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Tayyare 
ile ok 
arasında 

E vvelki günkü (Tan)" da 
Ankaradan ahnmıt bir 

haber vardı: Yüksek ziraat ens
titüsünden çıkanlar kafile kafile 
köylere gönderilmif. Her kafile
nin hocalardan bir batı var. 
lier biri köylerde arattırmalar 
Yapacak, plan dairesinde çalı
tacak, iptidadan hazırlanan su
allere cevaplar bulacak ..• 

llk bakımda bu haber günUn ikinci 
derecede havadislerinden biri görü
nüyor. Nitekim gazetede de layık ol
duğu yeri almamış. Kurulu ölçülere 
göre daha heyecanlı sayılan havadis
lere ön safı bırakmış, bir köşeciğe a
tılmış. 

MukaJJeratımıula yeni 
bir aayla 

B u haber üzerinde acaba dur
dunuz mu? Delalet ettlği 

tnanayı ara§tırdınız mı? Yeni usullü 
bir enstitüde yetiştirildikten sonra 
ilk defa olarak köye giden Türk gen
ciyle hayalen biraz yol beraberliği 
::Vaptınız mı? 

· Haber üzerinde durmuş ve biraz 
dti.şünmüşseniz şu hakikati elbette 
teslim edeceksiniz: Köye giden Türk 
genci Türklük mukadderatında 

Yepyeni bir sayfa açmıştır. Tabiatle 
ınücadele için hazırlanan bir ordu
nun piştarlığmı yapmıştır. 

Bundan tam 138 sene evvel İngiliz 
iktisatçısı Malthus nüfus meselesi 
hakkındaki meşhur eserinin ilk tabı
lU neşretmiştir. Bu kitapta Türk 
k.öyJüsUnün hayatla mücadelesi hak
~da, korkunç hakikatlerle dolu bir
kac: sayfa vardır. Malthus diyor ki: 

'"llirkJyede harap olmuş, ezilmi_ş 
hfr"kö3·ltt sınıfı ,.ar. Felaketin b~lı-

- --'--Ll. J.Uı..A-tı. a...u • .:ı-~---
-1ıdır. Kanunlar fenadır, fakat tat-
bikat kanunlann kendilerinden bin 
kat daha fenadır. Mal hususunda 
"..nınlyetsWik, bakırnsıilık, hastalık 
her vakitlik belalardır. Netice ola
l'ak Türkiyeöin nüfusu gittikçe au.
b)•or ve yaşayış seviyesi gittik~e dü-
3Üyor. Tabiat1e mücadele için kulla
ııııan silahlar, en iptidai vasıtalar
dır. Bu vl\Sıtalan tahrik için kullam
laq ha)°''&olar, işe yaramaz hap·an
'-rdır. Mücadele \ 'aziy,.ti gittik~e 
fenaJ~yor. i'abiatten alınan verim 
g:lttfkçe azalıyor. 

köydeki ağır mücade1e yükünü 
~ıyaınıyanlar şehirlere kaçıyorlar. 
Onların bol hissesi de geri kalanla
~ Ustüne biniyor .. , 

138 senedenberi bu memlekette 
~~ Şeyler oldu. Fakat köylünün ha
"'111 deği§tirecek çok birşey olmadı. 

ileri ahlma hamleleri 9"1 emleket, günün birinde başka 
ltn· tnemleketlere nisbetle gerili-

1 anladı. İleri aWmak ihtiyacını 
~Ydu. Fakat yapılan hamleler, bir 
~~kolunun tek başına ileri git
~llıden fazla bir netice vermedi. 
ttı ordu bu kolun arkasından gide-

edi. 

1Ptt ~~tice §U oldu: Memlekette bir a
'rhç tnsan garplılaştı. Yaşamak için, 
iç· batini korumak için, öğrenmek 
) Ilı'. ?1eslek ve san'atini tatbik için 
~ ~ llnkinlar ve usuller buldu. Fa
~ at milletin büyük kısmı arkadan ge
) ınedi. Memiekette biribirinden ayrı: 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Manevralardan sonra 
Büyük 
Hasköy 

• • 
geçıt resmı 

civarında 
bu sabah 
yapılıyor 

Kahraman askerlerimiz tüfeklerini hauaya kaldırarak arı içinde yiin1yorlar. Her manii aşıyorkır 

Trakyadaki büyük manevralar bittikten son- varında büyük bir resmi. ~~it yapacaktır. On 
ra Mare,al Fevzi Çakmak ve refakatinde bu. dan aon~a manevranın krıtıgı yapılac:aJctır. 
lunan kumandanlar dün Edirneye gelmitler- Suretı mahsusada manevraları takıp etmek 
dir. Maretal ve Generaller büyük tezahüratla üzere Trakyaya gönderdiğimiz arkadqımızın 
kar.ılamnı•lardır. Şehir bu münasebetle hat- telgrafı onuncu sa~fadadı~ •. 

