gi mevsimdir, diye soruyor. - Suret-

(Şifre) Antalya: 16-5-36 
Radostan mevsukulkelam bir zat

tan ahnan mektupta (1) ( .... meb'u
su ... ve ... ile ... meb'uslarından ... 
beylerin, memleketlerine gitmek üze
re Dersaadetten Radosa geldikleri; 
ve bunların Kuvayı Milliye aleyhin
de oldukları ifadelerinden anlaşıl -
mış ve hatta Nazilli ile Ankaranm 
arMını açmağa memur olduklarını, 
ve resen propagandaya memur bu
lunduklarını ahval ve evz.iıJarile his
settirmiş oldukları, ve müttehii ha
reket iken vapura rakip olamayıp, 
Milaslı .... beyin vekilinin oğlu o
lan ihtiyat zabiti bir efendiyi diğer 
iki arkadaşile memleketlerine sev
kettikleri bildirilmiş olmakla ...... ) 

Birkaç gün sonra, bu mebu'slar 
gelmişlerdi. Ve gelir gelmez de, An
karaya gönderilmişlerdi. 

Görülüyor ki, Hürriyet ve ltilaf 
Fırkasının fesat şebekesi, milli mü
dafaa kuvvetini kırmak için her ça
reye baş vurmakta, ve hiçbir fırsatı 
da kaçxrmamakta idi ... Vakıa, Muğ
lada. başlıyan hareket, alakadarların 
basiret ve dirayetleri sayesinde der
hal akamete mahkum edilmişti. Ve 
lta tta, nasılsa bu teşviklere uyarak 
Yörük Ali Efenin yanından kaçan ve 
bu kadar velveleye sebep olan Şeyh 
Mehmet ve 1lıstık Efeler bile haki
kati anladıktan . sonra nedamet et
mişler.: kızanlarını torıtıyarak, der
hal cepheye gitmişlerdi. 

Fa kat bütün bunlar, Htirriyet ve 
ttilılf Fırka.eıı ' mensuplannm ihtiras
larını dindirememişti... Muğlanm 
münevver ve hamiyetli halkının ba
sireti sayesinde burada felce uğrı
yan mefsedet ejderi. hiraz ı.onra yi
Le bu civarda, başka hir ~:ı hada baş 
göstermiş; kanlı facial ura s ebebiyet 
vermişti. 

* Anadolunun en hücra köşesinde 
cereyan eden en ktiçUk bir hadiseyi 
bile gözden kaçırmıyan (Mustafa 
Kemal Paşa), milli kuvvetler arası
na böylece !lifak ve şikak sokulmak 
istenilmesini de nazarı dikkate alı
~ or, yurdun müdafaasını daha se
lamet ve daha muvaffakıyetle te
min etmek için , bir an evvel ordu
nun ıslahına çalışıyordu 

Vakıa, tzmirin işgali gününden 
itibaren b~liyan, ve bahsettiğimiz 
tarihlere kadar devam ederek her
gün kuvvet ve kudretini arttıran 
(milli müdafaa) ; hiçbir zaman kU
~ük görülemez ; ve ehemmiyetsiz ad
dedilemezdi ... Fakat. lstanbulun mü
temadiyen vuku bulan tahrikat ve 
ifsadatı karşrsmd~.. gürıün birinde 
bu kuvvetlerin inhilal edivermesi de 
muhtemeldi. 

Ayni zamanda, Paristeki sulh kon· 
feransınm aldığı vaziyete nazaran, 
bu milll mücadelenin çok uzun sü
receği ve çok çetin safhalara gire
ceği de istidlal edilmekte idi. Bunun 
için artık memleketin mlidafaa11;nı 
muntazam bir ordunun kudretıne 
havale etmek elzemdi. , 

Yunan ordusunda, büyük mikyasta 
taarruza geçmek için hummalı bir 
faaliyete girişilmişti. 

1 - Karesi mıntakasmda Anza
vur kuvvetlerinin imha edilmesi, 

2 - Bolu, Düzce ve havalisinde 
çıkarılan isyanların bı.:ı_'itırılmasr, 

3 - Bilyük limitler beklenen 
(l{uvayı !nzibatiye) ordusunun, üç 
dört gün süren bir harp neticesinde 
- artık bir daha toplanmasına im
kan olmıyacak şe~~ilde - dağıtılma-
111, 

4 - !ki ay zarfında bu muvaffa
kıyeti kazanan (Büyük Millet Mec
lisi Hükiımeti) nin, müdafaa kud
ret ve kabiliyetinin hergün biraz da
ha artması. 

Ba"Şta Padişah Vahdettin olmak 
üzere bütün muhalif kuvvetleri fe -
na halde sinirlendirmiş: yeni hüku
metin kudret ve zindcgisi daha zi
yade artmadan, Yunan ordusunu 
büyük mikyasta faaliyete geçirerek 
bir an evvel Ankara hükumetini im
ha etmek tasavvurları kat'i bir ih
tiyaç halh e gelmişti. 

Yunanlrlar da ; istila hudutlarını 
genişletmekten, çok büvük fayda -
lar beklemektelerdi. Çünkü, sulh 
meclisinde kendi lehlerine verilen 
kararları bir an evvel tatbik etmek 
kendilerine engel olan Ankara hü
kümetini imha ettikten sonra, artık 
kendilerine gösterilen hudutlar içi -
ne yerleşerek rahat rahat işlerini 

görmek istemektelerdi. 
Ancak şu var ki; yukarda yazdı

ğımız sebepler dolayısile, Yunan or
dusu bir teredP,üt ve ürküntü içinde 
idi. Yunanlılar, Türk müdafaa kuv
vetlerini, adeta objektifle görmekte
lerdi. 

Istanbulda bulunan Yunan askeri 
mümessili (Miralay Katahaki) ken
di hükfımetine bir rapor göndermiş : 

1 - Anadoluda seferberlik ilan 
edildiğini, 

2 - lsyanlan imha eden Türk kuv 
vetlerinin birleştiklerini, 

3 - Tam ( 45.000) Türk muhari· 
binin, Salihli ve Alaşehirde içtima 
ettiğini, 

4 - Türklerin, yakında büyük bir 
taarruza geçeceklerini; 
bildirmişti. 

Ve ... Miralay Katahaki bu raporu
na garip bir madde daha ilave et
mişti. Ve; (Mustafa Kemal Paşa 

ordusu, Istanbul hükümeti ile bir -
leşmiştir . ) 

Demişti. 
Miralay Katahaki'nin bu raporu 

- mübalağadan ziyade - korku ve 
evham mahsulü idi. Çünkü: 

Büyük Millet Meclisi teşekkül et
tiği dakikadan itibaren başhyan 
(Bi.iyük Türk inkılabı) na esas ol
mak üzere, milli müdafaa kuvvetle
rinin ıslahına girişilmiş, ve filhaki -
ka seferberlik emri de verilmiş ise 
de, silah altına. çağırılan efrat, an
cak birkaç senelik efrada inhisar 
etmişti. 

Sonra.. !syanları imha eden kuv-

Rivayete göre Eflatun'a da bir de
likanlı bu suali sormuş. Onun için, 
beni de ayni suale muhatap ettiğin
den dolayı, okuyucumuzun mektubu 
pek hoşuma gitti ... Büyük feylezo
fun verdiği cevabı belki unutmuşsu
nuzdur, hairrınıza getireyim. O deli
kanlıya: 

- Ne vakit kendini büyük birşcy 
kaybedebilecek halde bulursan ... de-
miş. . 
İki bin dört yüz yıl sonra Bflatun'un 

sözü yine doğrudur, çünkü herkese 
uyabilecek bir kaide koymak müm-. 
kün değildir. Aşk zama:nı iklime gö
re, mevsime göre, herkesin haline 
göre değişir. En doğrusu feylewfun 
sözüne uymak, ke11dini en kuvvetli 
duyduğu zamanı seçmektir. 

Herhalde, bizim iklimimizde en 
münasip aşk mevsimi bu yaz mevsi
mi değildir. Plajlar Uzerinde gördü
ğünilz o güzel vücutlar, sayın oku
yucum, görenleri a.-ıka davet için de
ğil, daha sonra güneşin gizlendiği 

mevsimlere kuvvet toplamak için 
serpilıhişlerdir. 

Herkes bilir ki. bizimki gibi mute
dil iklimlerde, ilkbaharda çiçekler 
aq tıffe:ı vakit, ne olduğ·unu bilemediği

miz bir kuvvet insanları aşka davet 
eder. Bundan baııka h alk ~özUnlln , 

pek çok defa, hak sözU olduğunu ~a 
unutmamahdrr : Sonbaharın zevki 
hoştur, tut elinden bari ko!)tur ! de
meleri sonbaharın da aşk davetçisi 
olduğunu gösterir. 

Zaten çiçek mevsimiyle sonbaha
rın en münasip aşk mevsimleri ol· 

masr Eflatun'un koyduğu kaideye de 

aykırı değildir: Yazın insan kuvvet
ten düşer, büyük bir şey kaybedecek 

haJde degildir. Kıı;ıın şişmanlar, ağır

laşır . Bu iki mevsim aşka uygun gel-

mez. Halbuki sonbaharda insana 

yeniden kuvvet gelir, ilkbaharda ise 

-kışın topladığı yağlar çıkmaya baş

ladığından- kan adeta bir cila peyda 

eder. 

Ancak, aşk mevsimi sağlık bakı

mından düşünüldüğü vakit, aşkın 

mahsulü olacak çocuğu da düşün

mek lazımdır. Yeni doğan çocuğun 
imkan olduğu kadar, kışın sonuna 

doğru dünyaya gelmesi onun sağlığı 
için en münasip olur, çünkü kışın so
nundan sonra bahar gelir, o va.kit 
çocuğu büyütmek daha kolay olur. 
Çocuk ilkbaharda doğarsa önü yaz, 
sonbaharda doğarsa önü kıştır. Bun
ların her ikisi de çocuk hastalıkları 
mevsimidir. 

vetler, adeta birer kuvvei seyyare 
halinde idi. Milis ve nizamiyelerden 
müteşekkil olan bu kuvvetler, henüz 
isyan sahalarını terkedememişlerdi. 

Bu hesapça, yani çocuğun dün
yaya geleceği mevsim dilşünültince, 
aşk için en münasip mevsim Mayıs 

sonu ve Haziran olur. O ve.kit hasıl
olan çocuk Şubat sonuna doğru dün
yaya gelir ve ilk ayları bahara tesa
düf eder. 

'
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Kimlere hürmet etmeli 
Tramvaya Karaköydmı biniyoruz. 

Uzun boylıı1 ve ~işman yani tanı eni
ne boyuna bir kadın1 tramvayın kala
balığı i~tünden adeta bir tank gibi 
geçiyor. Plaida. yanan ince uzun kdl~ 
larrnın birile asktlara tutunan bir 
genç kızı, sağa, mütemadiyen terini 
silmı kıfla boylu bir erkeği sola itiyor. 
Tramvaya önden binmi§ olmaSına ve 
hantal vücudihıe rağmen usta bir ko
şıum çevikliğiyle bir iki adımda en 
arkadaki sıranın tek tarafmdaki is· 
lcemleye, tramvayın arka kapısından 
girmi§ olan yaşlı · bir kadınoağızdan 
daha evvel yeti§iyor ve kalm gövde.<; 
le o fakemleyi örterek ileriye sesleni
yor: 

- Gel .. Ali •. Gel çabıtk ol ... 

Yetmi.şe yalcla:pnt§ görünen ikti · 
yar bayan iki ki.rilik yerin arkaaııı r 

tutarak müvazenesini bulmağa çaba
larken tramvay hareket ediyor. 

Şimdi yürüyen tramvayın içinde 
halk usta bir oyuncu elinde kalııı _ 
lıilılrdo tovlan gibi biribii·ile çarpı~
,naja başlıy01'7ıa,r. 

·ve megafonla bağırır gibi o kalın 
8esiyle hepimizin ba§ı füıtünden ses
leniyor: 

- Hey Ali .. Gelsene •.• 

Fakat bu. Ali W'l'<·ı··,.. nca.ba.t Ottu 
Jöremiyoruz ..• Yalmz iki sıra a; r 
daki incecik yolda ~ı .. ışmış olan hal
kın dalgalandığını seçiyoruz.. Soııı·a 

eteklerin ve pantalon paçalarının am 
smdart bir ses yiiksc;liyor: 

- Geliyorıım anne! 
lhtiyar Bav(, ıw heı · tramvay ara 

basrnda her kadına, bilhassa her ·ih 
t iyar kadına yaınlan muamele yapılı· 

yor. 
Yer mi veriliyor zannediym sımu.z f 

Hayır .•. Yer verilmiyor ... Ilimmct! 
ılelilcmılılann1 genç kadınların, otur -
ıluğu bu arabada biçare kadın 11liyı1.: 

tutımacak bir kayuı, bfr i.3lcenıle ar
kası bile bulumadan sağa soıa çarpıp 
;luruyor. 

Fakat öteki, iri pembe giilW. imprime 
elbise~iııiıı bütün diki.şlerinden ta§ -

mak iştiyakmdaki vücuıiile siper et
tiği iskemleye, altı yedi ya~larındcıl~i 
µmn1Je ymıaklı ve gayet sıhhatli vit
cutlü oğlunu oturtuyor ... 

Ve kendisi de ayakta dıtrduğu i 
~ in mütemadiyen yıkılarak zavallı 
yetmişli'· bayamn üzerirıe düşüp, 
ona bu kı$a tramvay seyahatini 
l>ü.sbütün "tahammill3uz11 ediyor. 

T1·anıvayın arka .'3ahmltğında be -
ııim ı.1anımda iki ecnebi aral.arnula 
kendi lisaıılarile konu.§uyorla.r. 

- lstanbu.l<la çooıtklara ne büyük 
1>ir hürmetleri var. Bir erkek ço<'uğu 
rahat etsin diye ihtiyarlan aya1cta b'ı 
rakıyorlar. 

Suat DE!ıVlŞ 

Fakat .. elde mevcut asker kuvvet
lerini çarçabuk çoğaltmak, ve böyle 
kudretli bir ordu yaratmak, kolay 
bir şey değildi. Silah, cephane ve sa
ir askeri malzeme mevcudu, pek 
noksan bir halde idi. 

Bolu ve DUzce isyanlarının bastı
rıldığı ve (Kuvayı inzibatiye) ordu
sunun perişan bir halde kaçırıldığı 
zaman, bir miktar silah ve cephane 
ele geçirilmişti. Lakin cinsleri çok 
muhtelif ve cephaneleri biribirine 
uyınıyan bu silthlar matlup derece
de fayda. temin etme~ti. 

Gtin geçtikçe; ordunun bir a.n ev
vel ıslahını temin etmek ilı.tiyacı, 
şiddetle baş göstermişti. Çilnkü alı
nan haberlere nazaran, Yunan or -
dusu yakında büyük bir taarru;a 

Daha sonra .. Miralay Katahakinin. 
istihbarat kuvveti, lüzumsuz yere 
ortalığa bir telaş vermişti.. . Vakıa 
Alaşehir ile Salihli arasında bır kuv
vet toplıyarak Yunan ordusuna bu· 
radan bir darbe indirmek bir aralık 
di.işünlilmüş ise de, - biribirini ta
kip eden isyanlar ~üzünd_en. - bu 
tasavvur tatbik edileınemıştı. Ve .. 
Miralay Ke..taha.ki bu raporu hüku -
metine takdim ettiği zaman - yal
nl2'4 o mmtakada 45 bin Türk askeri
nin içtimaı fU tarafa dursun - Ed
reınit körfezinden Anadolunun ce -
nubuna kadar uzayan Türk müda
faa hattındaki bütUn kuvvetlerin 
mecmuu. ancak ve ancak (17.000) 
TUrk muharibinden ibaretti. Hatta, 

Kediler gibi... diyeceksiniz. Onlar-
1 da da Mart yavruları daha makbul

dür, kabak yavrularını yaşatamak 

güç olduğu için, iyi sayılmaz. İnsan 1 
yavrusunu kedi yavrusuna benzet- 1 
mek yerinde bir teşbih olmamakla ı 

beraber, tabiatin kurduğu kaideye 
karfl kimsenin elinden birşey gel· 
m.ez. Şubat sonunda dünyaya. gelen 
çocuk daha. gürbüz büyüyeceği için, 
tabiat insanı çiçek mevsim.inde aşka 
davet ediyor. 
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l1ID lc;tn tllnı:tlılı: SirhtJerlııe mil 
r11çaat edilmelldtr. 
KUçiilı llinlaı dotrudan doiru:r• 

daremizce almabilir . 

> 

• • geçecektı. 
A1man haberler, yanlış değildi. mevcudun bu kadar olma!I bile, pek 

fÜpheli idi. 
(t) İsimleri dercetmeyi, mUnnip ıorme 

dik. z. ş [Arktuı1 var] 

Bununla beraber, Rumelinin dağ

lık yerleFinde yeti~en meşhur peh
livanların hepsi güz mevsiminde do
ğarlarmış . Bu da aşk mevsiminin 
iklime göre değiştiğini gösterir. Be
nim sözüm bizim iklimimi.ze göre. 

Lokman HEKiM 

K ücülı llinlarırı ~ 1atırlııh bıı 
Jelahk 10 lruruıstur S ıatırdan fu 
lal> iı;in ııatır baışma S kuruş ılmıı 
Bir defadan fazlı lc;ln ' c.lrftndar 
3 10 ln:ıru• indirilir. 
OünU ceC'ft'Iİ• ı:ıüııhıılar 5 lrunııtur 
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Koz kör. (S) büyük şJem yapmayı 
taahhüt etmiştir. (S) tarafından 
(E) ve (W) nin kağıtları görülmü
yor. (W) oyuna (5) li pik ile başla
mıştır. ($) nasıl muvaffak olabilir? 

(Bu meselenin halli perşembe sa
yırnızda çıkacaktır.) 

8 Ağustos ıay1mu:da çrkan 
br' ç meselesinin hallj : 

. IC> ~ . 6 5 ., 
• g 6 4 ı 

+ 8 7 S· 2 

. .... o" 

., 4 . 3 
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Kozsuz. (S) o,Y.nar ve bütün Levele-
ri yapar. 

(S) trefl (V) sini oynayıp yerden 
(D) ile alır ve yerden trefl (7) sini 
oynayıp üstüne elinden bir küçük 
kör atar. Bu ikinci Levede {W ) nin 
atacağı kağıda göre birkaç ihtimal 
peyda olur. "(E} deki kağıt bu oyun
da hiçbir rol oynamazlar." 

I. :- (W) ikinci trefl üstUne ya 
bir karo veya bir pik atarsa: 

(N) karo (A) smı alır ve sonra 
pik (D) ı ile eline geçer ve (W} nin 
evvelce pik veya. karo atmış olması
na göre ya karo veya pik (10) !usu
nu oynıyarak (W) yi tekrar bir ka
ğrt atmağa icbar eder ve 'bu suretle 
(S - N) kağıtlarından biri daha kur· 
tularak leve yapar. 

2. - (W) bir kör atarsa: 
(N) kör (A ) sıru ve mtiteakiben 

kör (8) lisini oynayıp bunun listüne 
prk (10) lusunu atarak (W) yi ikinci 
bir kağxt boşaltmıya icbar eder. Ve 
(W) nin atacağı bu kağıda göre son 
Uç el şöyle oynanır: 

a) (W) karo (D) nı a.tılrsa (N-S) 
karo (A), pik (D) ve karo (10) ya
parlar. 

b) (W) pik (S) tisini atarn (N-S) 

pik (D), karo (A) ve pik (5) yapar
lar. 

Tayyare haftaaı hazırlığı 

Bu seneki tayyare haftasl 30 A

Hilaliahmer Kermesinde biiyük ve 
muvaffakıyetli bir konser veren Kor 
radina Mola bu akşam saat dokuzda. 
İstanbul Valisi Muhittin Üstündağın 
himayesinde TepebaıJI yazlık beledi· 
ye tiyatrosunda bir konser verecek • 
tir. 

Sinemalar, t iya · rolar, 
f aydalı adresler 

" vta tpl.Pfnn.. ~~-
• HALK OPERETi : Taksim bahı:;esin .. 

de bu akşam 21,45 te (Florya) 

• ÜSKUDAR HALE IA"~ B~ndosu). 
• Batlarbası Hale B~ "ı · .... ı S~koya -

Kaplan Kızl 

ltfatyf' r"lf'lfonıarı 

Lstanbııl hla11esı l4222 
Kadıköy İttat)oesi 60020 
Ye,ilköy Bakırkc>1 . Bi.iyükdere 
Üsküdar 1ttaıyesi ~062! 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Bilytikada. Heybeli . Burru. Kmıılı mıı 

takaları için telefon HntrRlmr'111"· .... ~ ~,,c1 
yangın dernek klfidir 

\fHr11raRt Vf'tl111rt 

Oenız y9llan acentesı l'eJeton ~l362 
Akay (Kadıköy iakeleııt) 43732 
Şark Demiryolları Sirkeci 23079 
Devk ":>em.iryollan Haydarpaııa 4214S 

1 • ,...,. tn ;• • - ı 

----~-
Cerarhpaıa hastanesi 21695 
Gureba lıastaneıi Y enibahı;e 23017 
Haaeki kadmlar hutaneıi 24553 
Zeynep Kimil hastanesi Osküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 221431 
Seyoilu Züldb lıaıtaneal 43341 
Gülhane hastanesi Giilhane ıosı o 
Haydarpaşa Niimunı: hastanesi 60107 
Etfal hastanesi 51,11 42426 
Bakırköy Alı:ıl hastanesi 16Ji0 

Qabık ıuhhl )'llJ'dnn teşl..11Atı 

Bu numaradan imdat otomo 
bili iıtenir 

Taksim Bahçesinde 
15 ve 16 Ağustostaki büyük mU 
samere ve sünnet düğününün 
tafsilatı ilan sütunundadrr. 
Kayxt için Bahçeye müracaat 

ğustosta başhyacak ve 5 eylüle ka- ••••••••••••-~ 
dar devam edecektir. Hafta hazırlık-
larx ilerlemektedir. Yeni alınan tay -
yarelere ad konma merasimi bu se
ne memleketin her tarafında teşrini~ 

1 evelde yapılacaktcr. Şehrimizin or -
duya hediye edeceği dokuz tayyare· 
ye ayni zamanda ad konacaktır. 

Dr. NACİ S. SOMERSA~ 
Çocuk Hastalıkları Miltehass1Sl 

Şişli, Halaskargazi, Meşrutiyet AP1' 
kat 2, No 5 

3 Her gün saat S-6. Telefon 4249 
635 

.-·Tiyatro Festivali-
. 11 Ağustostan 16 Ağustosa ka.dar 

TEPEBAŞI Bahçesinde 
Bu akşam saat 21 de 

MEDDAH - KARAGuL 
Saat 1 den sonra. için tramvay ve vapur temin edilmiştir . Bava ı.ce.· 

palı olduğu takdirde temsil Fransız Tiyatrosunda verilecektir. ------·· 

ta.ı 
her 
olll' 

B 
gi r 
ğıt 
Da 
biı
lQsr 
~ 
Git 

lllı 
lllU( 

ll 
hırt1 
atıa 
tnu 
hiıd 
ben 
httiI 
~ 
leliı -!lort 

tenı 



~.-;;::==== 11 - 8 • 936 

' TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

1'e.n'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herşeyde temiz, dürüıt, samimi 
01nıak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

Günün~~~ı 
Vergi tahsilleri 

JAN 

Tayyare oyunu 
Perşembenin gelişi Çarşambadan 

belli idi. Profesyoneller arasında ya
pılan maçta da dünya serbest güreş 
şampiyonu diye şöhret sahibi oldu
ğunu söyliyen Cim Londos, Gürcü 
pehlivanı yendi. Hem de nasıl yeniş? 
Tayyare oyunuyla ... 

Bir arkadaş dedi ki: 
- Ha.beşler de tayyare oyunuyla 

yenilmişlerdi. Demek bu oyun harp
ten güreşe de intikal etmiş! .. 