. tan a•ağı donanmıttır. Ordu bugün Hasköy ci- [Manevralara ait resıınler 7 mcı sayfamızdadır.] 

Yunanistan da 
. e 

vazıyet 

Liderler 
tarassut 

sıkı bi:r 
altındadır 

rmıan lkterlerinden PapanaatMt yu, So/ıılis ve Kafa>ıdar~ 

Yunanistanda vaziyet durul- nanistanın sük-ıina muhtaç oldu
muf ol mauna rağmen liderler ğunu bildirmit ve bütün Y unaD· 
sıkı bir tarassut altındadır. lıları vazifeye davet etmittir. 
Şimdiye kadar 500 kiti tevkif (Yunan hadiselerine dair ge
edilmittir. Bqbakan Metaksaı len telgraflar 3 üncü sayfamu:
bir beyanname nettederek Yu- dadır.) 

inkip.f ihtiyaçlarını karşılıyabil- 1 beklenen bütün küçüklükleri göster-
mekten uzaktır. di. Zek&Jarını ortaya )coymak için 

Y • .. el 1 • lıal • 1 mutlaka kusur aramak laznn geldi-
enı muca e enın eıı ğini zanneden menfi ruhlular, yeni 

1 nkılaJ> Türkiyesi böyle bir vazi- feşebbUsü istihfaf için avam düşü
yet karşısında kayıtsız kala- nUşttnü okşryaca1[ söZler buldular ve 

mazdı ve kalmadı. Fakat köylilye a- söyledilel'.. 
!akalı görünmek için ufaktefek te- Fakat azim sarsılmadı. Tam ve
şebbüslerle iktifa etmeye, tabiatle rimle çalqııldl. Bundan evvel en bil· 
mücadelede çete harbi usulünü ka- yük hatamız, mevcut vaziyeti araş
bul etmeye de razı olmadı. Doğru- tn"madan körükörüne tedbirler al
dan doğruya esasa yürüdü. mak, bunları biraz . sonra değiştir-

Ali Çetinkaya 
Sa_msunCla 

Samsun, 11 (A.A.) - Bayındırlık 

Bakanımız Ali Çetinkaya devlet de
miryolları umum müdürü ve diğer 
revatla birlikte şehrimire gelmiş ve 
istasyonda halk tarafından sevinçle 
karşılanmışlardır. Sayın bakanımız 

Çarşamba ve Terme kazalarında su 
işlerini de tetkik edecektir. 

Fon Ribentrop 
Almanyanın Londra 
elçiliğine tayin edildi 

~ allıa.k iki 8.lem peyda oldu. 
il.~ u alemlerden biri tayyare kulla
tı or. Blelrtrik ve makine devrinin 
~da yaşıyor. Diğeri tabiat mü
~elesı bakımından ok de\Tindedir. 
~ \:a tneınleketlerde tabiatten ve
~ alı_nak için ziraat sahası koca
lıterı hır fabrika haline getirilmiş 
httt ' l'Urk köylüsü tayyareye nis
tttu e 0k devrinde kalmıştır. Tabiatle 
~caQeleeini okla, hem de.kmk, bo

~a 'bir okla tek başına yapıyor. 
~ l"rtıaı bir insanın layık olduğu ma
~tı lle\'iyesinden, sıhhatten , bilgi

~ ~"'kten yüzde birini bulmuyor. 

Günün birinde Ankarada, İstiklal mekti. Fon Ribentrop 

harbinin erkanıharbiye binası kar- Ziraat Enstitüsü ilk defa olarak Londra, ıı (Tan) _ Bugün Ber -
şmda, (Ziraat Enstitüsü) namı al- Türk köyü ve Türk ziraati hakkında linde resmen ilan olduğuna nazaran, 
tında yeni bir varlık meydana çıktı. esaslı malumat toplamaya teşebbüs Bitlerin harici i§ler müsteşarı ve mü 
Burası Türkiyenin tabiatten çok ve- etti. Gerek bu araştırmalard?-, gerek temedi olan Fon Ribentrop Almanya 
rim almak için açacağı mücadelenin iyileşme tedbirlerinin tatbikinde ça-

di bo~ . t ~'1 gazını çok mahrumıye ve 
~l' a doYW'duktan sonra umumi 
~~ ~?tl. rnecraıarma akıtabildiği ser-

t.releri. İnkılap Türkiyesinin 

ana kalesi. ı"dı· . Yenı· mu"cadele ordu- ı k Tü k 1 . nın Londra büyük elçiliğine tayin o-ışaca r genç erıni yetiştirmeye 
sunun şefleri, zabitleri burada yeti- de muvaffakıyetle çalı,tı. lunınuştur. Geçenlerde ölen Alman el 
şecekti. Nihayet bugün tabiatıe mücadele çisi Fon HÖ§'a baleff olaa bu zat, si-

1ş çok esaslı ti.ıtuldu. Bu mücade- edecek Türk fen ordusunun ilk pif- yaset aleminde bU~k §Öhret kazan· 
lede bize kitap bilgisinden ziyade u- tarlan TUrk köylerine yayılmıştır. mıştır. 

sul ve sistem lazımdı. Buna sahip o- Muharebe başlamı§tır. Her muhare- Amerika Avnıpada bir filo 
lan adamları büyük mikyasta hariç- be gibi bunun da muvaf fakıyt..li, bü- Yiicude getirecek 
ten getirtmekte tereddüt etmedik. tün milletin alaka göstermesine ve 
Bu gibi işlerde ilk defa olarak yarım elbirliği yapmasına tibidir. (Tan), ,Vaşington, 11 (A.A.) - Ruzvelt 
tedbirlerden kendimizi kurtararak bu vadide Aza.mi derecede faydalı ol- ile Bahriye Nazın Swanson ve Ami
enstitüyü, böyle bir tetebbüsü bun- maya çalışacak, köy namına başlı- ral Standley Avnıpa sulannda bir A
dan evvel filen idare etmiş, tecrübe yan mücadelenin safhalarını adım merikan filosu vücude getirilmesi me 
sahibi adamların eline verdik. adım, çok yakından takip etmeyi iş selesi hakkında riyaseticilmhur sara-

Muhafazakar ruh, esaslı, tam bir edinecektir. yında müzakerelerde bulunmuşlar -
yenilik tesebbüsüne k"'ı kendinden Alamet Emin YALMAN dm. 

.- A 

J incide ı Muhabir mektubu - Takvim - Siyaset ilcmi. 
3 lincGcle ı Son Haberler - Resimli makale - Felek. 
4 iiııclicle ı Acı Hakikatler - Saihk ÖğUtleri - Hayat içinden 
5 incide ı Günün meseleleri - Günün içinden. 
lıncıda ' Spor - Radyo - Yesarlnin romanı: Gece nruı 
7 incide : Trakya manevralarmdan resimler 
1 incide ı Mernldı:et - 3 lt1a11bul. 

10 uncuda : Tayyare Piyangosu - Mari Antuva.nct 
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Günün kahramanı: Yaşar 

Türk bayrağı dün 
şeref direğine çekildi 

Y aşann başına bir çelenk takıldı,_ 
altın olimpiyad madalyası verildi 

[Sureti mahsusada Berline gi
den arkad~mız Bürhan Felek 
telefonla bildiriyor] 

Berlin, 11 - Bugün öğleden 
sonra ıaat yedide Avusturya -
Polonya futbol maçını müteakıp 
Grekoromen güret galiplerinin 
bayrak çekme merasimine bq
landı. Bütün Türkler Türk bay
rağının zafer direğine çekili,ini 
görmek için stada gelmitlerdi. 

Evvela 56 kilonun galiplerine 
ait merasim yapıldıktan sonra 
61 kilonun birincisi olan Yqar. 
la ikincisi Finlandiyalı ve üçün
cüsü İsveçli feref tribünü önün
deki meruim merdivenine çık
tılar. Komite namına bir kız ta. 
rafından Y &farın batına bir çe
lenk takıldı ve eline bir zeytin 
fidanını tqıyan bir saksı ile al
tın Olimpiyat madalyesi verildi. Türkiye için Ber1in Olimpiyatlartftda 

Merasimde Türkiye olimpiyat ko- büyük bir muvaffakıyet temin eden 
mitesi mümeesiliyle Alman olimpi- Pehlivan Yaşar 
yat komitesi mümessili bulundu. direğine çekildi. Ve stadı dolduran 
Ondan sonra şanlı bayrağımız ağu halk tarafından şiddetle alkışlandı. 
ve iki yanından, fakat daha aşağıdan Yarın eskrimcilerimiz kılıç müsa .. 
gelen Finlandiya ve İsveç bayrakla- bakasına giriyorlar. 
n arasında, istiklil marşı ile zafer Burhan FELEK 