Bugün evimde ot~ken, bir ver. Siyaset oyunu 
gt tnemuru geld.l ve eve bir san ki.- Birisi sordu: 
iıt hıraktl. Uzerinde klll'l}un kalemJ Cim Londos Gürcüyü tayyare O· 
ile okuna.mıyaca.k kadar fena yazılı yunuyla yenmiş, ne demek bu tayya-
bir taknn ra.kamlar va.rdr. Matbu re oyunu? . 
kısınmda ise, "şimdiye ka.dıir vergi öteki izah etti: 
taksitlerin.izi vermediğinizden dolayı, _ Efendim tayYare oyunu demek 
0

:o. güne kadar verginizi vermediği- Berlin de müsabakaların yapıldığı büyük stad. hasmı kaldırıp başının üstüne al-
tılı takdirde tahsili emval kanunu mak, çevirip çevirip başını döndüre-

"'~":':,•=--~· =·::·bir o o Ü m iP> Ü yat o a lr <dl a ::k~~e atıp sonra üstilne çullan-
h~ta evvel tahsil şubesine müraca. _ Demek hasmı evvela baştacı 
&.tJa vergimi vermeye ha.Zil' olduğu- yapacak sonra yere vuracaksın! Bu-

~?!° i1:~:~~ Bizim için iddiah bir spor ~~~·~=~:u·~.:~. de-

lııtuwınden dolayı da.ha tahakkuk. 1 b k tb ld a Macuncu fırıldağı 
:::/::~.:.:'~:ı!~~~~::!: o mıyan as e o . 11s!:~~=.b~6m~: .. ~.p:~ 
li«z bir t;ehditle müracaat ediJdjğini 1 1 d gün ve saate göre değişir. Hila: 

~~ur cevaben ne dese be- oyuncu arım 1 z nas 1 oyna. . . • tayy:;ro:~~nu~n~~s.::ı~:;ı: d.:: 
- Bn kağıda aldırmayın, usnlen Gerçi ba.sketbol bir iddialı spor de- marası tek ve son geldiğinden ikinci bii herkesin gö~e batan ?~ımkile: Londos Gürcüyü _tepesine aldı? diye 

hıarıar. Onun mana.sı "verginiz şu ğildi ve memlekette basketbol için devreyi güreşsiz geçirmek t_aliine uğ- rin gilre.ş~~me~erı yalnız ıtış~eıe:ı soruyordu. ' 
~~, mukass~t"$ı tediye etmeni- bir büyük ala_ka sezilmezdi. Lakin o- radı. Nuri, Balkan güreşlermde ls- keyfiyetını ılerıde memlekette~ı mü- - Basbayağı aldı işte. Tayyare 

dllenzu deme~. . limpiyatlara giderken, İstanbul bas- ta~qwa. gel~. · olan Yun~_nlI Zahar- tahassralar mütalea edeceklerdır. oyunu bu! .. Sonra çevirdi çevirdi ve 
~~ kanşık hır .~&~. kad ketbol ajanı iınzasiyle verilen teh- ya ile yaptığı tatsız bir gureşte sayı * yere yuvarladı. 
ükfım.etbı bugünkü menıul'. - llğler ve ağızdan kulağa dolaşan söz- hesabiyle galip geldi. Akşam güreş- - Nasıl çevirdi? Macuncu fırılda· 

!'osu ve mevcut ve~ti. ile bu ış ha- lerle basketbolümüzün Amerika ve terinde Saim, ilk Balkan güreşlerin- Futbol maçları ğı gibi mi? .. 
~ ne güzel halledilebilir: . Baltık memleketlerinden başka önü- de lstanbula gelmiş olan Romanyalı Bugünkü futbol maç1armdan birisi - Hah tıpkı öyle. Macuncu fınl-
~··Vergi tahakkuklan, evvelki seneye ne gelen takımı temizliyeceği iddia Borluvan ile güreşti. Bu güreş te bir büyük sürprizle bitti. Norveçliler dağı gibi... 

0
te, kolay usullerle ve .~abuk yapıl. edilince ister istemez, g~zler sporda- tatsız idi. İki tara:f birbirine oyun Almanları 2 - O yendiler. Bu netice _ Demek maçta bir fırıldak dön-
~; neticeler, gayet guzel ve mun- ki bu yeni kudret ve cfrr'ete çevril- yapamadılar ve neticede ekseriyetle Norveç ve şimal takım.lan hakkında dü ... 
~basılmış matbu ~vrak üzerine, di. Müsabakalardan bir hafta on gün Romanyalı galip ilan edildi. Buna yanlış tahminler yapan arkadaşların _Mademki çevirdi. Te.bü dön-

lıtısha. olarak makine ile doldu: evvel Uruguvay takımıyla yaptık.la- sebep Saimin müsabaka esnasında ehemmiyetle mlitalea edecekleri bir- müştür! .. 
l'ııltna1ı ve mükellefin ~i d~ ay~ n ekzersizi yarı yarıya bir sayı far- hakemden Pa.ssivite yani (aıtalet) ih şeydir. Buna mukabil İtalyanlar Ja-· _ Amma benim bildiğim macun· 
'tı.tetıe sarih olarak ~ve .. edılmel~. kryle kaybetmişlerdi ama bunu gö- tarı almış olmasıdır fikrindeyim. ponları 6 - O yendiler. Bizim futbol cu fırıldağı döner döner de yere yu-
~en, belediyenin yenı numcrotaır ren basketbol federasyonu reisi ar· Büyük Mustafa yine tatsız bir gü· takımının Nurenberg) takımıyla varlanmaz .. 

e tatbik edilmiyor da eskiden kal- kadaşımız takımı toplıyarak kendile- reşten sonra Çekoslovaka sayı he- maç yapmak üzere yarın hareket e- _ o macuncu fınldağıd.ır. 
:::: ... 11.tıma.raJarla muamel~1-deva.mkö~ rine birtakım nesayihte bulunmuş ve sabiyle galip geldi. Adnan İsveçli deceği söylenmektedir. _ Bu fırıldak başka bir fmldak 
tQk • Avni matbuanın &.rA&Srna - _" ..,. 1.~ ... ....... ft1ft- ı.. ........ ,,...... ~~Q .. ı~ ( Voh ....... .,o ... ) .., e,oo da.hiluı,da. tu9ıa ~ elken yarışları . desene ... Peki amma, macuncu f:rn1-

harnerle, tahakkuka. esas teşlnl lan ._~vik ve tergip etmi<>ti. Bundan enil k tasf' ye ugr~ adı b' ' ~e.. •·- -un~ı m""°'--~lnıı.:ut ve ... 8 ... ·rı ~ .,. Y ere ıye • dağı döner döner de ır tarafta du-
.... .IUU.I :ılll!t.,., 0~ "' ·• başka ekzersı"zden maça kadar olan Yelken yanş1armın neticelerini al-

ırn~ rur ve işaret eder. O tarafı tutan ~i irat miktan basılı ve yozdı bu. bir hafta zarfında iyice çalışarak ta- Talili güreşçi mak bir türlü mümkün olmryacak. 
huımaıı ki, mükellef neden ve neka.- çu· kil b 1 b" · k f'l d km kazanır ... ıl lr,,......, l{ıymetini yükseltmesini de is- G"' .. . tal "hl' ıva • • Çob n unun a ızım a ı e e ya - - Ne anlamaz adamsın be bira-
ar vergi verdiğini anlasm. t · t" unun en ı 1 c,u.reşçısı an dan meşgul olan yok. Biz de yalnız 
Vergı"sm· ı· h ... ...ı .... n niha~etine ka. eınış ı. oldu. Karşısına çıkan Daııima.ı-kalı der. Burada da döndü döndü ve dur· 

"- """""""" " >i' "
1 takımı hakkında ise hiçbir 1 (Larsen) i burgu ile ve 5 58 dakika- matbuat bürosunun ilan ettiği neti- du. Kişelerin kasasını işaret etti! ... ,.. .. tamamen verenlere vihtle hec;ıa- ı~ t kt N · b'" ··k ' celere \.."k.., .. -ı. bir fı' kir almaya çalı hto J - ma uma ~ız yo u. . e .ıse . uyu da yı:ı .. ar da üçüncü devrede Japon ~ aa Q,..11> • "e küçük bir tenzilat yapılmaJı (ta~ tad d b · k"'l-t il """!i şıyoruz. bii s yom cıvarın a ın muş u a e (Y . k ) 13 d k"k 48 · Yağmurdan olacak 

--

Bilginizi yoklayınız 

Sorular 
S - Örgüler ve dantelilar nasıl 

temizlenir? 
S - Kağıt paralar mı, yoksa. altın 

pa.ra.Iar mı daha çok mikrop tutar?· 
S - Pa.ntaıon askısı ne zaman ı. 

cat olunmuştur? 
S - Taş basması ne zaman icat 

olunmuştur? 

Dünkü soruların cevapla1'ı 

s - Kağıdın tarihini bilir misiniz, 
Büyük kağıt imaline ma"Mu,s makine 
ne zaman icat edilmiştir 1 

(J - Eski medeniyet devirlerinde 
yazılar mensucat üzerine, papi.riif; 
denilen bir nevi nebati ya.pnıkla:r 

tizerine yazılırdı. Ancak Miladın 011 

birinci yılında. pamuktan bir nevi kii
ğrt imali mümkün oldu. Büyük kağıt 
imaline mahsus birinci ma.kiM 1799 
tarihbıde icat olunmuş ve ancak 
19 ncu asnn son nısfmda. odun ha
murundan ki.ğrt imali dtlşünillerek 

bu sayede fia.tla.r ucuzlamıştır. 
S - A.te§in şiddet derecesi na.sıı 

ölçiilürt 

(J - Ha.ra.ret yüz dereceye kadar 
mizanülhara.re ile ökWür. Fa.kat ela.
ha yüksek dereeelerde ateş halinde
ki hararetin derecesini ölçmek için 
birlakım renkler tayin edilmiştir. O 
renkler şunlardır: Kırmızı ateş 750 
derece, koyu kırmızı 780, kiraz ren
gi kırmm 900, portakal kırmızı 1000 
beya.zrmsı kırmızı 1900. Göz k&maş
tmcı beyaz 1500 dere-Oedir. 

S - Tahtaların yağını çıkarmak 
için tıe yaP.malı1 

O - Boyanmış tahtala.rm tlurin
deki yağ lekelerini çıkarmak için 

evveli. lekenin Terebentin veyahut 

benzine batmlmış bezle güzel bir si. 
linmesi, sonra sabunlu su ile yıkan. 

ması li.zmıdır. 

S - Swak · havalarda sütü nasıl 
rm.ıha.faza etmeli1. 

cf - Sıcak havalarda siitil muha
faza etmek fçfn kaynamamış sütün 

içine bir miktar karbonat il&ve etm&o 
liclir. 

ro - dinamik te diyorlarmış! Bu keli· 
meyi çok işitiyorwn anıma bir türlü 
mana.sına varamıyorum. Nedir Alla· 'd.ir ki buna ait bir kanuni madde- b ld - b" t · ah d 350 uşıyu a yı a 1 a sanıye- Biz {Kil) de (Star) ve (Olempik) " u ugumuz ır enıs s asın a - d t 1 di B"' l ect· gu·· .ıe ihtit.·"'" ''ardır),· o tarihten sonra- 400 k" · k d b' k ı bal e uş a yen · oy ece Y 1 reş- denilen tek tayfalı iki tip teknede " "~ ışı a ar ır a a Ik önünde t d;'rt 1 b .. -ı·b· tl k .ra. k ı ı d taksiti enler . . en o ga e e uç mag u ıye e ç1 - . d N' .b. a. an ar an ve e \•er • maç başladı. Daha ilk hamlede Şili- t k yanşa gır ik. ızamname mucı m-

Arkadaşım hUa zekasını 
mıyor, alık alık bakıyordu . 
birden bire gözleri parladı: 

toplıya- haşkma şu aero - dinamik? 

Sonra - Aero - dinamik sathi hav&nm :ıın tenzilat e.';irgenmeU. Taksitlerini liler paslann emniyeti, demarke va- r İki .. a·· tak" tt' - · . G k ce bu iki tip tekne ile yedişer yarrş 
~de vermiyenler için bir küçük ziyetleri ve hele atışlanrun isabetile g~~ u~ . .1P e ıgım.ız re o- yapacağız. Bu yarışlardan herbir tip 

lıaJı:ti eeı.a. evine ta.hsild&r gönderil· h ·· çarptıl B' · k romen 6 .... reş erının tarzı cereyanı ve için ikişer yarış yapmıcız. Neticeler tn. , emen goze ar. ızım iler bu b. im.kil · n ·· · t mı · b · ~ 
et!ine, kanuni tedbirlere müracaat · ·· ü d b l 11 ız erı gureş sıs e en ıze şunlardır: 111 sen oyun on n e oca adılar. k .. t a· k' b' d G k .. . 
tıh-._ . bebi t 1 ·t 1 - 5 . . . gos er ı ı ız e re oromen gureşı St f d 

5 
_ t t 1-h--..uus.sına, se ye veren ere, gı • haftaymıı o - kaybettık. !kıncı 

1 
f b't . t' B .. k d ar smı ın a Agus os a yap-

~!:e ' 'lik l cezala. t b"t ediline h-"""-- d (> ki k d maa ese 1 mış ır. ugune a ar tığımız yarışta 2 saat dokuz bu,.uk it. ., se en r es ı - 1:1.J. Ld.yım a ı.ocu ar en ilerini bi· . . b. . .. bil bi k il .. 
ı... lla.treden uzakta posta şubelerinin raz daha topladılarsa da maalesef ıyı ır gureş ya~a en r te , m · dakika ile yedinci, 6 Ağustosta ayni 
'lll\'ale · J rind · "hb _..n_ ş·ı·ı·1 · yun1 sabıkmıız. çıkma t. Bunun sebebı ne tipte yaptıgı· mız yarışta bır' saat 51 ıı.. servıs e e, vergı ı a.""'"' ı ı ı erın o arına mukabele et- _ 
;"138tne ~Tazılacak havale numarası meye imkan yoktu. Bütiln maç esna- oldugunu ~.k anhyamadım ama ço· buçuk dakikada altıncı Olempik tip
~ lef~oluna.cak havalename örneği smda bize verilen serbest vuruşlar- cuk~~~~ hızım memlekett~ yq.ptrkla: te ise 5 Ağustçsta yirminci 6 Ağus. 
ı... \tcibınce ücretsiz ha.vale kabul edil- dan tamam 12 tanesini kaçırdık. Bu rı butu~ maçlarda ufak ~ır avant.aJ tosta Yirmi birinci olduk. Daha her 
·-.eıı .. . . kaydettıkten sonra daıma sayı ile ·k· ti t b ıı ; _esas makbuz da, sonra posta. da gosterıyor kı çocukların vaziyeti . ı ı P e eşer yarrşrmız var. 
~ tııQ.k ıı d -:ı. "di h 1 k noktas d d . . d -·ıd· kazanacaklarından emın olarak ar-lı e efe gön ea.umelı r. Eazrr I topraktın an a ıktayı egı ı. tık galebeyi tehlikeye düşürecek o- Bu.rhan FELEK ~t U Posta usulü her yerde kabut sa.sen a oynama ve ça-
~-i~IJc obnıyabillr. Fakat ilk adımda buk yer değiştirişlerde müşkülat ce- yunlar yapmamak yolunu tutmaya (•) Maalesef, telgraflar Mısıra da mat-
'4\"011.. ,._,_,,_ 1 d ki l dI Şililı"l 'n t t to .. alışmış olmalarında buluyorum. Ta- lup- olduğumuzu bildirdi. ltat ~ m.i..u.n.üu olan yer er e ta.tbi· yor ar . en op a ış, p su-
~I\ ~apdrr ve sonra tedricen tesir rüş ve pas alışverişleri büsbütün 
~1t"esi büyültülür. Bu fazla. külfet başka ve kıvraktır. Bu oyun önünde 
\>e " • .Posta. idaresine aynca tah<itisat bizim sistem pek aınprik ~aldı. Bi· 
'1ı ~llıesi de düşünülebilir. ~·eticede zim takımda Sadri, Habip, Penso, 
~~ taha.t eder ve hükfımet da.ha Sakalak, Şeref, Rıza ve Naili oyna-

lş !;Jkar. dılar. !kinci haftaymun sonuna doğ-
~~l~ nsta.sı olma.dıklan için evler] ru hakem Sadriyi favul seb,ebiyle 
~r ~e bulup hükilmettn ma.ksa- çıkardı. 
~a~ lfade etmJyen o san kağltlan Basketbolü normal bir şekilde kay 
tı~lt-~an nıemurJarın ya.ptığr iş men. bettik. Çocukların bu oyundan ders 

\> alarak yarın Peru - Mısrr maçınm 
~t:karda bahsettiğim şekilde bir mağlfıbu olan Mısır takımına [•1 kat 
~t lla~, esa.c;en muvazzaf olan ve şı daha teıniz bir oyun çıkarsalar ye
hııı:S':ri iyi bilen müvezziler dağıta- rid.ir. 
~~tı.ıt~ e ondan sonra tahsil işi kendi Şurasmr izaha mecburum ki bas
~ıı~~ Yürür. Teşkilii.tm zecri me- ketbolda müsabaka şansı · futbolden 
ltııiııt-~·&U.Sou yalruz aksak hallerde fazladır. Futbolde yenilen çekilir, 
~e~tııak kafi gelir. basketbtilde mağlup bir takrma karşı 

~~ltı~J.~~ tanzifiye ve nümerotaj ikinci bir şans daha verilir. Umalım 
tı~lll el:'uu toplıyamıyor. Bahset- ki bu §ans işimize yarasın. (•) 

f.l, fi ltll.sQJıerıe kolayca toplı.,·abilir. Güreşin ikinci günü 
'l~~ı'-• adar basit ve mÜefol<i;İrdir ki, 
bl~ """l\l'J iti don Grekoromenin ikinci günü şöyle 
'1~ a.rnı onu biJdiğhıf!! ma geçti. Öğleden evvel Küçük Hüseyın· ~~et \le burada tafsili t vermek 

~t~.,'.;, çerçevesinden taşarıığr irin güreştiği Çekoslovakyalı "(Hyza) ya 
~~~ll~~tı bittabi zikrotmlyornm. karşı güzel bir güreş yapmasına 

l •ıı esasları şunlal"Jır: rağmen sayı ile yenildi ve tasfiyeye 
lı\ıtı~:; llUJdimetin mevcut mel<aniz- uğradı. Ya~ar güreşmedi. Çünkü nu
\ ~ ...._ tı<lan a7.ami istifade (•tmek. 
~a kaı\ııcak \'azifelerinl ~·apmıyan
~ ...._ ~1 haşin gösterwek. 

azifesini iyi lapanlara bir 

istifru1 e gösteriı>, teki\siıl edenlere 
icap eden cezayı vermek. 

A. N • .ı~ekelmen 

Beşizi ere saatte 62.000 lira 
---------------------------~ 

Bir balında beş olarak doğan talih li yavrular 
büyük ölçüde para kazanmağa başladılar 

. Bir saatte 10,000 ingiliz liraşı, ya- f . B~a imkan bulur bulmaz bir film 
nı saatte 62,000 lira, on saatlik bir şırketıyle mukavele yapmışlardır .. 
çalışma gününde 620,000 lira ücret... Beş kardeş bu film şirketine her sa

Para kazanmak hakkında en mil· ati 62,000 lira mukabilinde kiralanı
balağalr hulyalara dalan bir adam yor. 

Beşizler şimdiye kadar yarım milbile bir saat içinde 62,000 lira ka-
yon dolar para kazanmışlardır. Bu 

zandrracak bir hizmet tasavvur ede- defa saat hesabiyle yeni bir muka· 
mez. vele yapan film şirketi, herkesin be-

Saatte 62,000 lira nasıl kazanıla- şizler hakkındaki merakından istifa
caktrr, bilir misiniz? Keten bir kU§· de ederek verdiği paranın birkaç 
tüyü yastık üzerinde sırt üstü ya.ta· mislini çıkaracağını ümit etmektedir. 
rak ... 

Saatte 62,000 lira hesabiyle böyle 
rahat rahat para kazanacak bahti· 
yarlar, Kanadada bir batında doğan 
be.ş kilçük yavru, daha doğrusu bun
ların talihli ana ve babalandtr. 

Bu çocukların yaşama.snu temin 
için İngiltere hükO.meti bütün mas· 
raflarını üzerine almış ve bizzat kral 
vasi olmuştu. Fakat ana ve baba, "ai 
le ahengimi.ze karışmayın!., diye bir 
düzüye dırlanıyor ve çocuklarına ser
bestçe t~anı.ıf etmek istiyorlardı. 

Maliye Vekili Defterdarlığa 
gelerek mefgul oldu 

Maliye vekili Fuat Ağraiı, şehri
mizde maliye ve vergi işleri hakkın
da tetkiklerde bulunmaktadır. Fuat 

AğraJ1, dün defterdarlığa gelmiştir. 
Maliye vekilinin yanmda defterdar 

Kazım.la diğer müdUrler toplanrnış. 
lar, yeni kadro ve vergi işleri tize -
rinde görüşmüşlerdir. 

- Hah! buldum. dedi, demincek
tenberi düşünüyor bir türlü içinden 
çıkamıyordum. Demek Cim Londos 
hasmını başının üzerine aldı ve öyle 
glireşti öyle mi? 

- Tamam! .. 
- Eh hakkı var. Yağmur yağı-

yordu. Görmedin mi seyirciler bile 
ıslanmamak için iskemleleri başları
nın üzerine almışlardı ! Havai bir 
tedbir olacak! 

mukavemetini haddi asgariye indi· 

recek şekilde tanzim olunan cisim 

demektir. 

- Peki Gürcü pehlivanın vücudu 
da havanın mukavemetini haddi as
gariye indirecek şekilde mi tanzim 
edilmiştir ? 

- Hayır canım o değil?.. Aero • 
dinamik işte! Ne bileyim ben? Şey! .• 
Havanın mukavemetini kırmak de· 
mektir. 

Aero - Dinamik 
- Peki Gürcü pehlivan hava mıy· 

dı ki mukavemeti kırılsııi .. H8.18. an· 
- Yahu bu tayyare oyununa ae- layamadım gitti!.. 

Ortabayırlıların dertleri 
Ortaköyde Ortabayırda oturan Ce

mil Toker isminde bir okuyucumuz 
gönderdiği mektupta diyor ki: 

"Ortabayırda bir patika yolu bile 
yoktur. Evlerimize tırmana tırmar-" 
açıkta akan lağım sularına bataçıka 
gidip geliyoruz. Ortabayırda içilecek 
değil, kullanacak su yoktur. Terkoş, 

buraya çıkartılmamış. Çama~ır sula 
rımızxi hep Ortaköyden getirtiyoruz. 
Ortabayırda belediyenin tek bir lam· 
bası yoktur. Geceleri koyu bir karan
lık her tarafı kaplıyor. 

Ortabayır bir süprüntü yerini an
dırır. Sokaklar lağım suları ve silp· 
rüntii pisliklerile kaplıdır. Sivrisinek 
ler her yanı tutmuş. Bu yüzde sem
timizde hastalıklar hiç eksik olnıu · 
yor. Sokaklarda başıboş köpekler do
laşıyor. 

İçme suyuna gelince: Ortaköyde 
bir tek Hamidiye çeşmesi vardır. Bi:r 
içme suyumuzu oradan aldırırız. An
cak bunu da kavga ve gürültü ile ... 

Çünkü bütün Ortaköy ve civar halkı 
Adalar, OskUdar, Kadıköy ve saire 
icme sularını hep bu bir tek çeşme -
den aldırırlar. Hem de binlerce kap
la... Sıra beklemek yüzünden kavga 
hiç eksik olmuyor. Halbuki Ortaköy 
de içilecek su çok ı Fakat çeşme yok. 
Buraya hiç olmazsa iki çeşme daha 
yapılamaz mı?. 

Yangına kar•ı tedbirler 
Kat kat kiraya verilen ahşap bina. 

larla pansiyonlarda itfaiye tertibatı
na ehemmiyet verilmediği anlaşılm111 
tır Belediye yangı:n tehlikesini önle
mek için bu gibi yerleri sıkı bir kon· 
trol altmd.a bulundurmaya karar ver 
miştir. 

llkrnektep muallim1erine zam 
Bu yıl bin ilk.mektep muallimine 

zam yapılmasına karar verilmiştir. 
C'...eçen sene üç yüz muallim zam gör
mUştür. 
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Yaşa, Olimpiyat direğine Türk 
çektiren Yaşar ! 

ODlmplyatlarda 

Çoban dördüncü Nuri 
beşinci ilin edildi 

Bisiklet yanşında birinci F ransızla onuncu 
Talat arasında 1,5 saniyelik fark var 

bayrağını Betlln, 15 Ağustos - Yaşarın blrinelllk bayrağı merulml yann yapı
lacak, bayrağınuz merasimle ı:ıerd direğine çekilecek ve. lstlkW marşı ça
lmac_aktu. Grekoromen güreşte kendi snııtlannda Çoban dördüncü Nu
ri beşinci oldu. Umumi tasnif~ bv~ Fbılaadlya, Almanya, Estonya ve 
Macarlst.aıun arkasından altıncı gellyo~ Yüzbin kişinin ayakta hürmetle mar'şımızı 

sahnedir 
Girdiğimiz iki sınıf yelken ) anşınm blrlnde 12 mlllet arumda 18 sayı 

ile 11 ncl \'e diğerinde 25 millet •rasmda 6S sayı Ue ylnnlacl olduk. 
100 kilometrelik bisiklet ~ ausında fert itibariyle Ankaralı Talat 2 8&

at S3 dakika 6,5 saniyede onuııcıı geldi. ilk gelen 8'7 klfUik kafilede bqk& 
Türk yoktur. 

dinlemesi ne 
Olimpiyatlaraa dünya birinciliğini 

a1mak ne buyijk şereftir!.. Her mil -
I~t o şerefin pe§inde koşar. Her şam
piyon dört sene rüyaıında kendi mil
letinin bayrağını Olimpiyat direğine 
çekilmiş görür. 

Yaşarın bize Berlinde kazandırdığr 
dünya birinciliği, şimdiye kadar Olinı 
piyatlar için yaptığımız bütün mas 
rafları ödettirecek kadar büyük ol -
du. Helal olsun o güreşçilere dökülen 
emeklere!.. Helal olsun dört gündür 
sektiğimiz heyecana! .. Helal olsun o 
şerefli çocuğu bugüne kadar yetişti
ren ana babanın zahmetlerine! .. 

Yaşarın bu olimpiyattan bize getir 
diği birinciliğin çok büyük şerefi yal 
nız bu seneye münhasır kalmanıası 

itibarile şimdiye kadar bulamadığı -
mız bir kazanç oldu. O kazancımız; bi 
zim yalnız mağlup olmak için olimpi 
yatlara gitmedi~imizi, fikirlerimize 
yerleştirmek ve sporcularımız ara -
smda galibiyeti bir iman haline koy
mak noktasındadır. 

kadar haşmetli bir 

: Müsabakada on !leş yimu bisiklet beraber gelmlJtl. Blrlncl ve Udnclnln 
: tal·inl için alınan filmlerin develope edilmesi beklendi. 
j l<~mnsız Şarpantiye'nin biri.'lci olduğu anlqıldı. Blrlnci olan Fransızla 
f Taratın arasında bir buçuk saniyelik bir farlı l'&l'dır. Millet itibariyle t.eb-
1 liğ edilen tasnifte be~ millet v:ırJ1r: 
; Fransa, lsviçre, Bel~lkı., ltalya ve Avuturya. 
' l Norveçliler 1 talyanlara mağlup 
! Bugün futbol çeyrek finali maçında ltalya - No"eç bir bire berabere 
; kaldılar. Oyun yanm Mat h~mdft edUdJ. Ve ilk çej'rek saatte lt&Jyanlar 
j bir gol yaparak 2 - 1 kamndılar. ıtaamafth NorveçWer daha canlı ve 
ı daha hakim oynadılar. Peru - Avusturya maçında ahali sahayı işgal ede-
1 n'.k bir A vusturyab eyunruyu yaralacbioıdaa ~ tehir edildi. Peru ma
} ~ gelmedi, Avusturya gaUp iJu edlldl •. 
l l"ann Polonya ile A\'usturya karşılaşacak ve bu maçın galibi ltalya 
j ile final maçı yaı•acaktır. 
: Bizim futbolcüler a3 ıa ı 9 undc Beuten pmplyoau Ue bir maç yap-
1 tıktan sonra Türkiyeye döııeeek'ndir. 
; 
1 

' 
Burhan FELEK 

! Muhtelif müsabakaların neticeleri 
Q_limpiyatta yüzme haı·uzlarında yapıla~ı müsabakalar \ Berlin, 10 (Tan) - Olimpiyadm ı viçreyi yenmiştir. Avusturya tzıan-

te, onun marşına, o milletin mazisi- Gilreşte bir birincilik alamasaydık, deniz yarışlarında hazır bulunmak dayı 6-0 mağlup et.mi§tir. 
Bir Olimpiyatta dünya birincisi ol- u··zere bugün Kil limanına gelmı"q l B. ild t 

ne ve tarihine, bugüniıne bir anda güreş salonuna toplanmış seyirciler- ~ 0 an 18 e : 
takılıveriyor... den maadası Türk takımının kazandı Hitler, İtalyan amirali Rikardo Pa- 100 kilometrelik yol yanşı: 

Radyo 
lugünkii Program 

htanboJ . 

18: Hafif muıiki (pltk). 19: Haberler. 
,9,lS: Muhtelif pllldar. 20: Keman •olo. 
St~dyo sanatklrları tarafından. 20,30: 
Stüdyo orkeıtralarL 21,30: Son haberler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajanımııt 
cazetelerc mahsus havadis servisi verile· 
cektir. 

Budapeet.e 

20,10: Italyanca konferans. 20,40: Karı· 
•ık neıriyat. (Gozon - Berki ırupu). 21 30 
H~berler, olimpiyat neticeleri, 21,55: D~nı 
plakalrı. 22,40: Haberler, 23: Çiıan musi• 
kisi, 23,40: Askeri bando. 

VU'fOva 

18: Senfonik orkestra. 18,50: Konuşma• 
l~r, 20: "Yukark:i katta., adlı operet piye
ıı. 21,30: Konuırnalar. 22: Oda muıikisi. 
2~:. ~limpiyat neticeleri, 23,35: Dana ma· 
ııkt11, 24: Danı pllklarL 

Plq 

18,45: Muhtelif, 19,20: Operet maailrisL 
19,45: Konuımalar. 20,10: Askeri bando. 
21: Konferanı, 21,20: Hallı: mıısikiıi, 22,05 
Beethovenin oda muıilriıi eıerlerindea. 
22,45: Olimpiyad neticeleri. 23: Dans mll· 
ıildıi,. 

20,15: Çift piyano musikisi. 20,SS: Şar• 
lı:dar .. 21,15: Konferanı, 21,30: Pli.lı:larla 
ıcnfonilı: konıer, 22,30: Haberler. 22,45! 
Senfonik konıerin devamı, 23,20: Gec• 
konseri. 23,45: Farnıu:ca haberler. 

Belgrat 

20,50: Kar11tlı: havalar. 21,20: Plllı:. 22: 
Rad~o p~yes~. 22,30: Halk ,arlı:darı, 23! 
Berlın olımpıyadı neticeleri. 23,15: Habtt• 
ler, 23,30: Konser nalı:li. 

Moskova 

. 18,30: Konıer, 19,15: Pllk. 20: Scnfo
nık konser. 20,30: Opera ıoliıtleri tara • 
fmdan tarlalar, 21: Çift piyano koaaeri-
22: Yabancı dilelrle neıriyat. 

Gönderilmemiıtir. 

Viyana 

2~,05: Salzburgdan: Hugo Volran "'Cıt 
regıdor,. operası. 23: Haberler 23 10· Ô" 
li.~P!Yad neticeleri, 23,30: A vu~tur;.. ·mu• 
ııkiıı. 

manın azametini beynelmilel bUyük 

müsabakaları seyretmek fırsatını bu 

Jamamışlara tasvir etmek gilçtür. Fa 
kat yine çalışayım. Berlin stadyonıun 

İşte Olimpiyatta kazandığınıB bi - ğı diğer dereceleri bugünkü gibi aza- Iadiniyi ve İngiliz .fil~ kumandanı Birinci: Charpantier (Fransa) 2 
rinciliğin yarattığı sahne höylc oldu. emtli bir sahneden farketmiş olmaz- Bcdfor.du kabul etmıştır. saat 33 dakika, ikinci: La Pebic ------------=--" 

Birincilik neden bu katlar i~tcnir?. lardı. Bertin, 10 (A. A. )- Greko - Ro- (Fransa) 2 saat 33 dakika 5 1/10, Cezair müftüsiinü, 
men güreş: .. .. ·· N' ls 

cia galibiyetimizin kutlulandıgı· baş . Atletizmde üçüncülük, dördiinriı - Bugün bütün dünyanın baş atletle- uçuncu: ıevergelt ( viçrı::), 2 saat ulemanın şeft" O .. ldu••rtmu••.: 
Yan orta sıkletler finali: 33 'I 

tl. h · .. .. · W• k d Hık te bir milletin tanımnasır.a yar- ri ve Berlin stadında marşımızı ayak 5 4/ 10. me ı sa neyı gucum yettıgı a ar Birinci: Svedberg (İsveç) İkinci c · 10 {A A) 
dım edilir. çqnkü bütün seçme müsa- ta dinlemiş, bayrağımızın direğe ~e Schaffer (Almanya),. Milletler arası tasnifte: ezaır, · · - MüftünilJI 

anlatmaya ujraşayıro! bakaları ve şatnpiyonlarm milletleri kilmesini görmüş olan ve Yaşarımı- Hafif Hıkletler finali: Birinci: Fransa, ikinci İsviçre, ü • katilinin isticvabı neticesi olarak u• 
Büyük stadda yüz bin ki!Jiden faz- hesabına sarfettikleri büyilk enerji, zın dimdik bir heykel gibi dı,ıran adn- çilncü: Belçika. lemanın şefi olan Tai Edelokbi yaka' 

la insan vp.r. DUnya birinciliğini,'.fltin bUyQk at.adde. toplanmı' binleree li vücudünU seyretmie. Y..Uzbin ,!t!Ji. Birinci: Hoskela (Finlandiya)' 1- Hokey: lanmıştır .• ~y_çlularm söylediklerin' 
• ••• • Ü •• ··ı•·-·· •• k J • .. J • hiııo'1. llo-.-d..,.. (gvt .. ~ı.--ı..7-)• M.aCb.112' JI Alll~nıtay n -~ ..... h.u ,,...;1,....,.. ı..~ .. u- on 'l..ı- .. ~ 

cılıgını ve çuncu ugunu azanan a - ınsanın goz erı önünde geçer. Halbu merasimi ertel!i günkQ.gazeteleri oku """ ' 1 0 
- " ta~- vaadetmek snretı·yle cı·nayetm• -~ '_,, 

Olimpik yole musaba.kalan: lfıp ·etmiştir. Hindistan takımı 9 • O Pi' 
ıın ytizbin kişi tarafından seyredile - ki büyük stad haricinde yapılan gü- yan milyonlarca insan Türk çocuğu . . . 1. müsebbibi olmuştur. 'Terakki,, klil-

k d tl. 1 • h 1 kl b"l Birincı: Felemenk, olımpıyat ga ı- Japon takımını yenmiştir. 
bilmesi için yapılmış üç basamaklı re§, eskrim, yüzme gibi sporlarda nun u re 1 var ıgını ayran 1 a 1 bi. İkinci: Almanya, üçüncü tngilte- bünde araştırmalar yapılmış ve klÜ' 

miş oldu. Berlin, 10 (A. A.) - A§ağıdaki 
kürsü boş duruyor. Basamaklardan üçüncUlükten aşağı alınan clerecenin ;,·e. beş rekor beynelmilel atletizm fede- bün kapısı mühürlenmiştir. 

. " Yaşar bize yalnız dünya birinciliği St ti ı f kisi biraz alçakta, bir ikisinin orta- tesıri anlatılmaz bile. Çünkü en he· ar P : rasyonu tarafından resmen tasdik c-
amda daha yüksek ... O yüksek yere yecanlı koşuların devam ettlğ~ sıra- ni kazandırmadı. Bundan sonraki bey Birinci: Almanya, olimpiyat gali- dilmiştir: 

nelmilel temaslarda bizim de en bu - bi. İkinci: İ•w:w-, iwü.ncil Felemenk. 6 A. t 936 110 t ·aı dünya birincisi çıkacak. Yanındaki i larda hoparlörün söylediğı başk:ı •v'-' -.,. gus os me re manı ı, 
yük galibiyetleri hakedebileceğimizi Su topu: ' 14 1/ 10, Forest Tovns (Amerika). 

ki basamağa da dünya ikincisi ve ü
~üncüsü çıkacaklar. 

Birdenbire büyük stadın uğultmm 
duruyor. Yüzbin kişi bir an içinde 

dikkat kesiliyor. Nefeslerini kısıyor
lar. Olimpiyat direğine yavaş yavaş 

çekilen Türk bayrağının yükselrnesi

ne, Türk marşı tempo veriyor gitii ... 
Basamakların en yükseğinde dimdik 
duran Yaşarın bütün vücudünde do
laşan heyecan sağnakları çocuğun 

asabını çelik gibi germiş. Yüzbin ki
§inin birden hürmetle ayakta dinle· 
diği maİ-şın .ortalarına doğru gözle -
rinden ıki damla yaş geliyor. O hey· 

/'. 

betli sahne marşın bittiği zamana 
kadar öyl~ce devam ediyor. Yüzbin 
kişinin merakı, bayrağı çekilen mille 

sporların dereceleri gözönilnde yaşa

yan helecan arasında mutlaka kaybol 
mağa mahkumdur. Seyirciler dör
düncülüğe, beşinciliğe gelinceye ka -
dar bir şampiyonun sarfettiği enerji
yi takip edemediklerinden tasavvur -
larmın delaletile bulmak isterler. Fa
kat. hl\yalin vasıtalık ettiği o anla
rı da tamamife duyacak imkaniarı ol 
nıaz. Çünkü gözlerinin önünde doğru 
dan doğruya asaplarına ve kalplerine 
giren atletizm heyecanı yaşamkta • 
dır. 

Yaşarın birinciliği Türk kafilesinin 
Olimpiyada iştirakini şerefli bir şekil 
de Berline toplanmış bütün ecnebile
re bildirmiş oldu. Böylece şimdiye ka 
dar gittiğimiz bütün Olimpiyat
ların masrafları ve emekleri ödendi. 

Gece Yarısı 
No.11 

- Bu gece hasılat, fena değil ... 
Jkinci perde kapanınca, hesaba otur 
malı ... Fakat o siyah saçh kadın, ne 
harikulade şeydi!. 

Celil .Mahir, gişeye yaklaşırken, 

bir ara durdu; soluk aldı: siyah saç
lı, ateş dudaklı kadını, uzaktan ta -
nımıştı, fazla dinlenmedi, adımlan -
nı açtı ive genç kaClının yanına g~lin 
ce, iğildi: 

- Ne şeref bizim için bu ... Tem
silimize de tenezztil buyurur musu
nuz? 

Ellerini uğuşturuyor, gülümsü
yordu: 

- Vallahi. gözlerime inanamıya • 
cağım geliyor ..• 

Genç kadın, sol yanağını çukurlaş 
tırarak gülüyordu: 

- Neden efendim? Biz, sizi ara -
masak, sizlerin biZi hatırlıyacağmız 
yok! 

Celil Mahir, çok utanmış gibi göz
lerini kapamıştı: 

- Ne müşkül şerait içinde çalıştı 
fımızı bilmedjğiniz için, sitem etmek 

, 
MaAmut YESAR/ 

te haklısınız. 
Genç kadın, ciddileşmişti: 
- Biliyorum, Celil Bey, şaka edi

yorum. iki temsilinizde bulundum. 
Celil Mahir, inanmıyarak, inan -

mak istemiyerek bakıyordu: 
- Aman, hanımefendi, ne za -

man? 
Genç kadın, gülümsedi: 
- Biri Heybelide... Bir arkadaşı·; 

ma misafir gitmiştim. Siz de tesa -
düf en o gece, Heybelide temsil veri
yordunuz... Ozdemirin, hatırasına 
hürmeten bir dakika sükflt rica et -
tiniz. Matmazel Fofonun heyetinize 
iltihakını söylediniz. Fofonun o ge
ceki hali, hiç gözümün önünden git
miyor .. Oyunda: Anam öldü, babam, 
başkasını aldı, geçindi; ben, yapa -
yalnız kaldım dünyada! Diyip ağ -
larken, ben de gözyaşlanmı tuta -
madım ... Benim gibi, orada bulunan 
tekmil ahali de ağladı ... 

Celil Mahir, o kadar şaşırmıştı ki, 
cevap veremiyor, kekeliyordu: 

- Peki... Fakat ... Sey ... Ben, na--

oğretti. 

Berlin Olimpiyadından aldığımız 

bu galibiyet imanı kazandığımız dün 

ya birinciliği kadar kıymetlidir. Ar
tık bundan sonraki müsabakalara 
hep mağlup olmak için, yenilmeğe ev 
velden razı olmuş vaziyetlerde gitrni 
yeceğiz. Bizim de kazanmak hakkı -
mız olduğunu biliyoruz. Kazanamadı
ğımız zaman hesap soracak, sebeple
rini araştıracak kadar da gözümüz a
çılmıştır. 

Yaşarın Türk sporcularma açtığı 
galibiyet ufku bundan sonra şerefli 
Olimpiyat senelerinin bize müjdt!cisi
dir. 

Varolsun o çocuk! 
E.Ş. 

sıl oldu da, sizi göremedim! 
Genç kadın, önüne bakıyor, çan -

ta.sile oynuyordu: 
- Görüyorsunuz ki, yalan söyle-

miyorum ... 
- Estağfurullah efendim ... Ne 

münasebet! 
- Bir gece de, Bakırköy tiyatro

sunda gördüm... Bu gece de köyü
müze geldiniz ... Loca bulsaydım, si
zi rahatsız etmiyecektim ... 

Celil Mahir, hemen toparlanmıştı: 
- Ne demek efendim? Gücenir

dim, vallahi... Bir dakika müsaade 
buyurur musunuz? 
Gişeye yaklaşarak sordu: 
- Loca yok mu? 
- Hepsi satıldı ... 
- Angaje edilip te gelmiyenler 

var mı? 
- iki tane. 
- Bir taneeini aç ..• 
- Ya gelirlerse ? 
- Bekledik, gelmediniz; sattık! 

dersin ... Bir masal okuyamaz mı
sm? Bana, bir loca lizım ... 

- Kaparo bıraktılar. 
- Geri verirsin... Perdeyi şimdi 

açacağız. 
- Karışmam BOnra, kavga çık

masın. 

- Peki, hiç gelmiyecek olurlarsa, 

Felemenk Uruguaya galip, Fele
menk Amerikaya galip. 

Hendbol: 
Romanya, 10-3 Amerikaya galip. 
Tra.mblenle atlama, erkekler: 
Mecburi atlamalarm neticesi: 
Birinci: Degener (Amerika) 7486, 

ikinci: Vayne (Amerika) 7247, U -
çüncü: Schihahara (Japonya) 7002. 

JimnMtlk: 
· Yedi ekzersizden sonra ekiplerin 

tasnifi: 
Birinci: Finlandiya. 483,069, ikin

ci: Yugoslavya, 463,001, üçüncü: 
Japonya, 443,228. 

Su topu: 
Fransa Çekoslovak takımını 3 - 2 

yenmiştir. Macaristan 10 - O İngilte
reyi mağlUp etmiştir. İsveç 6 - O İs-

zarar mı edeceğiz ? 
- Pek dara gelirsem, yalnız tak

se keserim, partere gönderirim, oliır 
mu? .. 

- Mis gibi olur. Sen, bileti kes ... 
Taksesini, masraftan düşür. 

- Size mi yazayım? 
- Ortadan çıkarıver. 
Celil Mahir, bileti aldı ve genç 

kadına yaklaştı: 

- Buyrunuz hanımefendi. 
Kadın, çantasını açıyordu: 
- Nekadar? 
Celil Mahir, gücenmiş gibi baktı, 

dudaklannı ısırdı: 

- Vallahi, bunu tahkir sayarım. 
Wafiriınizsiniz ! 
Kapıda duran kendi adarnlann· 

dan birine işaret etti: 
- Hanımefendiye, on bir numa

rayı açtırt. •• 
Kapıda, biletleri kontrol eden 

genç maliye memuru "m.Jsafir!" 
sözünü duyunca, kaşlannı çatmı,U; 
içeri giren genç kadmm yolunu kes
ti; sert bir aosle, dargın dargın sor
du: 