İspanyada vaziyet 

ı Alman gemisi daha 
lspanyol -sularında 

18'[><Jnyada d3flere karşı gönderilen MUis kuvvetleri 
[lspanyol hadiselerine dair gelen telgraflar 6 rncı sayf amızdadır J 

lngiltere Kralının seyahati 

Kralın lstanbula da 
ge~mesi muhtemeldir 

lngiltere Kralının seyahat ettiği Nahlin yatı 

Dün tehrimizde İngiliz Kralının Akdeniz seyahati esnasında 
lıtanbulu da ziyaret edeceği rivayeti dolatmıf ve büyük bir ala
ka uya.ndırmıttır. Ziyaret vaki olursa mahiyeti tamamiyle gayri
re1mi olacaktır. Çünkü İngiltere Kralı Dük of Lankaıtr namı al
tında huausi bir ıeyahate çıkmıf bulunmaktadır. İngiltere Kra.. 
lr111n aevahatine ait tafıili.t üçüncü sayfamızdackr. 
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Sof ya mektubu 

Bulgaristanda kimya 
harbine karşı tedbirler 

Herkes senede iki gün hükumet 
işlerinde bedava çalışacak 

S ofya (Hususi muhabirimiz Grevler yasak ediliyor 
yazıyor) - Kabine bırçok 

mühim kanunlar hazırlamıştır. Bu 
kanunlar içerisinde en ziyade M7.arı 
dikkati celbeden askeri, iktısadi ma
hiyette olanlardır. 

.Mesela, nazırlar heyeti, son toplan
tısında harp vukuunda memleketi ve 
halkı korumak için, hava ve kimya 
harbine karşı müdafaa etmek için bir 
kanun layihası kabul etmiştir. Kanu
na göre, halk havadan gelecek J!az 
ve kimya harbine karşı manen ve 
madde~n müdafaa tertibatı alınma
sı için daha ,imdiden hazırlanacak

tır. HUkfımet, bu işin kontrolünU 
Harbiye Nezaretine vermiştir. Har
biye nezareti de kanuna göre, harp 
zrunanında en ziyade taarruza uğra
yacak istasyon, iskele_ler, maden o
cakları, su mahzenleri, büyük bina
lar gibi yerlerin müdafaası için bir 
plan hazırlamıştır. Bu hususta Har
biye Nezaretine yardım edilmesi için 
memlekette bUtUn belediyelerden, 
garnizonlardan gönderilen ıtlurah

haslarla husµsi komisyonlar teşkil 
edilmiştir. Bu komitelere, mimarlar, 
itfaiye mUtehaasıslan ve istasyon 
şeflerinden başka hususi efhas ta 
gire bileceklerdir. 

Her garnizon veya belediye komi
tesi, bulundukları yerin nüfus kesa
fetine göre havadan gelecek gaz ve 
k:mya harbine karşı hir ""''A tı: .. ı,."<; 
mUdafaa grupu teşkil edecekler • 
dir. Gruplar. 20 ,. · ·• 
yaştan yukarı olanlardan teşkil edi
lecektir. Bunlar, umumiyet itibarıle 

gönUllüdilrler. 
Hava - kimya harbi tehlikesi hak

kında halka, neşriyatla ve konfe
ranslarla da malumat verilecek ve 
bu yolda halkın bilgisi yükselecek
tir. MUdafaa vesaiti, her sene devlet 
bütçesine koyulacak tahsisattan te .... 
min edilecektir. Belediyeler, bütçe
lerinde umumi binaların ve müesse
selerin hava harbine karşı müdafa
ası için icap eden tahsisatı ayırmaya. 
mecburdurlar. 

Hususi bini!- ve evler, çiftlikler ve 
fabrikalar kendi ma!raflarile mUda-
f aa tertibatı yapacaklardır. 

Senede iki gün bedava 
çalışılacak 

H alk, kanun mucibince. 20- 50 
yaşına kadar umuml bina ve 

devlet müesseselerinde hava harbine 

1 ktisadi buhranın hUkUm sürdü
U ğü sıralarda Bulgaristanda 

bir de amele gre\'lerinin çoğalma.c;ın
dan endişeye düşen Bulgar mesai 
direktörlüğü, Bul~ari~tanda bundan 
sonra her türlü grevlerin yasak edil
mesi hakkında bir kanun layihası 

hazırlamıştır. Layiha, Ticaret Nazı

n vasıtasiyle Nazırlar Heyetine ve
rilmiştir. 