- Biletiniz hani? 
Celil Mahir, dişlerini sıkmıştı: du

daktan arasından bağırdı: 
- Bilet burada ... 
Genç kadının önüne düştü: 

6 Ağustos 9~'5, 1500 metre, 3 daki
ka 48 8/10, Jak Lovelock (Yeni Ze
landa). 

6 Ağustos 936, Uç adım uzun at
lama, 16 metre, Tajima (Japon). 

7 Ağustos 936 4 x 100 metre bay
rak yarışı, 39 8/ 10 {Amerika) "0-
vens, Metcalfe, Draper, Vykoff,,. 

7 ve 8 Ağustos 936 dekatlon, 7900 
puan, Glen Morris (Amerika). ' 

Boiazı geçme müaabakaıı 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkan

lığından: 

İstanbul belediyesi tarafından ter
tip edilen ve 20 - 8 • 1936 perşembe 
günü yapılacak olan (Boğazı geçme) 
müsabakasına müttefik klilplerin 

- Buynmuz efendim... Bendeni
zin vaktim yok, sahneye çıkacağım. 
Perde aralannda da tasdi edemiye
ceğim ... Eğer kuliııe teşrif ederse
niz ... 

Genç kadmm, yüzü pembeleşmif
ti: 

- Ah. pek merak ediyorum. 
Celil Mahir, sevinçle titredi ve 

elinde loca biletini tutarak arkada 
duran gence döndü: 

- Aziz, bak, hanımefendi, ne za-
man emrederlerse, kulise getirirsin. 

Aziz, başını salladı: 
- Peki, CeW Bey. 
Celil Mahir, eğildi: 
- Bana, milsaa.de efendim. 
Ve genç kadmm elini öptUkten 

sonra döndü, gişenin önünden kıv
nldı, ku.Uıs tarafına yürüdü: 

- Heybeliadadaki tesadüf ... Olur 
a, tesadüf diyelim. Bakırköydeki de 
mi tesadüf! Burul, kendi köyü ... 
Oyunlara, Heybeliden ha9ladık. Ba
kırköy ikinci, buruı üçüncü... Ben, 
bu tesadüfleri, biraz manalı buluyo
rum... Tem8illerin birini kaçırma
mış. demek ... 

Tahta bölme odasına girdiği za
man, öbür bölmeden Tayyarın sesi
ni duydu: 

- Celil, kimdi o parça? 

Filistinde vazivet vahidi 
Kudils, 10 (Tan) - Filistinin bet' 

tarafında ve bilhassa Hayfada va.Si' 
yet günden güne vahamet ke~pe~ 
mektedir. Arap liderleri yahudi rn11' 

hacereti durmadığı takdirde ta~ 
kattan vazgeçmiyeceklerini söyle ' 

mektedirler. Yüksek harp meclis~ 
yarın milhim kararlar alacağı habeı' 
veriliyor. Umumi hizmetlerde, ~ 
ilan edilmesinden korkulmaktadır. 

girmesine bölgece mUsaade edllrnil' 
tir. 

Bütün yüzücUlerin bu müsabaJcf' 
ya girmeleri bölgemizce şayanı ~ 
dur. Gireceklerin bölgemiz su sporll' 
n ajanı Kadri Nuri KUksal'a mUt" 
caatla kayıtlarını yaptırarak icap " 
den izahatı almalan tebliğ olunut· 

Kuru bir öksürük te araya kaJ1f 
nuştı. 

- Ohhö ! Anlıyalnn. 
Tayyar, kısık ıııeslle bağırdı:-~ 
- Bu süflör milletinin de aJIP"" 

kulağı deliktir. ' 
Celil Mahir, makiyaj kututuf 

açmif, patlan. krepleri karış~ 
du; yapmacık bir 11inirleıilfle çld 
tı: ~ 

Vakit yok ... Fethi, ikinci 
yu vur... .,et' 

Tayyar, yan bölmeden cevap 
di: ~ 

- Uyuyorsun yahu!.. ikinci 
vuruldu ... Şimdi üçüncü vurula~ 
Sen, kapı önünde i.şıkda.,lık ed, 
ğine, biraz da sahne taratma 1' 
veriver... . . .dl' 

- Ben, birinci perdenin ortP"'" . 
da giriyonun. Sen, kendini d~ 

Ve Y8"8I kmk. yarw çatıal' 1'0' 
çük aynanm önünde, ytızünU rd': 
yarken, Celil Mahir, dUfünUyo j.f' 

- Teil18illere gelişi, manalı···~ 
lise, gelmek, girmek istemesi. dl' 
manalı... Pek merak ediyorudl• Jı; 
dl. Hem benimle konuşacak. -; 
de kulisi görecek ... Neyi rnerak ...,. 
yor? Neyi görecek? Sahnenlıı 
sında bir şey var lanJyO~ .,ı 
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Küçük Rezmi T uncun fikirleri 

roman muharrirlerini, Tunç, 
artistleri 

Rezıni Tunç, içinde zeki ışıldayan 
koyu gözlerini gözlerime doğru kal-
dırıyor ve: • 

- Benim pek a.z arkadaşım vardır 
diyor. Erkek çocuklarla oynamasını 

Çok sevmem. Çünkü onlar top oynar
lar, muharebe oynarlar, gürüıtücü, 

Patırtıcıdırlar. Ben sessizliği seve
rim. Onun için erkek çocuklardan da
ha fazla kız çocuklarla arkad.\şlık e
diyorum. Fakat;..Şimdi galiba onlarla 
Ga düşüp kalkmadan vazgeçec.eğim. 

-Neden? 
- Çünkü onlar da şimdi benim an-

1anıadığım mevzulardan konuşmağa 

başladılar. 
- Ne gibi mevzulardan bahserli • 

!rorlar?_ 
- Benim gibi. .. On, on bir yaşında 

ki kızlar aşktan bahsediyorlar. Ben 
aşktan ne anlarım ki. .. Hepsi aşık o
luyorlaF. Babalarından yaşlı erkekle
:ti seviyorlar. Arkadaşlarının babala
ınu beğeniyorlar. 

- Allah ... Allah ..• 
- Hep bundan konuşuyorlıtr. Ta-

bit benim de canım sıkılıyor. Oynaya 
cak arkadaş bulamıyorum. Eks~riya 
nlnızım. Hem yalnız kalıp okuması
nı çok seviyorum. 

- Ne okuyorsun? 
- Gazete ve mecmualardaki hiki-

~eleri okuY.orum. Sonra kitaplaı· oku 
)'orum. 

- Nasıl kitaplar? 
- Romanlar!. 
- Romanlar mı? .. Kimin romanla-

hıu okudun şimdiye kadar?. 
- Roman okumağa yeni başladım. 

~iındiye kadar üç tane okudum. Bnn
latdan biri Reşat Nurinin Mızılcık 
~lları, öteki Mu~ Tahsinin aşk 
fıttınası, idi. Bir kere de Cümhuriyet 
8llıetesinde bir romanını takip ettim. 
ii~ri" diye )?jr ~:f.· T • 

- Bunlardan hangisini beğendin?. 
- En çok Reşat Nurinin yazısını 

beğendim. Fevkalade birşeydi. Kah
'1alt1 ederken bile elimden bırakamı
Yordum ... Reşat Nurinin tasvirleri 
);>ek mükemmel ... 

- Ya Muazzez Tahsin? O nasıl ya
lıyor? .. 

- O da fena değil, henüz kitabı 
bitirmedim, son hükmümü vermedim. 

- Peki "Serseri" yi nasıl buldun?. 
- "Serseri" bilmem amma bana 

!>ek saçma birşey geldi. İçinde müt
bi§ kanşık şeyler var ... 

Bana eserde mantık yok gibi gö -
tlind"' u. 

-Guetelerde kimlerin hikayeleri
ili okudun?. 

- Kadircan Kaflıyı okudum. Fa
~t nasıl yazıyor diye sorarsanız ce· 
"ap veremem. Çünkü unuttum. En be 
~ . 
~en.diğim hikayeler Akşam gazetesın 
de Akşamcı iınzulle çıkan hikayeler 
dir. Bana onları Selimi İzzet yazıyor 
dediler ... Eğer hakikaten Selami lz
t.et ise onu da çok beğeniyorum, diye
bilirim. Ahmet Hidayetin ''En Güzel 
llikaydr" adlı bir kitabında bir hi
~Yesini okudum. Çok beğendim. Os
ltıaıı C-emalin de birkaç yazısını oku
clıun. Çok güzeldi. Yesarinin hikaye
~lini seve seve okurum. Reşat Nuri
~ ayarında yazı yazar. Çok güzel
clit Yazılan ... Nizamettin Nazifin de 
~hti kitapta bir hikayesini okudum. 

en.a değil ... Fakat zannederiın o da-
~ fazla mülakatçı ... Sizin de ayni ki

l>ta bir hikiyenizi okudum. 
- ~asıl buldun? 
- Güzeldi... 
- boğru söyle .. Danlmam. 

la - Biraz karışıktı. Ben pek iyi an
llıa.dırn. 
- Tiyatro seyrettin mi? 

~ ': Çok görmedim. Üç defa opel'e
~ Cittim. Delidolu, Lüküs Hayat, 

tn.a\1 ... 
- Bunıantan hangisini beğendin. 

t - l!:n fenuı Mırnavdı. En güzeli 
~~kUa Hayat. Fakat üçü de ili .idi. U 

U de beğendim. 
t - Gö.rdUğün artistlerin içinde en 
~la kimı· beğ ..m.: ., enutn .• 
~ - Afuaınmeri en çok beğendim . 
'1trı 'tlra. Semiha, Feriha, ,Şevkiye ve Ha 
'1 la Vasfi Rıza Çok iyi oynuyorlar-

. ~ biltUn artistler iyi oynu-

tenkit ediyor 

Küçük Re: mi Tunç 

yordu. Doğrusu ben hepsini bE"ğen • 
dlm. Bizim filmleri de ~ görmüştiim. 
Ayni artistler filmde iyi değildiler. 

- Bizim filmleri beğenmiyor mu-
sun?. 

- Nasıl beğenevim. Haftaaa iki 
llç kere sinemaya ':> giderim. Ecnebi 
filmleri görürüm. Onlarla bizimkne -
rin arasında dağlar gibi farklar var·. 
Ben dört tanesini gördüm. İçlerinde 
en iyi Söz Bir Allah Birdi. En f enas1 
Kaçakçılar... Aman ne müthiş fena 
idi o Kaçakçılar ... 

- Acaba bizim filmlerimiz neden 
fena oluyor?. 

- Senaryoları yazan Ertuğrul 

Muhsin mi nedir? Herhalde o fena ya 
zıyor. 

_ Senaryolan o yazmaz. 
- Bilmiyorum, kim yazıyorsa f e

na yazıyor. Kim seçerse ve kabul e
derse de fena seçiyor. Sonra artistler 
fena oynuyorlar. Çok çirkin kocuşu
yorlar. Yayık, yayık. Aı~istler de 
film artisti olmak için bir parça te
rakki etmeleri, film için konuşmasını 
öğrenmeleri lazım. Mevzuları d~ iyi 
intihap ederlerse pekala bizde de iyi 
film olur. 

- Sporla alakan \'ar mı? 
- Hayır, büyük bir alakam yok. 

Yüzmesini severim. İyi yüzerim ama, 
rekor yapmak filan için değil, kendi 
zevkim iç.in ... 

_ Seni en fazla alakadar eden 
san'at veya meslek nedir?. Büyüdü -
ğün zaman hangi mesleği intihap e· 
deceksin ?. 

- Ben küçük iken, beş yaşında fi
lanken, evveli sinema artisti olmağı 
istedim. Bütün odamın duvarlarına 

artist resmi koymuştum. Sonra dan-

sör monden oıayım ctıye düşündüm. 

Bir zamanlar da büyük bir kadın ter
zisi, olup moda icat etmesini istedim. 
Bütün büyük terzilerin isimlerini ez
ber bilirdim. Güzel esvap görnıeği pek 
severdim. Annemle terzilerin yaptık
ları ekspozisyonlara giderdim. Ve 
ben bir elbiseyi tenkit edersem, an
nemle de öbür bayanlar tenkitlerimi 
iyi bulurlardı. Fakat şimdi bütün bu 
~eylerle alakadar değilim. Şimdi hi~ 
bir meslekle alakam yok... Bilmiyo
rum. Büyüyeyim o zaman bir meslek 
seçerim. 

- Canım bütün meslekler içinde 
sana en kolay geleni hangisi. Şimdı 
şu dakikada bir meslek seçmeğe ~ec 
bur olsan hangisini intihap edersin 7. 

- Gazeteciliği. Çünkü gazeteci ol
mak için uzun bir tahsile ihtiyaç yok. 

- Harp hakkında ne düşünüyor
sun? Harı:? iyi midir, fena mıdır?. 

- Harp fena şeydir. İşitiyoruz, ba 
zı memleketler, nüfuslan çok 
ve arazileri az olduğu için hesap e -
derlermiş.toprak alıp insanlarını yer 
leştirsinlcr diye. Bence bu çok saçma 
birşcy. Eğer harbeden harbi kazanır 
sa zaten onun bu harbi kazanıncaya 
kadar o kadar çok insanı ölmüş bulu 
nacak ki bu fazla topraklara yerleş
tirecek adam bulamıyacak. Kaybeder 
sc daha beter. Ozaman o kadar insan 
da boşu boşuna gidecek!. 

- Sen büyüdüğün zaman sulh için 
çalışacak mısın?. 

- Çalışmak isterim ama, Avrupa
nın o dik kafalı politika adamlan j 
varken sulhU seven insanlar ne kadar 
~ok olursa olsun muhakkak dünya
dan harp eksik olmıyacak. 

Suat DF:RVİŞ 

Feleme{lk Kraliçesi Vilhelminanm \ 27, Prens 25 yaşındadır. Fakat siyast 
tahttan çekilmek niyetinde ol- izdivaçlarda böyle yq farklan pek 
duğ\ınu, yerine kızı Prenses Cülya- te aranmaz. Felemenk kanunu esasi
nanın geçeceğini ve Prensesin lsveç 

sine göre Kraliçenin kocası mutlaka Kralının yeğeni Prens Şarl ile evlen-
mesi düşünüldüğünü dün yazmıştık. 
Eski ve yeni kraliçelerle Prens Şarlın 
resmini yukarı dercediyoru.z. Prenses 

bir Protestan Prens olmalıdır. Bu va
sıfta prensler de dünya yüzünde bol 
değildir, 

lngilizler Mısırlıyı da 
hala Türk sanıyorlar 

Maktul Kha'lli Kemeid ve katil May 
Kemeid 

Bundan 32 sene evvel bir İngiliz 

kızı, Khalli Kemeid isminde bir Mı
srrlı ile evlenmİ§. Mısırlı kendisin
den yirmi yaş büyükmüş, fakat zen
gin bir adammış. 

Niste bir villada bolluk içinde ya
şayıp duruyorlarmı§. Fakat adamın 
gözü dalına dışardaymış. Eve yaban
cı .kadınlar götürüyor, karısına iş

kenceler ediyormuş. Kadın 32 sene 
bunlara sabretmiş. Fakat 32 nci yıl
da sabn tükenmiş, kocasının kafası
na bir kurşun çekmiş, adamı derhal 
öldürmüş. Fransızlar kendisini tev
kif etmişler. Sekiz ay mevkuf kal
mış. Son muhakemede jüri heyeti 17 
dakika müzakere etmiş, kadının 32 

sene sabır gösterdikten sonra koca
sını öldürmeğe karar vermesini ve 
öldürmesini haklı bulmuş, kadın da 
bir kahraman tavrı ile memleketine 
dönmüş. 

Dünyada her gün bu nevi cinayet
ler oluyor. Hepsini sütunlarımıza 

geçirmek lazımgelse başka hiçbir ya
zıya yer kalmaz. 

Bu meselede garip bulduğumuz 

taraf, bütün İngiliz gazetelerinin öl
dürülen Mısırlıyı Türk zannederek 
ilk sayfalarında kocaman harflerle, 
karısı tarafından öldürülen Türk ko
cadan bahsetmeleridir. Mısırdaki İn
giliz işgali yarım asrı geçmi~tir. Fa
kat İngiliz gazeteleri hali Türk ve 
Mısırlryı ayni millete mensup insan
lar zannediyorlar. 

Daha garll51, katil bdmrn kendisi 
de otuz iki sene beraber yaşadığı 

Mısırlı kocadan mütemadiyen Türk 
diye bahsedip duruyor. Bir Mısırlı
nın kansı olan bu kadın da Mısırlı
nın Türk olmadığım 32 senede öğre-
nememi~. 

Bu adamla kavgaya 
tutuşmama~a bakın! 

Olimpiyat atıcıhk miisabakalann
da. Y11ka.rda gördüğünüz Amerikalı 
müli.zlm Leonard, tabanca De biribi
riııin ar~mdan yinni el atmış, yir
mi menni de hedefin tam ortasına 

isabet etmiştir. 

Afiş kuleleri için 
hazırlık yapılıyor 

Afişaj işlerini Marttan itibaren be
lediye idare edeceği için, yeniden in
şası kararlaşan afişaj kulelerinin ku 
rulacağı yerler yakında tayin edile -
cektir. Bu hususun iptidai şekilde 

tetkiki belediye oubelerine bırakılmış 
tır. Şubeler en kısa müddet zarfında 
bu işi ikmal edecek, neticeyi fen he
yetine bildireceklerdir. Fen heyeti ay 
rıca tetkikat yapacak, icap ederse 
bu plinda değişiklik olacaktır. Kule
lerden maada muayyen bazı yerlere 
afiş levhaları konulacak ve bu levhn 
larla kulelerden gayri yerlere afiş as 
mak va.sak edilecektir. 
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Yazan: Ste/fan ZWEL/G Çmren: Rezzan A. E. y ALMAN 

Bütün Paris halkı müstakbel Kral 
ve Kraliçeyi seyre çıkmışb 

Başını azametle çevirerek soğuk 

muamelesine devam etti. En sevdiği 
kıymetli elmaslar bile izzeti nefsini 
kıran Du Barry ile dost olmasına ve
sile olamazdı. Ve olmadı. Bu on yedi 
yaşrndaki kızın harikulade bir guro· 
ru vardı. Başkalamıdan hediye gelen 
elmaslara ne ihtiyacı vardı? Nerede 
ise Frıtnsa tahtının tacı başında ışıl
damağa başlayacaktı. 

BEŞiNCi BAP 
Pariain fethi 

Versay sarayından Parise yaylı 
araba ile bir saatte, yaya olarak ta 
beş saatte gidilirdi. Gökyüzüne ba -
kılınca Parisin ışıklan saraydan pek 
güzel görünürdü. lzdivacında•n bir 
iki gün sonra, Fransa kralına nam
zet bir prensesin, payitahtı gezmek 
istemesi kadar tabü ne olabilirdi? 
Fakat protokol denilen o gayrima -
kul kaideler, o tabii şeyleri bile gay
ritabii bir hale soktuğu için Mari 
Antuvanet'in bu arzusunu~ önüne 
de bir set çekildi. 

Müstakbel bir kral veya kraliçe
nin payttahta .. ca1ı krabıı 1-uauai 
bir mUsaad~sıte ve evvelce herkese 
ilan edilmek şartile girmesi kabildi 
Prensesin Parise resmen gitmesine 
de mani olanlar oldu. Bunlar aile 
efradı idi. En başta müteassıp ih
tiyar halalar, kralFn hırslı arkada.ş
iarı vardı. Du Barry bile Mari'nin 
Parise gitmesine muarızdı. Müstak
bel kraliçenin ahali tarafından se
vileceğini ve alkışlanacağını tahmin 
ettiklerinden bunu çekemiyorlardı. 
Her hafta, her ay yeni bir mani ih
das ederek bu kilçücük arzunmı ö
nüne geçiyorlardı. Bu suretle altı, 
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on iki, yir~i dört, h~tt.a. otuz altı 
ay geçmişti. Ve Man Antuvanet 
Versay sarayının yaldızlı parmak -
lıklan arasında adeta esir tutuldu. 
Nıhayet 1773 senesinin mayısında 
sabrı tükendi ve hücuma geçti. Ma
demki aradaki protokol memurla
rı bu arzusuna mani oluyorlardı, o 
da bizzat On Beşinci Lui'ye müra
caatle bunu istiyecekti. Bu arzunun 
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karşısında On Beşinci Lui hiç hay
ret etmedi. Ve her güzel kadına kar
şı zayıf olduğunu bir kere daha is
patla torununun zevcesine bu mü -
saadeyi derhal verdi. Hatta Parise 
gideceği günün tarihini bile bizzat 
tesbit etti. 

Bu tarih sekiz hazirandı. O zama
"ıa kadar epeyce beklemek li.z.Imdı. 
Bunun için muzip kız herkese bir 
oyun oynamak zevkinden kendisini 
mahrum etmedi. Tıpkı anasının, 
babasının müsaadesi olmadan biri
birlerile gizli gizli görüşen .nişanlı -
lar gibi Mari de Parise evvela gay
riresmi şekilde kavuşmak istedi. 

Kocasına ve kayın biraderine bu 
arzusunu söyledi. Onlar da fikrine 
iştirak ettiler. Ve gece yansı ara
balan hazırlatarak yüzlerine mas -
keler taktılar ve kıyafetlerini teb -
dil ederek Operanın meşhur maske
li balosuna gitmeğe karar verdiler. 

Ertesi sabah erkenden kilisede edi 
len duada hepsi hazır bulunduktan 
içiın hiçbir kimse gece vakti kan 
koca ve kardeşlerinin bu firarından 
haberdar olmamıştı. Bu hareketile, 
Mari Antuvanet kendisini üç sene 
müddetle hapsederek Paristen uzak 
tutmuş olan protokoldan gizlice in
tikam almıştı. 

Resmen Parise girişi ona tahmin 
edildiği kadar zevk vermedi. Çookü 
o daha evvel gizlice Parisin cazibe
sini tanımıştı. 

Fransa kralınrn müsaade ettiği 
sekiz haziran günü güneş bütün ih
ti.qamile her tarafı aydınlatıyordu. 

Bulutsuz bir yaz gününde bütUn Pa .. 
ris halkı müstakbel kral ve kraliçe
yi seyre çıkmıştı. Versay'dan Pari
se kadar giden yol iki taraflı ;nsan 
kalabalığı, bayrak ve rengarenk çi .. 
çek demetlerile süslü idi. Paris ka .. 
pılarifida Paris valisi bir tepsi üze
rinde şehrin anahtarını takdime ha
zırlanmıştı. Fransanın da herbiri 
birer meşhur şahsiyet olan hallerin 
meşhur satıcı kadınlan mevsimin 
L•n mutena yemiş, çiçek ve sebzele
rini kraliçeye takdim ediyorlardı. 
Bil8.hare biçare Mari Antuvanet'i en 
ziyade tahkir eden yine bu hal ka
dınlan olmuştur. 

Her taraftan toplar atılıyor, nu • 
tuklar söyleniyor, zafer taklannm 
altından geçerken çiçekler yağıyor
du. Bir şehir halkı müstakbel hü
kümdarlarını bl!-ndan daha ziyade 
candan ve bundan ziyade sevgi ile 
karşılıyamazdı. Yüz binlerce insan 
bu genç ve güzel ,kızı görünce heye
can ile alkışlıyor, şapka ve mendil
lerini ~llıyordu. Tuilleri sarl!ymm 
balkonu•na çıkan Mari Antuvanet a
deta halktan korktu. ve (Aman ya
:ı:Jl:bbi, nekadar kalabalık!) demek
~iı geri kalmadı. Yanında duran 
vali, Fransızlara has zarafeti le: 

- lld yUz bin insan size hayran .. 
dır, madam! 
Demektetı kendini alamadı. 
Halk ile bu ilk temas Mari Antu• 

vanet üzerinde çok tesir etmiştir. 
Çok düşünmeğe alışkın olmıyan, fa .. 
kat her şeyi pek derin hisseden genç 
kadın kendisine doğru yükselen bu 
alkış tufanından mevki~nin azamet 
ve haşmetini anladı. 

O zamana kadar saraydaki asil "' 
ler meyanında kendisi de rütbe sa
hibi bir asildi. Fakat halk ile temas 
edince onların başına geçecek ve 
onlara hükmedecek bir kraliçe oldu· 
ğunu anladı ve zevk duydu. 
A~nesine yazmış olduğu bir 

mektupta bunu heyecanla anlat
mıştır. Fakat pek çabuk heyecana 
düşen, Mari Antuvanet a~'ni zaman
da pek çabuk ta her şeyi unutabi
len bir kadındı. Parisi birkaç defa 
ziyaretten sonra halkın bu heyecan· 
1ı tezahüratı.nı pek tabii bulmağa 
başladı. Ateşli bir kalabalık tara • 
fmdan alkışlanmak, yirmi milyon 
insan tarafından sevilmek.. Bunlar 
ona pek tabii bir hak gibi göründü. 
Fakat en tabii hakların da mukabi
linde vazifeler vardır. En temiz mu
habbet ve hürmet hisleri de karşılık 
görmeyince sönüp gider. 

Dk ziyaretinde güzellik ve zara
fetile Parisi fethetmişti. Fakat Pa
ris Mari Antuvanet'i teshir etmek • 
ten geri kalmamıştı. 

Sık sık, hatta lüzumundan fazla 
sık Parisi ziyarete başladı. Bu ziya
retler bazan gündüz maiyeti ile, 
debdebe ve saltanatla yapılırdı. Fa
kat bazan da mahdut samimi arka
daşlarile beraber tiyatroya ve balo
ya hususi şekilde giderdi. Parisin 
sıcak ve cazip eğlence muhitini bir 
kere tanıdıktan sc,1ra Versay'da sa
bahleyin kiliseye giderek ve gece 
yün işleri örerek vakit geçirmek 
genç kadma a4ğır geliyordu. Sarayın 
hesaplı, itinalı ve sıkı hayatı kendi
sini sıkıyordu. Parise geldiği zaman 
geniş nefes alıyor, şehrin kalabalığı 
arasında kraliçe olduğunu u•1utuyor 
ve candan eğlenebiliyordu. 

Bir müddet sonra haftada munta
zaman Uç gece Venıaydan Parise ge
celeyin bir araba ile gidiyordu. Bu 
arabadaki süslü kadınlar arasında 
daima Mari de vardı. Bunlar bütün 
geceyi eğlence ile geçirdikten soınra 
sabaha karşı dönüyorlardı. 

[Arkası uar] 
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TOKATTA iMAR 

Şehrin en mühim 
eksiği de tamamlandı 
Yeni elektrik santralı Tokadın 
bütün i htiyacına cevap veriyor 

• 

Tokat memleket hastahanesi 

Tokat, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Tokat, Anadolunun eski şe
hirlerinden biridir. Birçok abide ve 
eserleri de bunu isbat eder. Bununla 
beraber uzun seneler ihmale uğramış, 
şehrin soluk çehresi uzun müddet 
değişmemiştir. Son yıllar içinde yep
yeni bir inkişaf çağına giren Tokadı, 
bir geline benzetenler var. 

H alkevi çalışmaları 
Asri ve modern bir tarzda yapıl -

mış Halkevi, halkın ve gençliğin ha

reket kaynaği olması hasebiyle en 
ba§ta gelir. Bu binaya ( 50.000) lira-

teharrik 300 beygir kuvvetinde bir e
lektrik santrali vardır. Oldukça zen
gin bir müzesi, halkın okuma ihtiya
cını temin eden kültür ve Halkevi ki
taphaneleri vardır. 

Mahsul vaziyeti 
Bu yıl mahsul bereketli olmuştur. 

Ayrıca tütün ve şeker pancarı zeri

yatı da yapılmaktadır. Geçen yıla na 

zaran bu yıl tütün dikimiıo.de çokluk 

vardır. Turhalde şeker kombinasının 

kuruluşu bura iktısadiyatına da ol -

dukça mühim menfaatler temin et -

mcktedir. Tokadın derli toplu bir ha-
ya yakın bir para sarf edilmiştir. E - le gelmesine Muğla ya tayin edilen es 

Aydın halkı , 
Dört uçak aldı 
Aydın, (Tan) - Aydm merkez il

çesi adına önce Aydın ve Germencik 
tayyareleri alınm~tı. Aydın Hava Ku 
rummıdan öğrendiğime göre, Aydının 
yurtsever halkı son yıllarda Türk 
güklerin.e dört uçak daha alm1şlardır. 
~O Ağtıstos Utku ve Uçak bayramın
<la adkonma törenleri yapılacak olan 
w uçaklara: Aydın çiftçileri, Ortak
lar, Karapınar ve Koçarlı adları ve
rilecektir. 

Aydında tüyler 
ürpertici bir 

cinayet işlendi 

Suçluların hepsi yaka
lanarak adliyeye 

verildiler 
Aydın, (Tan) - Aydının Ovaemri 

köyünde çok feci bir cinayet olmuş
tur. Vak'ayı bildiriyorum: 

Temmuzun 31 inci günü kır bekçi
leri Kadıköy ovasında Azmak içinde 
yüzükoyn kapanmış, ensesinde V«:f ka 
!atasında gayet büyük yaralar olan 
bir ceset görüyorlar. Hemen hükfııne 
te haber veriyorlar. Müddeiumumi ve 
merkez jandarma. bölük kumandanı 
hükumet doktorile vak'a yerine gide
rek tahkikata başlıyorlar. Cesedin 
Ovaemri köyünde oturan Bozkırlı 

Mustafa Ali olduğunu tesbit ediyor :
lar. Ortada hiç bir emare yok. Civar 
beş köy halkı bu işe mütehayyir. Bu 
durum karşısında Adliye dosyaları 

katilleri meydana çıkarıyor. Öldürü
len Mustafa Ali ile Ovaemrinin eski 
muhtarı Küçük Ömer oğlu Ali ara -
ı:ıında dört beş mahkeme olmuş, kimi 
bitmiş, kimi sürüyor. Vakayı ele a
lan Adliye ve zabıta cinayetin şek -

!ini ve katilleri meydana çıkarıyor. 

Bir kadın ağır 
surette ya~alandı 
İki kardeş, yüz vermedi 
diye bir kadını bıçakla 

yaraladılar 
Tahtakalede bir kadın iki kardeş 

tarafından kıskançlık yüzünden ağtr 
surette yaralanmıştır. Hadise şöyle 
olnm,tur: Saribazen çıkmaz soka , -
ğında oturan Siirtli Süheyla adında
ki kadın Yusuf v~ Haydar isminde
ki iki kardeşe yüz vermemektedir. 
Süheyla Tahtakalede Şeyh Davut 
hanı önünden geçerken iki kardeşe 
raslamıştır. Evvela aralarında ağız 
kavgası başlamış, bundan sonra bu 
iki kardeş bıçaklarını çekerek kadı
nı muhtelif yerlerinden yaralamıŞ -
lardır. Kadın hastaneye kaldırıl

mış, suçlular kaçtığından aranmağa 
başlanmıştır. 

Denizde boğuldu 
Bakırköy istasyonu civarında ka

saplık yapan İhsanın on altı yaşında 
ki çırağı Mehmet, soyunarak denize 
girmiştir. Denize açıldığı sırada ne
f~i kesildiğinden bağırmağa başla
mıştır. Sesleri duyan balıkçı Ali yü
zerek Mehmedi kurtarmışsa da, ço
cuk bir müddet sonra ölmüştür. 

Dört k i,i arasında kavga 
Malta çarşısında oturan hamal 

Ömer, akrabasından hamal Osman, 
kayınvaldesi Fatma ve kraısı Hacer, 

geçimsizlik yüzünden biribirleriyle 

kavga etmişlerdir. Kavga sonunda 

hepsi de muhtelif yerlerin~en yara -

lanmış ve hastaneye kaldırılm.ışlat -

dır. 

Bir mücevher hıraızlığı 
Şehrimizde bir mücevher hırsızlı

ğı olmuştur. Mısır prenseslerinden 
Fatma Beyoğlundaki berberlerden 
birinden çıktıktan sonra göğsündeki 
çok kıymetli bir iğnenin ortadan 
kaybolduğunu görmüştür. Bunun ü
zerine kadın polise müracaat etmiş -
tir. Kıymetli iğne aranmaktadır. 

Mikrobiyoloji kongresinden 
dönüt 

Temmuzun 25 inde Londrada top
lanan ikinci beynelmilel mikrobiyo
loji kongresinde hükumetimiz namı
na bulunan Dr. İhsan Sami, İstanbu
la dönmüştür. 

Kongrede görüşülen mühim mese
lelerden birisi de insanlarda difteri 
a.şısr ile insanlarla hayvanlarda teta
nos tatbikatı olmuştur. Kongre, üç 
sene sonra Nevyorkta toplanacaktır. 

Misırda kapitülasyon
lann lağVı 

Kahire, 10 (A.A.) - İngiltere Ha

riciye Nezareti konaoloshaneler mah
kemelerinin ceza işlerinde kaza sala

hiyetlerinin muhtelit mahkemelere 

devredilmesi 'suretindeki Mısır tezini 

kabul etmiş olduğundan kapitülasyon 

lar meselesinin halli için bir uzlaşma 

hasıl olmuştur. Mısırda kapitülasyon 

lardan istifade eden devletlere muhte vin edebiyat, dil, tarih, ar, temsil, 
futbol, voleybol ve saire gibi kollan 
vardır. Geceleri ayrıca musiki dersle

l'i ve zehirli gazlar hakkında kon!e -

ranslar verilmektedir. Evin kadın er

kek 500 den çok üyesi vardır. Bu ınik 

dar günden güne artmaktadır. 

ki vali Recai Gürelinin de mühim biz Ölü Mustafa Ali Ovaemrinden ev_ 
metleri vardır. - B. A. ·t hk ı · ·1 d lki lenmiş, kendini bu ve bitişik köy hal- lı ma eme enn ı gasm an evve 

Tokat hastanesi 
Tokat hastahanesi şehrin en hava

dar ve mühim yerine kurulmuş bir 

ıağlık yuvasıdır. 98 daireli ve 50 ya

taklıdır. Aşağı yukarı 100,000 liraya 

mal olmuştur. Tıbbi levazımatı pey

derpey ikmal edilmekte olan bu sağ

lık yuvamızın maalesef üç doktoru 

vardır. Bu bölgenin bütün hastaları
nı burada tedavi imkanlarını bulmak 
memleket sağhğına mühim bir hiz -
met olacağından Sıhhiye Bakanlığı -
nm bu hastahaneyi tam kadrolu bir 
sağlık yuvası haline getirmesi şayanı 
arzudur. 

'Atatürk heykeli ve elektrik 
lfantralı 

Cümhuriyet alanında Büyük Şefin 
bir Türk san'atkarı tarafından yapıl

mış heykeli veknrh bir duruşla nesil
lere hedef göstermektedir. 'Tokat, ar 
tJk elektriğe kavuşmuştur. Su ile mü 

İzmir fuvarı 
kına çok sevdirmiş, çok namuslu, çok 

<;alışkan, herkesin her bakımdan iti -
1 

madını kazanmış bir gençtir. Eski 
Sovyetler ve Yunanlılar muhtar Ali ise, birçok karış1k işlere 

inşaata başladılar karışmış, bu yüzden muhtarlıktan çı-

İzmir, (Hususi Muhabirimizden) -
Arsıulusal İzmir Fuvarının açılması 
na tam 22 gün kalmıştır. Bu itibarla 
fnvar yeri şimdiden mahşerden bir nü 
mune halini almış bulunmaktadır. Bir 
taraftan belediyenin inşa ettirdiği fu
var gazinosu, diğer tarafftan Sümer 
Bankın yaptırdığı büyük ve güzel 
pavyonu İnhisarlar İdaresinin yirmi 
bin liraya çıkacak olan büyük pavyo
nu fuvar yerinin şeklini dcğiştirıniı;. 
b~ka bir manzara yaratmıştır. 

Pavyon alan bütün ekspozanlar pav
yonlarının dekorasyon işlerini yapma 
ya başlamışlardır. Rusiar ve Yunan
lılar pavyonlarını kurmaya başlamış
lardır. Bunlardan başka fuar komite
si de bir taraf tan elektrik, su, telefon 
tesisatı ile yolları bitirmeye çalış

maktadır. Fuvarın açılma töreninde 
İktisat Vekili Celal Bayarın, Nafia 
Vekili Ali Çetin Kayanın bulunacak
ları kuvvetle umulmaktadır. 

karılmış, hakkında davalar açılmış 

bir adamdır. Fakat bu iŞlerin başın

da hep Mustafa Ali vardır. Eski muh 
tar Alinin, Mustafa Alinin kaymana
sile münasebeti olduğu hissedilmiş, 

bu yüzden de hakkında da va açılmış
tır. Vaka günü eski muhtar Ali, oğlu 
İsmail, Tatar Mehmet oğlu Durmuş. 
Kara Mehmet oğlu Ahmetle ovaya gi 
derek bir (karıngaç) ağacının altın
da pusuya yatıyorlar. Akşam Musta
fa Alinin evinde yemek yiyen yanaş
ması Tepecikli Mehmet, Mustafa A
liye harmanlara domuz geldiğini, gi
dip beklemesini söylüyor. Mustafa 
Ali bir çuval alarak harmanlara doğ 
ru giderken katiller pusudan arka -
smdan hücum ederek Mustafa Aliyi 
Durmuş sopa vurarak yere yıkıyor. 
üzerine .çullanarak adamakıllı dayak 
atıyorlar. Eski muhtar Ali, "artık 
bundan hayır kalmadı, öldlirlln" di -
yor. Oğlu 1srnaU tabancasını çekerek 

intikal devresine ait usulleri tetkik 

etmek üzere 1937 kanunusanisinde 
Kahirede bir konferans akdine davet 

edileceklerdir. Bu konferans, bir ne

tice elde edemediği takdirde Mısır hü 
kumeti, sadece keyfiyetten bir senC' 

ev.ve! haber vermek suretile muhte -

Iit mahkemeleri ilga etmek hakkını 

istimal edecektir. 

Beykoz Sulh Mahkemesinden: 

Sarıkamış icra dairesinde mevcut 
dosyasında adresi yazılı olan Dyas 
çavuşa: 

Faize tarafından aleyhiınize açıl
miş olan istihkak da va.sının duruş -
masında ikametgi.hınızın belli ol -
maması hasebiyle ilanen tebligat ya
pılmasına karar veriler ek 29-8~936 
cumartesi günü saat 10 duruşma 
vakti tesbit edilmiştir. 

O giln bizzat veya vekil gönder • 
mek suretiyle mahkemeye gelmeniz 
ve aksi halde duruşmanın gryaben 
yapılacağı tebliğ olunur. (24886) 

ateş ediyor ve öldürüyor. Suçluların 

hepsi tevkif edilerek Adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

11 - 8 - 936 

No. 11 ' Yazan: M!THAT CEMAL 

Namusu, insafı yok diye adliyede 
ona " Kardinal Tevfik ,, derlermiş 
Gazeteye yazı yazdığı için AdnanJ ı azletmeniz liiznn. 

şair sanıyordu. Kadın: 
Kadın: - O halde mesele halledildi. 
- Size daha tuhaf birşey söyliye- Dedi. Kağıdı çabuk çantaya sok· 

yim mi? Beni kimin "Bihter yaptı- tu. Adnanı kucaklıyacaktı. Tehlike
ğını kocam Nail Beyefendi d~ bilir!. .. Y~. Adnan, kadının gözlerinden ~~z· 
B · t . . "B'ht ~ dı. Yazı masasına kaçtı. Acı acı ok· 
d ~nı . am yırn_u s~ne 1 .er,, çagır- sürmeğe başladı. Bulanıyor, mendi· 
ı. Bı~te~ şerı! ~ı~t~r ~en!.: ~n ~ li yüzüne basıyor, bir avuç beyazın 

nun yırmı yıllık cıcı Bıhterı,, yım. üstünde iki kırmızı yuvarlak şey, 
Bu odada demin eti çırılçrplak du- iki göz olmak istiyerek "Ne vakit 

ran kadının şimdi ruhu ayni çıplaklık- gidecek?" diye kadına bakıyordu. 
la meydandaydı. Adnan bulandı. Acı Kadın kalktı. Adnanın yazı masa· 
acı öksür.meye başladı. Biraz daha ök- sının ucuna oturdu'. Kalemle cynu· 
sürürse kusacaktı yor, bir düzüye önüne · bakıyor, bit 

Kadın: şey bekliyordu. ' 

- Beni bu adamdan kurtar Adnan! Öksürüğü bitince Adnan katibine 
Pardon! Beni bu adamdan kurtarınız haykırdı: 
Adnan Beyefendi!.. - Salih Efendi biraz bakar 

sın? 
Sesi bu kadar umum folan bu ka-

dını tanıdığına, kanapede deminki Kadın: "Yaaa ! Oy le mi ?" dedi. 
Masadan kanapeye geçti. 

yatak vak'a.sına iştirak ettiğine Ad- Katip Salih dargın yüzle odaya 
nan öfkeleniyordu. Odada olmayan girdi. 
Katip Salibin duyacağı kaim sesle: Adnan: 

- Hanımefendi, dedi; beni ttffe- - Mecellenin 4 üncü cildini bul• 
din, bu davayı alamıyacağım. dum. Şu faslın kopyesini bana çı• 

Halbuki kadın bu odadaki şu ka- kar. 
napede bu davayı peşin ödemişti ; Katıp mecelleyle odadan çıkacalı.• 
"Aşkı Memnu" un "Bihter" i avuka· tı. Adnan kolundan yakaladı; yine 
tın sesine şaştı; acı gözlerle sordu. haykırdı: 

- Benim mi davamı alamıyor.su- - Yanımda yaz! 
nuz beyefendi? Benim mi? 

Adnan terbiyeli sesle: Cinayet 
- Esbabı var, arzedeyim efen- Raşelin Harbiyedeki konağmm & 

dixn, dedi; geçen gün zevciniz Nail nü bu sabah · çok kalabalık .. Fakat 
Bey buradaydı. Bu boşanma dava- susan bir izdiham !.. Kapıda 
sını, o da, bana vermek istedi. Al- Adliyenin cürmü meşhut otomobili.• 
madım. Şimdi sizin davayı alırsak Polisler .. Kalabalık mütemadiyen bil• 
tuhaf olur. Durun bakayım .. İyi bir yüyor ... Kapıdan kimseyi bırakmı • 
avukat bulayım size ... Karı koca ayır- yarlar. Içerde biri vurulmuş! Şişli• 
mada mütehassıs bir avukat ... Hah, de bütün levantin kadınlar telefon• 
buldum, Avukat Tevfik Hoca derler larile Raşele acıyorlar: Lafa başlar
bir zat var. ken "Daha genç sayılırdı" diyorları 

sonra Raşelin vurulmasını tabii bu• 
Adnanm ağzının içinde akrep gör- luyorlar, 0 kadar azgınlığın şonu btl 

müş gibi kadın bir çığlık kopardı: olacağına telefonlarını kaparken ka.' 
- Tevfik Hoca mı? Kardinal Tev-. rar veriyorlardı. 

fik mi? Boynunun çubuğu kırılası Bütün Şişli kadınları için "Raşeli 
herif ... Dini, imanı yok diye adliyede ·Alfred Cevadın bir gün vurması çol 
ona "Kardinal Tevfik" derlermiş ... ta.bit" idi. Ve ."mademki Raşelin kO' 
Bana bu yılanı mı tavsiye buyuru. nağında bir katil vardı: Vurulafl 
yorsunuz? Raşeldi; vuran da bir milddettenbe' 

Tevfik Hocayı kadının bu kadar ri Raşelden yüz bulamıyan Cevat'• 
yakından tanıdığına Adnan şaştı. tı. 

- Hocayı ne münasebetle tanı- Halbuki "Cevadrn Raşelden yü' 
yorsun uz efendim? bulmayışı'', "Cevadm Raşeli vut' 

- Ne münasebetle mi ?•Nail mü- ması,, ... Bunların ikisi de iki yalandı: 
nasebetile!. .. Kokona Filareti müna- Daha doğrusu iki "arzu' idi: Raşel1 

sebetile!. Kokona Polixeni münase- kıskananların arzusu!. 
betile!.. Çtinkü Moiz intihar edince, kadııl' 

Adnan: lar Raşeli fakir düşecek aanmışlat• 
- Fakat Polixeni Viyanada! kadını birdenbire sevmişlerdi. Fakat 

h 

h 
b 
k 

Dedi. Kadm acr acı güldü: aile avukatı, telefonda söylediği ge-
- Biliyorum; meşhur harp zengi- ee Raşele gelmiş, sabaha kadar kO' ht 

ni Moizin mütekait metresiydi; Vi- nuştuktan, Moizin karısına noterler' 
yanada ondan aylık alrp oturuyordu. de ikrar ettiği borçların "resen se' 
Fakat Moiz intihar edince kadının net" !eri dikkatle okunduktan sont' 
tekaüdiyesi kesildi. Istanbula geldi. Raşel 250 bin liralık bir kadın olll' 

Ezber bildiği şeyleri dinlemekten rak dul kalmıştı. Harbiyedeki kona.!' 
Adnan bunalıyordu. Bihter içini ta- yine eskisi gibi uşaklı, ahçılıydı. F'~' 
mamen dökemiyeceğinden korkuyor, kat Şişli kadınları yalnız bunu go
ağzından lakırdı kusar gibi çavuk rüyorlar, bir "adabı muaşeret matır 
çabuk, karmakarışık dökülüyordu: mi" geçirdikten sonra Cevatla evle' 

- Bu kokona Filareti bizim Nail neceğini bilmiyorlardı. 
Beyefendinin senclerdenberi metre- Ve kadının bedbaht olmadığını glY :l. 
siydi. Paşa babamdan kalan Bahçe- rünce bütün başka kadınlar bedba..bt' 
kapıdaki han hissemi Nail bu karile tılar. 

yedi. Ses çıkarmadım. Fakat Nail Zengin olmıyan levantin kadnı1&' 
bu! Bir kadınla durur mu? Son za- ra göre Harbiyedeki cinayet baş~' 
manda Avukat Tevfik Hocanın evin- türlü olmuştu: "Cevat, parası içil' 
de bu Polixeni'.yi tamdı; bu sefer o-
nu metres tuttu; onun üzerine Fili.- Raşeli vurmuş" tu. 
reti kıskançlıktan çıldmyor. Bir gün Borsadakiler cinayeti hiç kontlf 

muyorlardı: Çünkü mark, ley, le~' bana geldi; hepsini bir, bir anlattı. e' 

Ö 
gibi Raşel, Cevat diye borsa cetV ; t 

mrümde ilk defa bi rfahişeyle görüş !inde bir "kıymet" adı yoktu. YaJJll' 
tüm. Aman yarabbi, bu fahişe kıs· AkŞam gazetesinde cinayeti oJctlt" 
mı adeta başka bir mahlılk!.. ken gözlerini kıparak Moizin pe··' 

Adnan, "Bihter" e hayretle bakı- olduğunu biribirlerine işaret ecllY0~ 
yordu: Insanlar kendi rezaletlerini tardı. Zaten Moizin arkasından d& 
başkalarınc'la görilnce ne çabuk iğ- ima söylenen bu ı;ıe .... kelimesi, zetl~ 
reniyorlardı! gin olmıyanlar için senelerdenberı 
Kadın haykırdı: 
- Gidiyor Adnan Bey, gidiyor. teselliydi. d~ 

Şimdi de Beyoğlundaki otel hissem !kindi vakti iki kadın telefofl ., 
gidiyor. Nail Beyefendi bunu da bu konuşuyordu: Biri kumral, biri ~' 
kokona. Polixeni'le yemeğe başladı. mer .... Kocası kanserden yatan ktl.·ı:ı 
Çünkü nekadar olsa kocamdır diye ral kadın, çıplak ayağı pedikür~ll~~ 
Naile emlakimin idaresi için vekalet elinde, anlatıyor, aşığının kuc~gırıdıfl 

vatak kıyafetile oturan esmer w~ 
vermiştim. Nail de, kendi malı gibi 
altından girdi, üstünden çıktı. Geçen di~,liyo~~%ıan Raşel deg~ildi. J{oC"~ 
gün vekaleti geri aldım. e,O" 

Dedi, çantasından bir kalın kağıt öldükten sonra Raşe! Cevada. - dl 
çıkardi. yüz· veriyordu. Uşak Ahmet Ce."'~e-

- Yanıma gelir misin Adnan ? Be- kıskanmıştı; çünkü o da Ra.şelı et• 
be k lı Ş .. 1 viyordu. Ve işte bu uşak Abıtl_,.., ra r o uya m... oy e yanıma... -~-......ı"' 

Raşelin koynunda Cevadı vw .... Daha, daha ... 
Adnan kadına mümkün olduğu 

kadar az sokuldu. Kadının kolların
dan, dudaklarından korkarak kağıdı 
elinden geldiği kadar uzaktan süz
dü: 

- Bu vekaleti geri almakla bir 
ışcy çıkmaz. Nail Beyi vekaletten 

t " u. . ıtfl 
Gazete. ertesi sabah cinayetı ııı el' 

yazdı. Yalnız bir muhabirini ı:~;.,. 
le görüştürecek kadar ufak bır :1i~ 
lanla !.. Çünkü müddeiuınu111dıl ' 
Raşeli kimseyle görüştürmilyor,. 

Arkası '"il 
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IZLANDAYA Dert ortağı 

''Tl!!I~ 1<,, AKINI Yol ne zaman yapılacak? 
Cihangirdetı 11'. N. itnzaMle: 

No.11 - Yuat1 : Kadirccı.ı Ka/lı -

Ahlan gülle Danimarka gemisinin burnunu yalıyarak 
. geçti ve denizde büyük bir su süt~nu yü)(seltti 

Bir defa karaya çıktıktan ve 1 
bu korsanların ellerinden kurtulduk ı 
tan sonra adanın içlerine doğru, j 
~~lış yollardan bambaşka yerlere , 
'1decekti. Bu sefer eskisi gibi genç 
kıza karşı saygı göstermemeye ka
~ vermiş bulunuyordu. 
,,,}ferkes iş başındaydı. Anskar, 
... lll'k kadirgasınm kovaladığı Dani
ltıarka gemisinin onu biraz uğrqtır 
ltıaaını istiyordu. Çünkü leventler 
~karıda meşgul oldukları sırada 
bır aralık onun merdivenlerden am
bara inmesi, orada genç kızla bir -
kaç söz konuşabilmesi mümkün ola
t&kt.ı. Bir defa genç kızı birlikte kaç 
lıı&k için kandırabilirae yapa.cağı iş 
~an yarıya kolaylatmış olacaktı. 

Danimarka gıemisi güzel bir rüz -
tir altında iyi yol alıyordu. 

1 
__ Bu gidişle onu uzun zaman kova

"'lllak gerekti. 
Recep Reis emir verdi: 
- Yedekteki gemiyi bırakın ..• 
Türk kadirgasmdaki kürekler bir 

Bu 68ki yangın yerleri, iyi 'Veya 
kötii, bir 8ilrü apartımanlarla doldu. 
Fakat yol denilen fM 'ptidai medeni 
lüzum burada hi8sedilmemiş olacak 
ki, w.,Umıyor. Geçen gün, üstelik, 
komf'l'Zanmızda" birisi, yol parG8t 
vermedi diye twkif: edilip götürüldü. 
BunaZan& yoZ ne zaman yapılq,cak1 

Haklısınız. Fakat yolun ne zaman 
yapılacağını bilmiyoruz. Zannedersek 
bunu belediye dahi bilmiyor. 

B ir reıaam 

Kadıköyiinden N. K. imzaa:Ue: 
Gazetelerde relli senelik resmimizi 

gösteren bir sergi yamlacağını oku -
dum. Bu sergiye her re.taam iştirak 
edebilir mi ve edebilirse nereye mü
racaat etmek lazımdır,. 

Sergiden maksat, son elli sene için
deki ressamlarımızın eserlerini bir 

1 

arada göste~~~~ir. Sergiye gayet 
tabii olarak butun ressa.mlann eser
i leri konulacaktır. Sizin de iştirakiniz 
kabildir. Güzel Sanatler Akademiı:Ji 
DirektörIUğüne müracaat ederseniı 
memnuniyetle karşılanırsınız. Sizin 
gibi, hiç bir teşekküle mensup olma

' yanların eserleri de aranmaktadır. 

~ka için durunca yedekteki ge • 
~yi bağlayan palamarlar gevşedi. 

AaptcMla göri.ifmek '3tiyorum .• But" kaptan.. Ben kottU~m. Bent ora-
Satın almak zevki 

Beyoğlundan K. im.za8ile: 

«;lan babalardan çıkarılıp atılınca 
da. Türk kadirgası birdenbire hafif
~iş, küreklerin yeniden kullanıl -
:aaile beraber eskisinden bir misli 

eriye atılmıştı. 
Şimdi iki gemi aramndaki uzaklık 

hk çabuk azalıyordu. 
'l'tirk gemisi sipsivri mahmuzu • 

lt1ı!t ve keskiıı provumm iki tara • 
11:'1da.n. köpükler saçarak bir deniz 
'lderi gibi ilerliyordu. 
. l>animarka gemisinin gUvertesin
Cleki teliş arttı. 
Bağırmalar, çığırmalar çoğaldı. 

~iraz sonra da sağa ve sola şaş
""'--' ~km dönerek zikzaklar çizi • 

, ..... ~u. 
'tt. 'leeep Reis dümeni kullanan Ka-

1'a.ıimuda emretti: 
~ t>u,manı önce sancağa alaca • 
h• lonra iskeleden aborda olaca· .... 

- :a.,a.tUne reia
~P Rela ~ ~~ küi.radaa 

ıtl\'erteye ~. saf1J eollu kU • 
~~çilerin ortasındaki ince yoldan 
iti' kuaraya doğru, yirmi Yatında
•~ bir delikanlı çevikliğile kOfDlUf-
~ ·T 
~ ltara Mahmut dümeni pek iyi ida-

ediyordu. 
'l'ürk kadirga.sı Danimarka gemi

~e bir hizaya geldiği zaman Recep 
tan la provadaki toplann başında du

J8.fl Mustafaya aordu: 
- Hazır mısm?. 
- Elbet ..• 

bit - Provamız& alır atmaz burnuna 
ruııe yapıştır. 

J\..~k gemisi sancağa döndü ve 
t;111i Hasan birinci topun fitilini 

11.fturdu. 
\._c\tııan gülle Danimarka geml8lnin 
~unu yalıyarak geçti ve denizde 
~ bir au siitunu yükseltti. 

op leei ortalığı sanslillfb. 
~ baninıarka gemisinin on bef ka -
~il t&Yfası hep birden gemilerinin 
'Pefteaine ko9muşlar, kollannı ha 
'l ~ kaldırmıflardı. Uç dört tane -
~eı~rine birer beyaz mendil veya 
~Parçası da geçirmifler, aallıyor 
~ · ÇUnkU ikinci gUlle gemileri • 
~bordasına çarptığı zaman her • 
~ P&rçalıyacak ve onlar da de
a" dökülerek zaten av bekliyen 
~ balıklarma yem olacaklardı. 
l\..=~ kadirgası iskeleye döndü. 

t..:~arka gemisine aUrtUnerek 
··~ mrada: 

......_ leanca at
' ~la!._ 
le Sıkı bağla! .• 

. ~ "ltıandalan duyuldu. 
'- ~it dakikadan daha az bir zaman
~~tıaıtcaıar atılmıf, bağlanmıt ve le 
ser Yalın kılıç Danimarka ge -
~~hı güvertesine fırlamışlardı. 
~ l'ln 'ba,mda Recep Reisin ken
~ "%. Tayfalara göz attı. Bunla 
~~ ~Inda kaptan kılıklı kimse 

\l:, 

l. ~ l<aptan nerede .. 
lQ, t Uz bunun cevabmı almamı,tı 
S eırunüı kıç tarafma baktıit za
~l'adan kendisini denize atmak 
~~ birimııı gördU. Ko9tu, ayni 
\ ~ Ya.nuıda bulunan Çil Ali 

....._ 'l'u leventlere bağırdı: 
~tun onu.. Bırakmaym? .• 
ııı,, b'lrden ko,tular. 
~ 't Yetişemediler. 

t~ı. \lı .~&flarında kmnIZI sakallı, 
~">. toruaıu ve uzun boylu bir 
t.~l'fııtolan kaptan, omuzlarındaki 
~ fırıatm1' kendisini boşluğa 
~~fti. . 

ya götürün .•• iki senedir evliyim. Karımı çok se
viyorum. Zannedersem o da beni se
viyor. Fakat çok sinirli. Kendfainc 
birşey almak istersem, lmnıı bana bı
rakmıyor, ille, parasını ver, ben ala
yım diyor. Bu yüzden münaka§alar 
ediyoruz. Ona, birşey almak zevki
nin, benim için kıymetli olduğunu 

naaıZ anlatayım1. 

- Onu kurtaralım. 
Diye söylendi ve denize atlamak 

için davrandı. 
Kaptanın atladığı yer birdenbire 

köpüklendi, k&n,tı. Dana büyüklü
ğünde kara ve parlak balık sırtlan, 
iki sıra hançer dişli canavar ağızlan 
görüldü: 

- Bakm, bakın! Oraya bakm ! 
Genç bir levent böyle bağırmıştı. 
Bakmıyanlar da oraya bakmışlar-

dı. 
Bir çığlık ve boğuk bir ses quyul

du. 
Sonra sular kızardı. 
lld kocaman köpekbahğı kaptanı 

orta yerinden ikiye biçmişler, her
biri birer parçasını alıp götürmüş
lerdi. 

Çil Ali gözleri dehşetten büyü
müş olmasına rağmen: 

- Yazık oldu ... ~ kaldık! .• 
Diye mırıld~dı. 
Bu sırada Anskar gU verteden 

ambara giden merdivenin başına 
gelmiş, kimsenin oralara bakmadı
ğını görünce basamakları üçer üçer 
inerek görünmez olmuştu 

• 
- 5- Bu zevki duymak hakikaten tatlı 

Bir karar... ise de, anladığımıza göre kannızın 
Danimarka Kralı DördUncU Kris- sizden, alacağınız şeyin parasını iste 

tiyan tarafından lzla~ıdaya vali ola- mesi §U sebeptendir. O, alınacak eş
rak gönderilmiş olan Halger Rozen- yayı daha licuza alabilir ve artan pa
krans o zamanlarda adanın garp ta- ra ile de başka birşev daha alabilir. 
raflanndaki Bessastadir kasabasın- "" 
da oturuyordu. Vaktile Danimarka- Sizin zevkinize mini olmakla, onun 
dan gelerek Vestman adasında yer- zevki iki misli artacağına göre onun 
leşmiş olan tüccar Lauritz Bagge- istediğini yapınız. Fakat bunu her 
·nin kız kardeşile evlenmişti. zaman yapmak ta doğru değildir. Ara 

[Ark~ 'V(JT] sıra da bu zevki kendinize inhisar et-
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Transit gelJliler 
ve sıhhi kontrol 
Boğazlar mukavelesine 
göre nasıl yapılacak ? 
Yeni boğazlar mukavelesi mucibin

ce, bu aym 15 inden itibaren Büyük
dere ve Ç&nakkale sahil sıhhiye mer
kezlerine g'elecek transit gemilerine 
ne şekilde muayene yapılacağı ali
kadaralra bildirilmiştir. Bu tebliga
tın esaslan şunlardır: 

"1 - Boğazlara transit geçmek 
üzere gelen - bayrak farkı olmak
sızın - bütün ticaret gemileri her 
iki boğazdaki sahil sıhhiye kurumla
n önünde durarak sıhhi kontroll&n
nı yaptırmağa mecburdurlar. 

(Hava fenalığı ve makine sakatlı
ğı gibi bir sebep altında bu merkez
ler önünde durup bu kontrolu yaptır 
mıyan ticaret gemileri, bundan önce 
olduğu gibi merkezlerden "Geçiniz" 
işaretini aldıktan sonra yollarına de
vam ederek İstanbul limanında (Ga
lata sahil sıhhiye merkezi tarafın -
dan) bu kontrolu yaptıracaklardır. 

Sıhht kontrol yaptırmak üzere sa
hil aıhhiye merkezi önünde durmı • 
yan transit gemileri süvarileri, usulü 
veçhile ve rüsumu sıhhiye kanunu 
mucibince cezalandınlacaktır. 

2 - Boğazlan ve Marmarayı tran 
sit geçen ticaret gemilerinin sıhhiye 
resmi ol&rak - tonilatosu kaç olur
sa olsun - bütün ticaret gemilerin
den beher safi ton başına (0,075 al
tın frank yani 7,5 altın frank santi
mi hesabiyle) bu günkü karşılığı o

;lan 3 Türk kuruşu olarak alınacak 

ve bu resim o gemiye vize aldığı ve 
resmini verdiği günden itibaren altı 

ay içinde gittiği yoldan, yine transit 
olarak dönmek hakkını bahôedecek
tir. 

(Bu altı ay!Jk müddet ay heaabile 
ve pce eaat 24 te biter.) 

3 - Tran.stt geçen ve reemini ikin
ci fıkrada yazıldığı veçhile veren bir 
gemhun altı ay içinde yapacağı dö
nU, eeferiııde yeniden resim verme -
mesi için, evvelge giri§i esnasında 

vermi§ olduğu resme ait makbuzu, 
dönU, esnasında durmağa ve srhhi 
kontrolunu yaptımiağa mecbur ol -

1 duğu sahil sıhhiye merkezine gös-

Ekmek ucuzladı 
Narh komisyonu 20 
para tenzilat yapb 

Narh komisyonu dünkü toplantı
sında francalaya 20 para noksanile 
16 kuruş, birinci nevi ekmeğe on pa
ra noksaniyle 11 kuruş lııt para ve 
ikinci ekmeğe gene on para eksik o
larak 10,5 kuruş azami fiat koymuş-
tur. 

Ne zaman -e-tleneyim? 
Ankaradan S. V. imzasile: 

!5 yGfındaysm. Çok swdiğim bir 

kızla on aydan beri nişanlıyız. Bir 

kaç gün ewel askere çağırı"ldım. A

caba şimdi m' wleneyim, yo~a a-s
kerliğimi bitirdikten sonra mı1 

Bu mesele tamamile size ve aileni
r;e bağlı. İster şimdi evlenin, ister da

ha sonra. Bize kalsa, askerliğinizi bi· 
tirip öyle evlenmeniz daha makul o-

Bu yeni fiatlar yarından itibaren tur. Fakat yine, nişanlınız ve siz da-
on beş gUn devam edecektir. ha iYi bilirsiniz. 

lnhiaarlar V ekilinin tetkikleri 
Gitmek lazım 

Şi§Ziden M. K . imza.rile: 
GUmrük ve İnhisarlar Vekili Rana Bir amleden beri bir gençle gi.::li 

Tarhan dün İnhisarlar umum müdür 
sooi.§iyoruz. Birden bire ailemle bera

lüğüne gelmi§ ve akşama kadar meş-
gul olmuştur. ber MtMra yerleşmek mecburiyeti 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliifiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiii h68ıl o"ldu. Deli gibiyim. Gitmek iste

termesi şarttır. 

Dönil§ seferinde makbuz göstermi
yen gemiler ikinci bir transit resmı 

vermeğe mecburdurlar ve bu ikinci 
resimle yeni bir dönil§ hakkmı kaza
nn-lar. 

Dönüş seferlerinde transit resmi -
~in evvelce ödenmiş olduğu ancak 
bu makbuzun gösterilmesile ispat e
dilebileceğinden kaybolduğu hakkın

da hiçbir mazeret ve ikinci bir nüs

ha verilmesi hakkındaki istekler ka
bul edilmiyecektir. 

4 - Boğazları transit geçen tica

ret gemilerinin - mübrem ihtiyaçla
rını temin için - İstanbul limanında 

duracakları azami 48 saatlik müddet 
transit sıfatlarmı bozmıyacaksa da, 

her ne sebep ve suretle olursa olsun. 
bu gemiler gerek İstanbul limanında 
ve gerek boğazlan çıktıktan sonra 
veya boğazlara girmezden evvel bir 

TUrk limanında durup ibtilit ederse 
tra.ıısitlik sıfatları bozulacapıdan 

ve diğer ticaret gemileri gibi 500 No. 
lı rüsumu -·~.Jye kanunu mucibin· 

ce resim vermeleri lizmı geleceğin -
den, evvelce eksik alınmış olan resim 
farklarını öderler ve resim vermek
sizin transit olarak döo:üş haklarını 
kaybederler.,, 

miYOT'Um. Fakat gUmcm UiZım. Sev

diğim adamdan ftQ.MZ aynlacağım1. 
Aman 'bana bır aktı öğretiniz. 

Sevdiğiniz adama vaziyeti olduğu 
gibi anlatınız. Eğer sizi cidden !evi

yorsa, evlenmeği teklif edecek, o za

man ailenize söylersiniz ve mesele 
hallolunur. Eğer sizi sevmiyorsa sizi 

teselli etmeğe kalkacak. O zaman da 

ayrılmanız daha hayırlı olur. Ht-rhal
de soğukkanlılığınw muhafaza edi -
niz. 

Z or la e vlenmit 
Tünelden 11'. D. imzasile : 

Ailem beni zorla, benden 20 yrr~ 

büyük, ve zengin bir adamla evlendir 

di. Evleneli bir sene oluyor. Bir türlü 
kocama ıaınamadım. Müthi§ brtbah -
tım. Bu vaziyette ayrılmam <Uıha ha
yırlı değil mi1 

Ayrılmadan evvel çok düşünmeniz 

IAzmı. Hakikaten kocanızm hlc; bir 
meziyeti yok mu? Yoksa siz mi bu

nu böyle görüyorsunuz. Ayrılırsanız 

daha mes'ut olacafmıza emin misi -
niz? Kocanız ?.enginmi§... Zenginlik 

eğer saadet getirmezse de hayatı 

rnüthiş kolaylakştınr. Herhalde iyi 

düşününüz. Birkaç zaman daha tec

rübe ediniz. Belki geçinebilirsiniz?. 

'9 r eerııı:;. bir 1 Kaybolan çant;--ı 
\...~----------------------------~-----~J 

Geçen &e11e yamı bir öğle tu.eri 
idi. Tünelle Beyoğluna çıkıyordum. 

Vagona girer girmez gözüme kana
pelerden birinde unutulmuş, küçük 
yılan derisi bir çanta ilişti. Vagon
da benden başka kimse yoktu. Sa
hibini bulup, vermek üzere çantayı 
yanıma aldım ve eve gelince belki 
sahibinin adresini bulurum düşünce
si ile çantayı açtım. İçinde bir za
rif ruj tüpü, küçük beyaz bir men
dil, bütün bir beş liralıkla bozukluk 
paralar vardı. Küçük gözünü kanş
tırmca elime bir kadın resmi geçti. 
Parlak bakI§lı gözleri, çok siyah 
saçlan ve uçlan yukarı doğru şey
tani bir mani ile kıvrılmış kızıl du
daklan olan bir kadındı bu.. Tatlı, 

tatlı gülümsüyordu ve bu resmin -ya
nında iki kat bükülmüş bir mektup 
duruyordu. Mektuptan çantanın sa
hibini anlarım diye, açıp, okudum. 
Şöyle başlıyordu: 

"Bahar geldi, seni tabiatın ken
dinden çiçeklediği bu yeşil ormanın 
kuytu köşesinde, her zamanki yeri
mizde bekliyorum sevgilim, seni ba
har çiçeklerinin arasında bekliyo
rum. Geçen bahar üzerinde mes' ut 
dakikalar geçirdiğimiz ağaç kütüğü
nü, küçük, san çam sakızlarından 
beyaz eteklerini korumak için her 
zamanki gibi yeşil yapraklarla ört
tüm. Geniş çam ağacının gölgesinde 
yolunu gözlüyorum. Kuşlar bile cı

vıltılanna, berrak kahkahalarmla 

okuduktan sonra cebime koymuş.. 
tum. Mahcup bir tebessümle af dil~
yerek çıkarıp, kendisine verdim. A· 
çıp ilk satırlarına şöyle bir göz attı, 
Sonra başmı kaldırdı. Gözlerinde 
çapkın bir gülümseyiş vardı. Ve bu 
tebessümle yalfı.ız beni değil bir çok 
erkekleri mahvedebilirdi. Bu genç 
kadının karşısında fazla kalmanın 
tehlikesini aıiladım. O gözlerind~n 
dudaklarına geçen şeytani tebes
sümle bana biraz yaklaşarak yav~ş
ça sordu: 

- Okudunuz değil mi?. 
Cevap vermeyerek susdum. Sükfi

tumdan her şeyi anladı ve beni kapı
ya doğru teşyi etmek ister gibi yü
rüdü. Arkasından incecik uzun ba-
caklarma gözlerim ilişince garip bir 
heyecanla sarsıldım. Fakat birden
bire çantada bulduğum mektubu o
kuduğum zaman duyduğum merka 
yeniden ayaklandı. Çantasını getir
diğim için teşekkür ederek uzattığı 
ince uzun elini sıkar.kan sordum: 

- Affedersiniz, bu bir kilstahlık 

olacak ama.. Mektup o kadar ateır 

li yazılmıştı ki sormadan yapama
yacağım. Çağrılan yere gittiniz mi! 

Pembe dudakları çapkın bir ~ekil-

de gerilerek, uzttn uzun güldU. Son· 
ra kelimeyi uzatarak cevap verdi: 

-Hayır! .. 

Hayretle irkildim: 
cevap vermeğe geleceğin günleıi -Ya öldü ise! .. 
bekler gibi dallarda boyunlarını bük
müşler ve mor salkımların biraz ö
tedeki geniş havuza vuran gölge
leri sanki sularda aksini arıyor. D.1-
rin, berrak suları olan bu havuz ba
şında geçirdiğimiz güzel dakikalan 

Şapkasının kenarından ince kıv
rımlarla inen parlak siyah saçları

nı itini.kar bir hareketle düzelterek 
omuzlarını silkti ve şaşkınlıktan bu
dala gibi gözlerimi açmama sebep 

hatırlıyorsun değil mi sevgilim? Ha- olan bir cevap verdi: 
ni durgun sularda süzülen yeşil yap- - Gazeteler de artık intihar ha· 
rakları seyretmek için başını sık sık berlerini yazmıyorlar ki bilelim ... 
uzatırdın ve oen birdenbire sularda Peride CELAL 
bir su nergisi gibi açan gilzel yüzü-
ne bakarak kendimden geçerdim. 

Sonbaharın ilk üşütücü rüzgar
lan omuzlarını titrettiği gün o ha
vuzun kenarında bana ettiğin ye

Mektep tayyaresi dün 
Almanyadan geldi 

mini unutmadın değµ mi? "Gelecek Türk Hava Kurumu umumi merke
balaar yine beni tibtada, bu bahar z· tarafından bir müddet evvel Al -

f~Cml!tfı?v~.!:::-..IJl•P.te~:~~~ena~~m~~ 
Bahar geldi sevgilim. Ve ben işte geç vakit Yeşilköye inmiştir. Tayya
o geniş havuzun beyaz taşlarında l'e, bugün Ankaraya ·gidecektir. lçın
sessiz oturmuş, gölgeni arar gibi ha- de iki Alman pilot bulunmaktadır. 
vuzun üzerine boynu bükük uzanan Bunlar tayyareyi Ankarada teslime
mor salkımlarla beraber sulara ~ğil- deceklerdir. 

Münhal Türkçe muallimliği 

miş seni bekliyorum. Bahar geçi
yor, birkaç gün sonra serin mel
temlerin nefesi ağaçlarda kesilecek 
ve senden hali haber yok! .. Faknt Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
bu mektubumu aldıktan sonra beni 60 türkçe muallimliği münhaldir. Bu 
bekletmeden buraya koşacağına öy- münhallere evvela açıkta olan Mual
le inanıyorum ki... Aksini düşünün- lim mektebi mezunları, sonra hayatı
ce tüylerim ürperiyor, korkunç ka- m kazanmak mecburiyetinde olan li
rarlar veriyorum. 

se mezunları tayin edilecek, yine 
E"-r gecikirsen kenanna oturup 
"~ · münhal kalırsa bu münhallere de 0-yolunu gözlediğim havuzun sularm-

da sürüklenen bir ceset bulacaksın r.iversite müdavimleri vekaleten gön 
Bunu kuru bir tehdit sanma. Dfi. derileceklerdir. 
şün ki, gfüJerimde yaktığın ateş ne-
ler yaptırmağa kadir değildir. Fa- Mektep kitapları ucuzlatılıyor 

• kat sen geleceksin sevgilim, biliyo-
rum ki geleceksin, ve seninle bera
ber geçen baharki gibi çılgın gün
ler yaşayacağız." 

Mektup böyle bitiyordu ve yaz 
geçmek üzere idi. İçimde müthiş bir 
merak uyandı: Acaba bu mektubu 
yazan adamın: "geleceksin .. " diye. 
feryad eder gibi çağırdığı kadın o
raya gitmiş miydi? Hemen çantanın 
sahibini bulmak için acele ettim. Ga
zetelere verdiğim bir kaç satırlık i

Maarif Vekaleti bu yıl mektep ki
taplarının ucuza satılmasını temin et 
ıneğc karar vermiştir. Köy alfabcle· 
ri beşer kuruşa satılacaktır. 

Ankarada Tıp Fakülteıi 

Ankarada bir Tıp Fakültesi inşası
na karar verilmiştir. Fakülte Ankara 
lisesinin bulunduğu sahada yaptırıla
caktır. İnşaat Eylfıl ayında başlaya

cak, gelecek sene ikm'l olunacaktır. 

lanın cevabı çabuk geldi. Gaip çan- Alman ıefaretinde reami kabul 
tanın sahibi adres olarak Şi§lide bir 
apartman göstermişti. Oraya gittim. 
Beni kız bir hizmetçi küçük bir sa
lona aldı ve orada sokağa çıkmak 

üzere olan çok şık giyinmiş genç bir 
kadınla karşılaştım .. Onu hemen ta
nıdım. Çantanın içindeki resmin sa
hibi.. Ayni parlak gö:tler, yukarıya 
doğru kalkıkça pembe dudaklar. Fa
kat bu yüzde resimde pek belli ol
mayan öyle çekici bir ifade ve göz
lerde öyle çapkın bir parlayış var
dı ki, zavallı mektubun sahibine hak 
verdim. 

Nasıl bulduğumu anlatarak çan
tasını uzattım. Tavırları teliflı idi. 
Ben belki de çantayı ve bu vesile ile 
o ateşli aşk mektubunu da bulduğu 
için sevindiğini sanmıştım. Fakat o 
çantaya sanlı kiğıtlan telaşla açar
ken bir davete geç kaldığı için acele 
ettiğini söyledi. Müsaade istiyerek 
kalktım. Tam vedalaşacağım sırada 
aklıma geldi. Çantadaki mektubu 

Tarabyadaki Alman sefaretinde pa 
ıar gUnü saat 11 de bir resmi kabul 
yapılmıştır. Şehrimizin Alman kolo
nisi hususi vapurla Tarabyaya git • 
mişler ve evvela umumi harpte ölen 
Almanların Tarabyadaki mezarlığını 
ziyaret etmiştir. Burada bir dakika 
sükdt edilmiş ve bili.hara' elçi Keller 
bir nutak söylemiştir. 

Bundan sonra sefarethane bahçe • 
sinde tertip edilen şenlikler başlamış 
fakat yağmur dolayısile hazır bulu
nanlar vapurir' sığınmak mecburjye
tinde kalmı§lardır. 

Bugün gelecek ıeyyshlar 
"Empres of Australya" vapurile 

bugün 500 den fazla İngiliz ve Kana
dalı seyyah şehrimize geleceklerdir. 
"Astorya" vapurile İtalyan seyyahla 
nn da geleceği evvelce haber verilmi' 
se de, bilP.hara bu seyahat geriye bı· 
rakılmıştır. 
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Arttırma ve eksiltme 
muhhrası 

11 Afuato. Salı 
Nafia Vekileti Demiryeı!lnn i•.ıtaat 

dairesinde Aydın lfeır.~r:;o;u içw ba-
lut ihzar ve naklıyeai. . 

lzmitte Tümen M.tmaJmz. komiıyo
nunda ~17,700 kilo yulaf ekailtmeei 

Jandarma genel Kamutanlığı An
kara Satmalma komisyonunda mğır 
eti, arpa eksiltmesi. Kadıköy Vakıf· 
lar Direktörlüğünde kiraya verile
cek arsa ve kulübe arttırması. 

• Kabata$ta inhisarlar levazım ahm sa
tım komi17onanda bayrak ekıiltmesi • 

• Gümrük muhafan ıenel kamutanhtı 
!ıtanbul satmalma komiıyonanda 525 adet' 
~ai torba11 ve 540 adet arka çantHL 

• Çanakkale Tiim aatm.ıılma lromi170 • 
nanda 3ZO kilo 111laf ekılltmeli 

• Fındılrhda askeri aatmalma lromiıyo • 
nanda Çatalca için 7700 kt1o kuru solan 
Ye yazlık ıebze eksiltmeı.i 

• Tophanede htanbul Lnuım satmal • 
ma komiıyonunda 113 ton Nde7aiı ve 2600 
çift mahmuz elrliltmesi. 

• htanbul belediyesi daimi encümenin • 
de yaptırılacak Be7azrt Hazinedar ıokaiı 

lraldrnmlan ekıiltmeti, Ve Unkapanında 

araya verilecek 5 odalı evin nmf hi11esi 
•e Çatalcada satılacak arN artmna11 .• 

• htanbul •akrflar direlrtörlüiünde sa
tılacak emllk artırma;ı. 

·• lıtanbul beledi7esi daimt encümen:n. 
de htanbulda 19 uncu illnnektep bahçe du 
Yarmm üzerine konulacak parmaklık ek· 
ailtmeıi • 

• btanbul Belediyesi daimi encümenin. 
de kiraya verilecek He7beliada eski beledi-
7e mevkii art1"1laıı. 

12 Aiu•to• Çarf(lmha 
• Emllk ve eytam Bankaamda taksitle 

utddr arular artırması. Ankarada Sümer 
Bank Umum Müdurliiiünde Buruda ya. 
palacak merinoı fabrlkaama ait kuvvet 
santralı binaaıle atelye bina11 inşaatı. Is -
tanbulda Sıhhat ve lçtimai Muavenet Mü . 
dürlüiü artırma ve eksiltme komis7onun
da Haydarpqa Nümune ha1taneıi için aa
tınalmacak 50 • 75 bin kilo ıüt. Jandarma 
Genel Komutanhft Ankara Satmalma Ko
miıyonunda aatınalmacak 4,000 kilo pi • 

ı "nç, 1,200 kilo zeytin7atı. 30,000 • 50,000 
kilo od1111. Dahill7e Vek~1eti SatlSlllma Ko 
mia)'onunda vil&)'etler ..t me,.danmm per 

ıela inptL Ankara Mektepler Muhasebe

cfftlt" Satmalma Kl5111tfyönuıfi1a elrrmı~ 
böbrek yafı, ciier, i•lrembe, beyin, p•ça, 
ta'VUk, hindi, kesme ve toz ıelrer, iyi su, 
maden n)'Q Ye bu ekliltmeai. btanhlal 
Slhhat Ye içtimai Muavenet Müdürlüiil 
artırma ve Eksiltme Komiıyonunda le7li 
Tıp Talebe Yurdu hademesi için ahnııc"lr 

94 takım elbi1e. Llielburıuda Tümn Al. 
St. Kamandanlıtında Tiımen birlikleri için 
aatmatmacak Z0.7.50 kilo aadeyatı. 

• Urfa Nafıa müdilrlüiilnde Suri7e hu
dudu cbhilinde Caber lralui 7aıunda Sil • 
te,,man Şah türbninde ,,.pdacak jaıadann. 
karakol bina11 ekıiltmesi. 

• Giımrülr muhafua ıenel lromatanhiı 
btanbul aatmalma komi17onanda 640 a • 
det kiitüklii aıkı "'' ka7111ı palallla elrıilt 

meli. 
• htanbal belediyesi daimi encümenin· 

de kiraya verilecek köprünün Haliç cihe

tindeki kiıe ve Çapada bahçeli ev artırma. 
iL 

• Sarılramıt Hkerf Ntmalıaa komiıyo • 
aunda 315 bin kilo aadeyafı ve 100 bin kilo 
arpa eksiltmesi. 

• lataabal ldılaat Ye içtimai Muvenet 
lliiAlirliitti artırma Ye ebiltme komi170 • 
nanda Tıp talebe nrclu içia 2130 adet 
fildekot faaill •• ZUO adet fıldekol doa 
,,. IOO adet irile 70tvcha ebiltmeli. 

• laldearlar !rtaahl .... mldlrllltleck 
111'-l At11 et.,_. .... ılBr J'tri ,,,_ m• .... ,. •. ,.......at. .................. .,. ............ 
.. D.drtat .... , •• •• •td8cü llO 
toll nra demir as tlrF B• 

........ wlla,.d ............. • • 
..._. ----- ı.t.iw .,._ 
dnktflrllil icia 12 lıill Htrı llluia e1s • 
llltm .... 

........ ~ •taalma ·omiqo-
.. alıreti. 

• a.ıediJ'e claiml mctm.la .. Hqbeli· 
... Halk seimeel - ltonlaram •etitdrU..... 

• Guübl• Tim ~malıu h .. "899 
.. S50 Mil kilo J"daf elıllltmıll. 

• lstaahl Vddlar clirtlrtlrl ...... iri· 
.,. .......... utrrmPL 

IJ Al•• p_,_t. 
• l.Ut ... lctilml • ••• ..,,..., 

Aüara _._ Hd••Ab .....,........ .. _ ........ ,.... .... ~ .. 
tadil&t ... ... 

• J...,_ ... ............. ........ 
tatmalma bmia:ronmula bpatlü ft ... 
htrbmatebilbMll. 

BORSA 
10 AGUSTOS PAZARTESİ 

l'•rolor 

Sterlin 
1 'Dolr 

20 lniçre fr. 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek lraroa 
20 Le, 
ZO Dinar 
Franıu fr. 
L. reı ., ... ilah 
Plorin 
A nıtar19 tilin 
Muk 
Zloti 
l'enıo 
t,.,,. 
Yee 
,.,,., trw~ 

Altm 
Bınlrnot 

Londra üzerine 
P.ııris j;,.erine 
Nev7ork 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avu,.tarya 
M.ıırlr 
lıvec kronu 
tıpanya pezeta 

~tifo"' 

le B•nlıH· Me 

Ahı 

621,-
124.-
115.-
to.-
21.-
as.-
ıs.-
49.-

163,
ıto-
12.-
22.-
2~.-
21,-
u .-
n.-
12.
~, -
971,-

243.-

N 
~unılınt 

Anadolu ~ 50 
.. 3100 

Sirkethayriye 
Tramvı• 
""""°"ti N elııtıır 
Tpr1r.,• 
A111•n Çimento 
Merkez Banknı 
O• .... ~"'• R~n\ro.,ı 
Sark Merkez Eczane1i 

•ıtllrraılar 

Türk Borcu T 
" 11 
.. .. 111 

Erıani A. 'it. C. 
livn - Ers&ınlJ"I T 
~ • ti 

•• t 11 

634.-
126,-
120.-
14.-
23,-
94.-
16.-
53.-

166,-
196.-
14.-
24,
sn.-
23.
l• -
2!1.-S•
,~ -
972,-

244,-

63450 
12.03 

0,79.10 
10,06,18 

4,70,50 
2.43.18 

63,13.33 
1,15,75 

19.17.67 
4.14.-
1.97,U 
3,06.11 

6,12 

IS.-
990 
o"" 

26,25 
42,50 
16.-
11.-
9.30 

1?.1'0 
10.75 
75.75 
21\-

3.60 

?2.•0 
20,90 
21.30 
96.50 
"° .,~ 
91.75 

~ s..ı r f e"' v 1 f t • r 1 

t:<• ·-·" ••••• -IOM Tl 
l!Hl m -. 

Rıh••.,., 

Anadolu I ve il 
.. m 

Anadolu Mıime11il 

'" .,, 
46,35 
'7.'-fl 
47,65 

Tü k • Yuıoılav ticaret 
anlatmaıı uzatıldı 

Yugoılavlarla aramızdaki ticaret 
anlaşmuının müddeti 20 Temmuzda 
bitmiı, ayni esular dahilinde anlq
rna Uç ay temdit edilmiıtir. 

lzmir 1erıiıine ittirak edenler 
lzmir 1 Eylül beynelmilel sergisi

ne iftirak için yapılan müracaatlann 
arkuı almmıttır. lıtanbuldaki bütün 
sanayi firmalan hemen hemen sergi· 
de temıil J'dilecektir. lttirak etmi . 
yen sanayi şubeleri, gruplar halinde 
Ticaret ve' Sanayi oduı tarafından 
temail edileceklerdir. Oda bu hususta 
tedbirler almaktadır. 

Suriyeden ~epler 
Şam llel'gi8i mthıuebetile Suriye • 

den deri, eam, alominyum mamulltı 
ttnrlnden pn1t mlkd&rda talepler vu 
kubulmaktadır. Bu taleplerin kaqıJa 

na1'llmemi lem leap eden tedbirler &• 

im .... 

s..-... .,,.,,., ..UaWql 

..,,,,, """• MDlkova, 10 (A.A) - Sovyet h6-
k6meti, lapuya lflertiıe idemi mt
dahale balr1nncl•ki l'raum tekUtJe. 
rint bbaf eylediğini l'raua mula
bat,u.rma bilclirmlftir. 

tı. 1adeNI, kok k&aiiri " lııriW• kiail' 
.... .. ~ kimürti ...... drı•. 
... pn .,.a.telif ciu .......... A7tia .. 
..,.,,.,., ....... lbll ...... 

• lfalatJa ........ ,.... ,... ,.. ........ .,. ...... ........... 
• Glnl ........ Alsa..... ... ..... ,.... ••t .......... ,:q, .... il c:Ut ..... 
• Sallataeta t-H ır18r IAft8m ...... a-._ ..._ ., .. r.,.,_ ......... ._... 

.. eblJtlMll. 

• Çoda kor .taaıma k~ 
, ... kilo ............... i . 

• Topllaa ... Lenaa latmalma komi8 
,.... •• llat'lıbe•*Mlıi ......... 
flldrllDa ...... 
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·Manevralar neticelendi Dünyanın sonu mu? 

Ordumuzla 
iftihar etsek 

ne kadar Ağustosun 9 undan 14 üne 

yeridir Diln~~~e~ m~~ür~~i. ~d~ Ali~I~ ~~ ·~~t e~ 
Kll'klareli, 10 (Sureti mahıu

sada ıönderdijimiz muharriri
mizden )- Dört ıündenberi de
•am eden büyük manevralar bu 
alqam bitti. ilk defa taarruza 
ıeçen Ye l>irçok ha•aliyi itıal e. 
den mavi taraf kırmızının yaptı
ğı bir çevirme hareketten eonra 
tamamen geri çekilmeye mec
bur oldu. Kırmızının ıittikçe ıe
nitliyen çemberi kat'i neticeyi 
sür'atle temin etti. 

İki gUndenberi yağan yağmurlar 
ytlzünden, bütün dereler tqmı.,, ara· 
zi sular altında kalmı,tır. Buna rağ
men kırmızı. taraf kıt' alan, bellerine 
kadar aular içinde silahlan havada 
bU sulan geçerek ricat halindeki ma
viyi musırrane takip etmiştir. Kırmı· 
zı taraf, pek büytlk fedakarlık göste· 
rerek Hasköy - Havza hattma çe
kilen maviye muvaffakıyetli bir ta
arruz yapml§, ve maviyi Meriç neh· 
rine kadar püskUrtthüştür. 

Bu muharebeye bilha.ua tayyare
ler. tanldar, zırhlı

0 

otomobiller, geniş 
mikyasta iştirak etmişlerdir. 

Gurup vakti kırmızının bütün mo
törlil vasrtalarile. topçu. süvari, tay
yare hücumu pek heyecanlı olm'uş ve 
kat'f zafer saat on sekizde elde edil
miştir. 

Harekatta bulunan Marefal Fe~ 
Çakmak, ve komutanlar Kırklareli-

parçalanacak nu? Kuyruklu yıldız- yoruz. Çünkü her sene, 150 mily8" 
ne gelmiflerdir. Yarın EdimeY@ gidi· dan sonra, dünya, dünden itibaren havai taş veya gülle toprağa dür 
lecek ve 12 Ağustos sabahı Hasköy- ayın 14 Une kadar bu tehlikeye ma- mektedir. Bunların içinde milµ'a'" 
de bilytlk geçit resmi yapdacaktır. nızdur. Çünkü, her sene, bugtlnlerde kopla ancak görülebilenleri oldul' 
Biz de komutanlarla birlikte bu seya arz, güneşin etrafında devrederken gibi yukarda söylediğimiz gibi nııt 
hate ittirak ediyoruz. Kıt'alar İ8tira· bır nevi haceri aemaviler, p.hap yağ- aızamları da vardır. 
hate çekilmişlerdir . 

Mar.,.aı Fevzi Çakmaktan manev- murlan araamd&n geçer. Fakat saniyede 50 hatta 60 kilO" 
ralar hakkmdaki ihtisaslarını rica Garpta bu itin miltehuınslan ha- metre süratle gelen bu tqlar, l~ 
ettim. Büyük Erkinıhubiye • reis&- diaeyt töyle izah ediyorlar: kilometre irtifada hava tabaka~ 

. "'- Şüphesiz böyle bir hadise her za- temas ettigı-· zaman, hararetleri hl' 
mız ~Uf bir çehreyle neticeden çok 
memnuh kaldıklarını bildirmek lflt- man için te~keli değildir. Vakıl, bu va teması ile artar ve ekseriya infi' 
fund bul dul . tarihlerde gökten küçük kUçUk taş lak ederek toz haline gelir ve yett 
~l ~; f ar. kil' K" Özal parçalan yağmaktadır. Fakat hiçbir yavq yavq inerler. İşte havada 

a aa ve 1 azım p, llem bu p.hap yağmurunun 1933 se- dız uçtu dediğimiz zaman gördü· 
manevra sonunda muharebe saha· Delllnde olduğu ..ıbt aemada •.• n .... 1 
sında Mare,ale ve komutanlara ve- bir d •• • .wt.·te ıt""""'ğ mUz feyler, hava tabakamıza tem 
da.da.n Al ull . onanma manzaruı ....... rme e eder etmez müthiş sUratlerinin t 

sonra p uya hareket ettı. inhlaar edece.;;.; .. ı temin edemez ve 
Oradan ekspresle lstanbula gele- bu de.,_ k'~:::1 bl •· ... bo' riyle ve temasla yanıp parçalan 
cektir. ' ..... ıu-.:ı arsın r -- m- bu ta.şiardır. 

Milll Mtldaf kil" . yn1 bardunanma marul kalmuma sebep Bunlar gök"".;;"den toprag· a 
aa ve ımız a ma- olabilir De hal ili. edel' k" . J.._..,_ 

dan evvel manevraı h kkmda b • . · r ve ım 1• şım- len hakiki şarapnellerdir ki, silratl 
ar a a dıye kadar h 1 b hldis na ıu beyanatta bulundu· er aene 0 ~ u e, ri, en kuvvetli güllelerimir-den kıt 

Manevralar ~k bttytlk ·bir muvaf- tehlikeli olmut detildir. defa daha fazladır. 
faloyetle yapdmııtır. Kıt'alamnıs 30 Hairtın 1908 la.Wu..i Doğrusu, eski adamlar ve hat 
bttytik bir kablllyet ıö.ttırmielerdlr. AleleJuıer, gökyilztlnden dtlten taş. şimdi de birçok kimseler "Dünya 
MllJeUmb: ba ordummla aekadar lf. lann kU'6k old~ zannedilir. Bu şım& yıkılacak sandım,, dedikleri 
tlhar et.&e yeridir. Havanın ~k gay- yanlış bir zandır. l908 senesi 30 ha- man kat'iyyen aldanmıyorlar ve nı 
rlmöuit olmeema rainıea tafmıt o- ıiranında muuzam bir tat parçuı cazl bir ifadede bulunmut "olmu 
lan derelerden ~rek intizam ve dünyaya çarptı. Bereket versin ki, lar. 
lnzıbat altında çok mükemmel hü- taş, Sibiryanm hali bir mmtakasına 
cumlar yaprlmışbr. Manevra· bugün düştü. Fakat tazyik ve sukut 0 ka- tına müracaat ettiğimiz Rasath 
limit ve intizar edilen ıtekUde netice- dar müthiş oldu ki, Konya vilayeti- Direktörü Üstat Fatin dedi ki: 
lenmiştir. Müftehir ve memnun ola- nin iki misline muadil bir mıntak•· - Bu o kadar milhim bir ha 
rak dönüyonım. daki bütün ormanlar tırq edilnıiJ değildir. Şahap yağmuru, yıl 

Litlf Erenel gibi mahv ve harap olmuttu ve hava yağmuru derler. Her sene olur. 
========================= tazyikı, Sibiryada.n, İngiltereye ka- sene ağuatosun 9 u ile 14 U arasın 

I• s p a n ya da vazı• yet dar tesirini hissettirdi. Şayet bu tq, cereyan eder. Bir tehlikesi yokt 
İstanbulun herhangi bir yerine düş- Semada güzel bir donanma mUşab 
müş olaaydı, bütün tehir, bir an de edilir. İşte o kadar. Bazan bU' 

M d •t• b• b içinde nabedit olurdu. Bununla be- nanma daha çok olur. Yere ka a rı ın ır çem ere raber, bu taş, dünyaya dti§en ta.,la- iner. Bu ıahap yağmuru martta 
rm en büyüğü değildi. 1927 seneein- cereyan eder. 

~ 

a ınması muhtemel 
de bu hadiseyi tetkike çıkan alimler- - Sebebi nedir! 
den . biri, ezilen ağaçların ve orman- _ Gayet küçük toz halinde m 
lann izlerini takip ederek hi.diııe ma
halline gittiği zaman, orada, yerde deler vardır. Bunlar hazan sulp .. vaaatf -t metre çukurluğunda ve 10 buan gaz halindedirler. Senede 
metreden 50 metreye kadar genitlik- defa arz bunların kat'makıs .,e 
te hufl"!ler r9.~U ve yapılan hesap- olan mahrekierini keser ve hava 
l&rda. yere d~ b~Qk tqlarm 130 tema.a halinde ~ yajr,nurla.n
tmı sıkletinde oldukları anl~ıldı. )ur. Geceleyin bir dopanma, ha 

Fakat bunlar, Amerikada Arizona
ya düşen haceriaemavinin azameti fi4eği manzarası olur. CisimleriJl 
yanında kaybolurlar. 170 metre de- ğırhğI bir iki gram kadardır. B 
rinliğinde ve 1200 metre kuturda bir arza gelinceye kadar erirler. 
hufre açmış olan bu tq l O milyon - Son yağmurlann bu ~a 
ton ııkletindedir. Ve Amerikaldar yağmurlariyle allkası var mıdır! 
bu tafta nikel, platin, kobalt, irrid· - Hayır. 
yum ve siyah inciler bulunduğunu - Son 11cakla.rm allkuı v11:r 
görerek derhal onu parc:alamaya baş dır? 
lamışlardır. Bu taş parçası muaz.. _Nazari olarak bu maddel 
zam btr 1erveti de ifade eder. hararet. doğurması li.zmıdır. F 

Senede 150 milyar yıl4ız bu hararet kaydedilemez. O k' 
A~ilerc yardım için giderken d~en t•e parçalaMn ltalyan harp tayyarui Bu 111emavt bombardıman bitecek nazaridir.,, 

Madrit, 10 (TAN) - Havu telefon hatlarmı birbirine bağlamıt· -# 
Ajanıının verdiii habere ıöre tar.dır. Bu suretle Sevil ile umumi bundan böyle lspanyol harp gemile- Malirit laüklimetine yar4ıttt 
hükumet kuvvetleri Guadarra- kararglh olan Burgoe arumda tele- rinin Tanca limanTtda demirlemeleri Londra, 10 (TAN>- "Maten,, ıt 
ma cephesinde iıilerin Mart a- fon irtibatı temin edilmiatir. Bu haf- ni yasak etm.i9tir. Elyevm Tancada · ti !# zeteeiDe göre, Sovyet hilkilln~eti 
ymdan be:-i hazırlamıt olduldan tanm ilk gtinlerinde kat'I bir muha· haaara uğramıt ve yola ~ıkamıya -

l 
miktar mücevherat Atarak 

ıiperleri bombardıman etmi9ler. rebe o acağı tahmin edilmektedir. cak bir halde bulunan Alsedo torpl· _ .Jil 

d
. B d h k'" k ispanyadaki komüniatlere gön~ 
ır. un an eonra ü umet uv A•iler mühim bir 4aiı al4ılar tolu, Lepanto t«?rptto muhribi tara-

vetleri, bir çevirme hareketine fmdan Tancanın kara ıulan haricine yi kararla,tırmıştır. 
tetebbüı etmitlerdir. Bu hare- Paris, 10 (TAN) - İspanyol isi- çekilmittir. Bundan bqka Parla, Londra 
ket ilerlemit •• akfam bu ceph.. teri Senaebutiyenin ıu ihtiyacını te- BrWmeldeki Sovywt ticaret mllJll( 
deki hükOmet kırnetleri PU.... mineden 1U depolarmm bulunduğu l,..Ua lıomiinütlerinin, rtillerlne üpuya komUnlatlerln• 
rea, Peral ,Na.al'daki lnaYYetler "Aı'Çtaç,, dainu saptetmiflerdir. Alman)'Cl)'l 6İr prot•ıo.tı 
ile birl8f1Diflerdir. Aallertn umumi kararılhı hükt • Londra, 10 (A. A.) - Ynsteree mil~ f~ sönderilmeıll içbı 

Dahiliye Nam'! lailerin Valladolid met kuvvetlerine karii San· Julten komtınt.t, Almanya .ıantııane9l verilmiftir. 
ve Kordo'da vaziyetlerinin pek mtlf- dağlan )'alrınmda mUhim bir bat b· 6nllne llderek Alm&DJ& tarafnJdan 

samlmıt oldufwıu bildirmektedir. 
ldll olduğunu yiyecek ve l~klerl· Katalonya, btlkbıet ku~~ 100 İ8pan)'Ol uilerlDe ,...,.._ olu 1V· Roma, ıe (A.A) _ ttaıyan 
nin •u•mıe oldujunu blldirmlftir. öltl, 300 )'arab, :500 e91r vermi,tlr. dmu protMto tJtmilllrdir. Ntlmayte. meba1Ui. Barcelomıe'cle Jratl 

lladrltte vasi~ normal bir hal- B.ıltıjoa tehllWe . gilerden bir heyetin 18farıethuıeJe olmalan muhtemel olan 1ç ı 
:urmu 0:- ~en teellm olmUflar, Lllbon, 10 CN.. A.) - AderiD bir sJrm81ı1ne mU..ade eclDmittlr. Heyet abitinin 6Hlmll balım.da 
Seue~~aıı::'":U~~ tayyareli atbı Badajol'u bombardı- bir protMto mektubu tfNcU etmlf- malam&t elde edememlttlr. Bu 
vetlerlnln yaiupda taarruza ~ man etmfttlr. Aallerln birkaç aate tir. Hiçbir hldiM olmamJttır. hafil, bu husmta herhangi bir 
bildiriliyor. :::U edil btı fehrl zaptectecetlerl tah· Bir l,..Uis illliirilllii alm&t lçln diplomatik muna...._.~ 
Aı • .-.._ hm6artlıman etliltli mektedir. Londra, 10 (T&ll) - 1nıtUs kon- rtn yeniden tMlainl bekliYeceJP""".: 

Madrit, 10 CTAN) - Bllk6methı ••rUin iluıt.- etlilme9İ aolow, Blue Sha4ov yatmm u.blbl aöylemtflerdlr. 
elinde bulunan Jalme ı m'1ili8ı Alp teltlUıal. olup lapuıyada bir •yahat yapmak- llaımafih, Voce d1talia 
airu'ı bombudmwı etmlftlr. Bu te Burp, 10 (A. A.) - ~ktmet ta olan İqiliz tebaumdall SavUli'in nfta Ja!dztma IÖN. Bara1oDJ11 
hir ile Pponte • Tarnero aramndakl kunetlerlnla Badajomdaki vul~ 6ldtlrtllm.ill n kamllam aCır lurette yan pnel komoloeu ne ııadrit 
blWln bataryalar Jalme ı mrhhmnm rl ilmlım&. Ali nfttl•, flmdiden yan.laıııllJI oklutuau ~ 
top at.eliyle tamamen tahrip edilmlf- tehrl her taraftan muhuara etmif ın,m. elPll iRi laadileyi GUon )'ilk elçiel hldiaeyi tiddetle 
tir. bulunuyorl&r. lladajos mmtakumda uBarl lllllllilıde proteeto etmlttir etmltJerdlr . 

Hilk<lmet kuvvetWrinıa Alpılira- 1d uf kuvvetler, eacm. a:nmtak& • • v A Wr niltWnlii ""' 
aa ..... oıkanu.k t•••bbliıllnde bu- ..adald kuvvetlerle bfrleteeek olar - '•M79 ifleri oe 1"117" ,,..,,.. 
luaan.kl•n t&Jamin tdflmekt.edtr .. lla- ıu. llad1'lcl flbri tim&U ~ ao.a, ıo (A.Al - ~ BaJra- Lalldra, ıo <Tün - tqUll 
n.daJd fqnt.ere, l'rama Ye Arjaatia w omuptla lbata *lilwtt alaeaJrtrr • m Kont Duo, l'rula .ıı· ıaı bbal naı,.: lfam Vekili IMd 
komloloılll~ huara ~. 1.,__,. l.p•l70f •m emlf W ........ lt8ı,aa 1iGktlmtl ve K1*0Hnfntııı ı.ttrah&tıerild 

'

u ıa.: __ _ı_ a..!-' • .__.. ---1 DID. ,..,_ ~ adml lidl4aba- karat derba1 h8k6met mer 
111.,.. Vt'WW 111n......&»Ua;www le ........ ld ........ tekJlawln! d8nme1 -

Parla. 10 CTAN> - ı. Joıv sa- Kadrlt. to (Tan) - tapuya btl· prwlp' ltlbarlJle aw *"'81 bil- eri. t.paD1IMlaJd um 
seteeinin aldlğl habere ~ a.meraı Jdbneti beynelmDel lranpk1ıt1ara ma dlrtnlftlr. nDnla aJIJrtıdar bulunuyor. 
Franko ile General Molanm kuvvet- nl olmak için Tanca Hmamada bu- llaamatUı. mlbabratl kolaylqtır bd sin evvel gayet serP 
lerl 8 Aju8toeta Badapz'un 17 kilo- lunan harp pmileriDl lapuıpya ça- mü malrwUJle, daha ml•ken • beyneJmflel vuiyet timdi b._ 
metre sarbmda blrblrlerlle blrlet- tuma1& bn.r vermllttr. dil.,_. - pılen bul noktalar miftlr. lapanya meıeleBble ~ 
mlfl9rdlr. WoneuJar iti ardunaa Taneadald beynelmilel lmmt8yoa Pil tutalmalltadlr· pli bir nikbinlik vardır. 
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Mendres spor klübü kongresi 
TAN 

Huıuai Riyaziye deraleri : 

il 

Cenup Demiryolları Müdürlüğünden: • 
Yüksek tahsilli bir genç lise, orta 

okul ve ecnebi okul talebelerini e· 
min metodlarla gayet seri bir suret
te imtihanlara. hazırlamaktadır. lsti
yenler gazetede. N.· T. rumuzuna 
mektupla mUracaat etsinler. 

598 

İstanbul ikinci icra memurluğun -
dan: 

Satılm&l!ına karar verilen Şişlide 
Halaskar Gazi cadde8inde 293 numa 
ralı evde borçlu Muhtara ait muhte
lü eşyalar 18-8-36 sah günü saat 13 
ten itibaren sözü geçen evde satıla
cağından mahallinde hazır buluna • 
cak memuruna müracaat edilmesi 
ilin olunur. (24908) 

Cenup Demiryollannda bu kere aşağıdaki tarifenin y ilrürlüğe konulduğu sayın 
ahaliye bildirilir. 

921 SAY.ILI FEVKALADE VE MUVAKKAT YAVASGİDİSTARİFESİNE 
2 nci EKLEMEDİR 

Maden cevherleri ile maden işletmesine mahsus malzeme ve levazımın Toprakka
leden Payasa ve karşı yöne taşınılması. 

Toprakkaleden Pay asa götürülmek üzere ilk yollamadan başhyarak bir sene için 
de demiryola önemli miktar da maden cevheri veren her yollayıcı aşağıda yazılı tP.n
zila ttan faydalanacaktır: 

Taşınılan miktar en az 10,000 tona yetişirset ton başına 30 Türk kuruşu 
Taşınılan miktar en az 15000 tona yetişirse, ton başına 50 Türk kuruşu 
Taşınılan miktar 15000 tondan artık olursat ton başına 60 Türk kuruşu. 

fi- Menderes sporcu lan bir arada '<.UÇUK iLANLAR 1 

Ait olduğu müddet zarfın da maden cevherlerinin yoll ayıcısı adına Payasdan Top .. 
rakkaleye gönderilecek madenlere mahsus çimento, demir, kereste, kömür, makine 
ve malzeme taşınlarının miktarı, yukarda yazılı tenzilatın bu yollayıcı tarafından el
de edilmesi için hesaba soku la bilecektir. 

eri benizli, (TAN) - Menderes spor Klübün futbol voleybol. bisiklet ve Doktor Mehmet Ali Akaoy 
yıl· ~bü, umumi kongresini geçen hafta atletizm 9ubeleri vardır. Bisikletçiler Haseki ve CerrahpR.fa hastaneleri 

Bu tenzilatın ancak ücret in geri verilmesi suretile ve buna ait hamule, senetleri -
nin gösterilmesi üzerine tat bik edilecektir. -· ;plarn~ştır. Yeni idare heyetine dok- Halkevi sporcuları ile beraber 3000 cilt ve zührevlye mütahassısı Sirke

?' Şerefettin, Ziya, Salih, Rüştü, metrelik memleket turuna çıkacak- cide Beşir Kerr . .U eczanesi ittisalinde 
si bıuallim Niyazi seçilmişlerdir. !ardır. 4 numara hergUn saat 2 den sonra 

Tarifelerin yukarda1d hükümlerle değiştirilmiyen bütün hükilm ve şartlan yü
rürlükte kalmaktadır. 

~ ~ hastalarını kabul eder. Fazla bilgi edinmek istiy enlerin Karkamışta Cenup Demiryollarr Müdürlüğüne 
başvurmaları rica olunur. Eksiltme ilanı ___ .,, _, 

. 
SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 

1 - Gemlikte in§a edilmekte olan Sunğipek fahri· 
kaınıza sahilden üç kilometro mesafede kain ılıcak au • 
Yunun kaptaj ve iaalesi işi vahidi fiyat eaaaile eksiltme· 
Ye çıkarılmıştır. İtin tahmin edilen bedeli 31.155,. lira· 
dır. 

2 - Bu İşe ait münakasa evrakı şunlardır: 
A) Ekailtme §artnameai 
B) Mukavele projeai 
C) Umumi tartname 
D) Huausi fenni tartname 
E) Silailei fiyat cetveli 
F) Projeler 
latiyenler bu evrakı 1,60 lira bedel mukabilinde An

karada Sümer Bank Mamulat Şubeai Müdürlüğünden 
\'e Sümer Bank İstanbul Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Ağustos 936 Salı günü aaat 16 da 
Sünıer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğündeki Komis
Yon huzurunda yapılacaktır. 
l ~ - İsteklilerin 2337 lira mu!'akkat te~İnat ve~e-
eti lazımdır. Bundan başka eksıltmeye gırecekler ıli.n 
~len mahiyette bir İ§İ muvaffakiyetle yaptıklarını tev
•ıl( ederek ekültme ~ünden ~~~ ~!:!e!Qıe kadar 
Bankaya müracaatla beraberlennde 25-kUruflul< pw ge 
tirınek suretile bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu 
teklif mektuplarına leff edeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saat -
ten bir aaat evveline kadar Sümer Bank İstanbul Şube
•ine makpuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir saat ev
\'eline kadar gelmit ve zarfın kanuni tekilde kapatılmıt 
hulunınası şarttır. ı 

M. M. Vekaletinden: 
Geclikli erba~ hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

tl'ıekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
~ısının 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezı:ın-
4qtJ alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
krtlaıı askerlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
~ istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
~hine kadar mensup oldukları Askerlik $Ubelerine 

':Uracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım-
~ (136) (4349). 600 

Ankara Belediye Reisliğinden 
<f· 1-Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir boru, 
t~r~ek, rakor ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla 

Sıltrneye konulmuştur. 
2-Muhammen bedeli 22598 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1695 liradır. 

tU. 4 - Miktar ve şeraitnamesini görmek istiyenler her
t1.1 n Yazı işleri kalemine ve isteklilerin 2 1 Ağustos 9 3 6 
liıtl"tıa günü saat dokuz buçuğa kadar teminatlariyle bir -
lt ~e teklif mektuplarını Belediye Encümenine verme • 
~4508) 

~Eskişehir Memleket Hastanesi 
aş Tabipliğinden: 

lll liastanemize alınacak olan 1445 lira muhammen kıy 
'il~tli karyola, alet masası komodin vesair eşya açık ek
~tt l"tıey~ konmuştur. İhale 20-8-936 da saat ~ 5 te vila -
aq ... 1enc~rneninde yapılacaktır. ~vs~f ve şeraıt İstanbul 'it ık dır~ktörlüğünden ve ~~kışehır ~e~leket ~~stan~
~ a~. tabıpliğinden sorulabılır. lsteklılerın usulune go· 

llluracaatları. ( 4482) 665 

659 

lstanbul harici askeri kıtaatı ilAnları 

Bir kilo-
Kıt' ası Cinsi Mıktarı M.Be- sunun İlk temi- İhale 

deli tahmin natı 

Kilo Lira 
Edirne Sığır eti 88000 22000 

Sülpğlu 
" 

90000 21600 

bedeli 
Kr.San.Lira 
25 1650 12-8-936 

24 
S. 15 de 

1620 12-8-936 
s. 15,30 

Garp Hudut krtatı için alınacak sığır etinin miktar ve 
ihale tarihi yakarıda hizalarında gösterildiği üzere ka
palı zarfla alınacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini Edirnede Tugay Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. ( 131) ( 4 2 9 7) 492 

• • • 
Tümen birlikleri hayva- yasetine müracaatları. 

natı için 600 ton kuru ot ile (128) (4301) 491 

400 ton samanın· kapalı • 
zarfla eksiltmesi 17-8-936 Sekiz çeşit isterlizasyon 
pazartesi gunu samanın cihazları ve teferrüatı kapalı 
saat ı ı de Kuru otun saat zarf usulü ile satın alınacak
l S de Kırklarelinde satın- tır. Tahmin bedeli 15000 li-

radır. İlk teminatı 112 5 li -
alına Komi&Yonwıda-.JtaıW;; 
lacaktır. Tah'nitni tutan,~~MIW;~~eai 13-8-936 per-
ru otun 27000 lira Samanın şem e günü saat 1 O dadır. 

Evsaf ve şartnamesini gör -
8000 liradır, Kuru otun ilk mek ve almak istiyenler be-
teminatr 2025 lira, Samanın delsiz olarak Ankara M. M. 
600 liradır: Şartnamelerini V. Satınalma KO. na müra
görmek isteyenlerin hergün caat münakasaya girmek i
eksiltmeye gireceklerin btl- çin 2490 sayılı kanunda gös 
li vesikalarile muayyen ~ün terilen ve vesaikla teminat 
ve saatlerden birer saat ev- ve teklif mektuplarile birlik
vel teminatlarını usulen ve- te belli gün ve saatindan en 
rerek tam saatinde teklif az bir saat evvel KO. na mü
mektuplarile Komisyon Ri- racaatlarr. ( 41 ) ( 3 5 5 3) 

'Kadıköy Sulh Ceza Hlkimli§lnden: 
Beyoğlu Kalyoncukulluğu Demirbaş sokak 27 No. da 

Salih Oğlu Mehmet: Mehmet oğlu Faik ve Vasil ve Miço 
aleyhlerine açtığınız dövme ve sövme davasından dolayı 
duruşmanın bırakıldığı 17-9-936 perşembe saat 14 te Ka 
dıköy sulh ceza mahkemesinde yapılacak duruşmaya 
gelmeniz gelmediğiniz veya bir rnüdafi tarafından ken -
dinizi temsil et.tirmediğiniz takdirde davanızdan vaz geç
miş sayılacağınız ikametgahınızın rneçhuliyetine binaen 
ilanen tebliğ. olunur. ( 4538) 

• • • 
Kadık6y Sulh Ceza Hlkimli§lnden: 
Kozyatağında Kayışdağr caddesinde 31 sayıda oturan 

Mehmet Eftala. Sait ve Hikmet aleyhlerine açtığınız so
pa ve demirle dövme davasından dolayı duruşmanın bıra
kıldığı 11-9-936 saat 10 da Kadıköy Sulh ceza mahke -
mesinde yapılacak duruşmaya gelrnediğiniz veya bir mü
dafi tarafından kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde 
davanızdan vazgeçmiş sayılacağınız ikametgahınızın 
meçhuliyetine binaen ilanen tebliğ olunur. ( 4539) 

19 ..... ; ı .... ._ • • • 
Kadıköy Sulh Ceza Hlkimli§inden: 
Kadıköyünde Kurbağahderede Hamiyet sokağında 

16 N o. da Elektrik fen memuru Seyfinin karısı Saadet. 
Refika aleyhine açtığınız dövmek ve sövmek davasın

dan dolayı duruşmanın bırakıldığı 10-9-936 perşembe 
saat 1 O da Kadıköy Sulh ceza mahkemesinde yapılacak 
duruşmaya gelmeniz gelmediğiniz veya bir müdafi tara
fından kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde davanız -
dan vaz geçmiş sayılacağınız ikametgahınızın meçhuliye
tine binaen ilanen tebliğ olunur. ( 4540) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neeriyatı İdare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neeriyat TUrk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Kadıköy Sulh icra dair~inden! ı 

, Bir borcun ödemesinin temini içiln 

mahcuz olup satılarak paraya çev -

rilmeai kararlaştırılmış olan muhte

lif cins ev efYa81 18-8-936 salı günü 

saat 10 dan lle kadar açık artırma 

ile Kadıköy eşya pazarında satılaca

ğından ')o de iki büçuk dellaliye res 
mi müşterisine ait olmak üzere talip 

!erin mezkur gün ve saatte mahal -

l~nde bulunacak memura müracaat 

eylemeleri ili.n olunur. 

ttasll anlamah? 
Iyi pudra ve fena pudra diye bir 

ta.anif yapılamaz. Bütün pudralar 
iyi ve bütün pudralar fenadır. Bir 
pudranın nefasetini elionize alıp şöy
le bir muayene etmekle anlıyamazsı 
nız. Onu uzun müddet kullanmak la
zımdır. Fakat ya kullandığınız pudra, 
cildi bozan cinsten ise .. O zaman da 
yüzünüzü tecrübe tahtası haline ge
tirmif olmaz m11ınız? En iyisi, uzun 
tecrübelerle nefasetini bUtün dünya
ya tanıtrnı., VENUS pudrasını kul
lanmaktır. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade 
Kimyevi illt ve itriyat ticarethane
si, latanbul, Bahçekapı. 

En ho., meyva usareleffie hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaftmr. 

Inkıbazı izale eder. Kanı temiz

liyerek vücuda tazelik ve canlı

lık bahşeder. 

tNOIL:IZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu. lstanbul 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Hollantse Bank Uninin Yenicami 
karşısında 94 numarada Ohannes Ke 
hunyan aleyhine açtığı 936/ 891 nu
maralı davada mumaileyhe gönderi· 
len dava arzuhalinin ikametgahının 
meçhuliyeti hasebile bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine ili.nen yapılan teb
ligata rağmen 16-7 -936 tarihi·ne mu· 
ayyen olan celseye ispati vücut et • 
memiş olduğundan hakkında gıyap 
karan ittihaz ve celse 10-9-936 tari
hine tesadilf eden perşembe günil 
saat 10,30 a talik edilmiş olduğun • 
dan meıkür giln ve satte gelmediği 
veya bir vekil göndermediği takdir • 
de bir daha muhakemeye kabul -edil
miyeceği ve muhakemenin gıyabında 
intaç edileceği iliıın olunur. (24898) 

Kayseri Tayyare Fabri
kası Direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve ka
portacı ustaları imtihanla alınacaktır. 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapı
lacak ve muvaffak olanlara derecesine göre 3-5 lira yev
miye verilecektir. 

3 - İstekli olanlann aşağıdaki vesaikle beraber Ey
lül 936 nihayetine kadar her gün istida ile Fabrika di • 
rektörlüğüne müracaat etmeleri. \ 

A - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli öulunm~
mak. 

B - Ahlakı, durumu iyi olduğuna dair Emniyet Di • 
rektörlüğünden vesika getirmek. 

C - Sağlık raporu. 
D - Nüfus cüzdanı ve ban servisleri sureti musadda

kası. 
E - Üç adet vesika fotoğrafı. ( 451 O) 

iktisat Vekaletinden: 
Ölçüler. ve ayar direktörlüğü için açık endirme sureti

le satın alınacağı ilan edilen mütenavip cereyan elektrik 
sayaçları ayar masası için 6-8-936 tarihinde toplanan 
komisyonda bir talip çıkmış ve teklif ettiği fiat layikı hat 
görülmemiş olduğundan ihale gününün 1 7-8-36 tarihine 
uzatıldığı ve isteklilerin o tarihte müracaatları ilan olu
nur. ( 4514) 
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Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu D!tektörlüğünden: 
Yeni ders ydına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa

raıızdır. Okul, ıenç bay aftla,_ hurabalacı Ye ziyaretçi 
bemtire yeti9erek, ~ .. ~ Ye umumi ııhbatle ala
kadar olan müeaıeaelerde plıt ........ •amuadur. 

Tahıil müddeti üç yddır. Teorik Ye pratihdir, Dertler 
husuıl doktor profesörler ve muallimler tarafmdan Ye

rilir. 
isteklilerin iyi ahlaklı ve ııhhatli ve en az orta tahıili 

bitirmit olmalan 9artbr. Diier 9artlanmızla fazla izahat 
için yazı ile veya bizzat latanbulda Akıarayda Haıeki 
caddesinde Okul Direktörlüiüne müracaat edilmeıi. 
15 Eylül 1936 dan ıonra müracaatlar kabul edilmiye
cektir. 506 

M.edeni memleketlerde daima bi
rinciliği kazanan ve diplomalarla 

tasdik olunan ve dünyada 
misli olmayan 

Paslanmaz Yeni 
• 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

keskin,çok h8,88as olup neşe ve tatlılıkla 100 Defa Tırat Eder. 
Senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6, 10 adedi 50 kuruşa 
0

Hasan deposu: lSTANBUL, ANKARA, BEYOOLU 

Eczacı Hasanın 1000 aded müstahzara ne Av
rupada ne de dünya tarihinde misline tesadüf 
edilemeyen ve .. akla durgunluk getiren muaz
zam bir varlıktır. Türkiye HASAN müstahzara
tile iftihar eder. 

aksim bahçesinde 1"p~ 
alata. Çocm F.eirgeme Kunımu menfaatine 

89yllk .. u......... we SUnnet: DU§UnU 
HALK Şehir Tiyatrosundan San'atklr NAŞi D 

OPEREn San'atklr HAZIM va arkadBfları 

JNnlzlllzı E'TALYA SADi • S A F 1 Y E 
Bando - varyete- Kukla • Orkestra - Hokkabaz 

-----• Çocuk kaydi için Bahçeye müracaat. •-•-- 11'1 

Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekaletinden: 
Bu yıl, İstanbul Fen Fakültelerinin F. K. T. sınıfın 

devam etmek üzere, leyli Tıp Talebe Yurduna alınaca 
talebenin kabul şartlan şunlardır: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde ol 
duğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteplerde 
pek iyi ve iyi derecede mezun olmuş ve olgunluk vey 
bakalorya imtihanını vermiş olması: 

2 --J İsteklilerin, 30-Eylul-936 tarihine kadar, doğ 
rudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin 
müracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte aşağıda · 
evrakı tamamen göndermeleri: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tJebaasından olduğunu bil· 
diren nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 

B - Mektep şehadetnamesinin aslı, "İmtihanlarını ta· 
mamen bitirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdi~ 
muamelesi, gecikmiş olanlar mektep müdürlüğünün. 
ayni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğ · 
raflı ve resmi mühürlü bir vesikasını göndereceklerdir.,, 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal vara· 
kası, 

D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basıl· 
• • • mış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulu· 1s1yasa1 B ı I g ı I e r o k u 1 u na 1 nan bir sıhhat raporu, "Bu rapor hastane baştabiplikletl 

tarafından zarflanarak üstü mühürlenecek ve is ekli ta· 
. 1 rafından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir., G 1 r m e şart arı . . İşbu muayeneler.~nkara, Sivas, E~zurum, Diyart 

kır, Haydarpaşa Numune hastanelerı, İstanbul Çoc 

S·ı asa 1 B · ıg ·ı ı er oku 1 u hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun Menı Y 1 leket hastanelerinde yapılacak ve bunlarda muayent 

D·ırekto•· rıu·· gv u·· nden ~ olunmak için bu hastanelerin bulunduğu vilayetlerin s 
• hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine istekliler biı 

Okula namzet kaydına 17 Ağustos 936 da başlana - zat müracaat edeceklerdir. 
caktır. Girmek için liseyi bitirmiş ve olgunluk imtihanı- E - Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe tasdikli b' 
nı ~ermiş olmak lazımdır. Bu şartı haiz olanlardan ya - taahhüt senedi, "Bu senet istekli tarafından aynen tan· 
pılacak müsabaka imtihanında muvaffak olanlar parasız zim ve imza edilecek ve altı örneğinde ~rtlldüfü ~· 
yatılı olarak alınacaktır. Nmzet kayoi lstai'ibulda Yıldız le kpfÜi tarafından keza aynen ve tamamen yazılar 
da siyasal bilgiler okulunda, Ankarada siyasal bilgiler imzalanacaktır.,,. · 
okulu için müracaat edildiği tasrih edilmek suretiyle Dil- F - 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
Tarih Fakültesinde yapılır. Müsabaka imtihanı ayni za- 3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ye yurtt 
manda hem İstanbulda hem Ankarada yapılacaktır. Ka- okumağa ve ilerde mecburi hizmetlerini yapmağa eng 
yıt olunmak ve fazla malumat almak için 17 Ağustos olacak bir hastalığı ve arızası olanlar kabul edilmezler. 
936 dan itibaren her Pazartesi ve Perşembe günleri saat . 4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların V 
15,5 kadar okula Ankarada Dil - Tarih Fakültesine mü- k~letçe alındığı adreslerine bildirileceği gibi evrakların9 
racaat edilmesi. ( 4502) göre kabul edilip edilmedikleri de yine adreslerine ayrı 

ca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneği: - ------... Ankara Belediye Reisliğinden 
n. 

TUZLA 

iCMELERi 
tçme trenlerinin vapurları köprUd en 6,25 • 7,40 - 8.40 • 9,05 • 11 -

13,15 • 15,10 • 15,50 dir. -------· 

Ü lı ' 

§IS PiRİN 
2 ve 20_ ~ .. _. ... ,.,. 

bufunu~ 

Ambalarve lcomprimelerin .. 

'üzerinde halisliQin timsali~ 

olan EB markasını arayı~ıa 

513 

1 - Su İdaresi için alınacak Font boru ve ek parçala-
n 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 

2 - Muhammen bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvak~at teminatı 412.50 liradır. 
~ - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işle

ri kalemine ve isteklilerin de 25 Ağustos 936 cuma günü 
saat dokuz buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. 

5 - Eksiltme o gün saat on buçukta Encümende yapı
lacaktır. ( 4509 

......................................... ~ 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından: 
Bankamızın Mersin Şubesi için Mersinde satın alın

mış olan arsa üzerinde yaptırılacak şube binasının inşa
sını Banka muvafık göreceği teklif sahibine ihalede muh 
tar olmak üzere münakasaya koymuştur. Evvelce ilin 
edilmiş olduğu veçhife münakasaya girmek istiyenlerin 
Ankarada Umum Müdürlüğe ve İstanbul, İzmir, Sam
sun ve Mersin şubelerimize müracaatla lazımgelen iza
hat ve evrakla planlan alarak teklif m~ktuplannı 20 
Ağustos 936 tarihine kadar Umum Müdürlüğümüze 
r · ~ndennelerini dileriz. ( 4505) 693 

lktiaat V ekileti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 Ildncite,rin 1330 tarihli kanun hükümleri daireeinde Tllrkiyede it 

yapmağa izinll bulunan ecnebi ,U-ket !erden Kod&k (F.cipt) A. ş. mtlra -
caatla 15-9-1929 tarihli veklletname ile Türkiye Umumi vekilliğine tayin 
edilen Eduard 1nceyanm yerine kaim olmak Uzere 6-5-1936 tarihinde 
tanzim edilen vekaletnamede ismi yazılı Eduard İncltıin tayin edildiği ve 
Şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda, bUttin mahkemeler
de dava eden, edilen ve Uçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmağa mezun 
olduğu bildirilmiş ve lazımgelen evr akı vermiştir. Keyfiyet kanuni hü • 
kümlere muvafık görülmüş olmakla ilan ol~ur. 

. 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhan,, 

bir Tıp Fakültesinden tabip olarak çıktığmıda 2,000 9'' 
yılı kanun mucibince, yurtta geçirdiğim zamanın "ta 
tiller de dahil,, üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ~ 
İçtimai Muavenet Vekaletinin lüzum göreceği mahal' 
lerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edip. 
işbu muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terk eyledi: 
ğ"im takdirde yurtta benim için sadolunan paranın i1'ı 
katını ödemeği ve tıp tahsilini terk ettiğim veya sıhhi 
bepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığun 
yahut yurtta bir seneden az bir müddet kalarak terk e1 
'ediğim taktirde benim için sarf edilmiş olan parayı ta 
mamen ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince bendef. 
istenilebilecek para için, ödemek mecburiyetinde old\J 0 ium tarihten itibaren <fo 9 faiz yürütülmesini ve 2,00 
~ayılı kanunun diğer cezai hükfımlerinin de hakkııt1dl 
·atbikini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi: 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan •••••• ın· 11" 

taahhütname mucibince faizile birlikte ödemek mecbı;; 
riyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olJtl 
üzere bütün tahsil müddeti için cem'an 1,800liraya1'' 
dar parayı borçlu ••••••• ile birlikte müteselsil kefil:, 
müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. ( 44 7 

K ,.ç:1:n .,1,.,..; ! 

Saata çok ehemmiyet veren REVUIE eaatı al,,. 

Bir REVUE 
uan al&ft ne aıaı,.nı blllr, ,,ıt 

cOnkl eo ••n•Hk tecrOlt• 91111 
9arant1ye mallktır. 

Modeller en son ve zarif 9ektıdedlf• 
R&VUE eaatları tanınmıt eaat91ıard• 

v ........ 11..-. 1 

satılmaktadır. .... 
l•tanbul Bahçekapı, Tat H•n. Blrln<:I k•t ıe. Telefon 2 

1 

1 