Bu kanunun bir maddesine göre, 
ameleler ansızın ve grup halinde işle
rini terkedemiyeceklcr, ayni uretle 
patronlar da amelelerini ansızın iş

ten çıkaramıyacaklardır. Grup ha
linde işlerini terkeden ameleler, altı 
ay hapse \'e 5 bin levaya kadar para 
cezasına uğrayıı.caklardır. Grev mü
şevvi.Jtleri de 1 den 8 seneye kadar ha
pis ve 5 binden 100 bin levaya kadar 
para cezalan ile · cezalandırılacak

lardır. 

Sari hastalıklarla mücadele 

V ine kabine, memlekette sari 
hastalıklarla milcadele hak -

kında yeni bir kanl.}n daha kabul et
miştir. Bu kanunıı göre kendinin sari 
bir ha~talığa tutulduğunu bilen bir 
kimse, başkasına bile bile bu hastalı
ğı bulat,tırmak teşebbüsünde bulu
nacak olursa 1 sene hapis ve 3 bin 
leva kadar bir para cezasına çarptı
rılacaktır. Bu kanuna göre, hastalık
lı bir kimsenin evlenmesi de menedil-
mi§tir. 

Seçim kanunu ' 

K öse İvanof, önümüzdeki Teş
rinievvelin son 15 günü için

de yapılacak meb'us intihaplarına 
tam bir serbestiyet verecek ve ken
disi de lntihaplarda bitaraf kalacak
tır. Bu sebeple seçme kanununda "de
ğişiklik yapılacaktır. Yeni intihabat 
li~teleri hazırlanmıştır. Yalnız Sofya 
da rey vermek hakkını haiz olanlar 
88 bindir. Bunlar burada 112 S('Çİm 

mıntakasına ayrılacaktır. 

Yeni kabine maarif sahasında da 
ııılahat yapmaktadır. 

Milli müdafaa Vekili 
dün şehrimize geldi 
Trakya manevralannda bulunan 

milli müdafaa vekili Kazım Özalp 
dünkli ekspresle şehrimize dönmU9-
tUr. 

TAN 

Fotoğraf sergisi 
dün açıldı 

Tiyatro haftası da dün 
akşam başladı 

lstanbul sezonu münasebetiyle ter
tip edilen fotoğraf se~si dün saat 
16,30 da emlak şirketinin Taksimde 
abidenin karşısında yeni yaptırdığı 

binada merasimle açıldı. Bu meral!li
sime vilayet, belediye, parti, halkev
leri, matbuat erkanı ile bi~ok davet
liler iştirak etti. 

Belediye iktıl!lat müdürlüğünce ter
tip ettirilen sergi dün iki kısma ay
rılmıştır. Her kı!'lımda. herkesi ehem
miyetle alakadar edecek reaimler 
mevcuttur. Bu resimler ei)yle taksim 
olunmu§tur: 

Memleket tipleri, memleket aana -
yiJ, tarihi abideler, eski Türk mima
risi, tezyini sanatlar, asarıatika, 

memleket manzaraları, memleket 

Çöp arabaları 

Belediye bu işin de asri
leşmesin e karar verdi 
Belediyenin tehrin temizlik itlerini 

ıslah etmeye karar verdiğini yazmış 
bu arada asri kamyonlarla çöpleri 
toplayıp çöp imha ~uyonlıı.rmda 

bunları gübre haline sokacağını ilave 
eylemiştik. 

Diğer taraftan belediye şehir da
hilindeki bini.lıtrdan çöpleri topla
makta olan arabaları da asrileştirme 
ye karar vermiıJtir. Bu maksatla ye
ni sfatem arabalar yaptınlmıya b* 
!atılmıştır. Bu arabalar büyük bir 
fıçı ,eklinde olup boşalacağı yerde 
otomatik olarak çöpleri dııarıya at
maktadır. Bundan bqka bu araba -
lar sokakta giderken açılıp çöpleri 
sokağa dökmiyecek tertibatı haizdir. 
Yeni arabalar süratle ve )Uzumu ka
dar inıa ettirilecektir. 

mahsullen, İstanbul manzaralan, in·--------------
kılap abideleri ve Ankara. ır- Küçük Haberler -ı 

Bu kısımlardan bilh8.88a Ankara '--------------'· 
manzarp.la.rını ihtiva • eden kısımda Tranl\'a)• blletlerlndeld ltaretler-
bugünkü Ankaranm en modern bina- Eskiden tramvaylarda keailen bilet
ları tarihi abideler kısmında Nuret- lere mü.ıterinin gideceği yerin bilet
tin hocanın tarihi türbesiyle eaki te yazılı ol:ıt kısmına itaret konu
Türk eserlerinin en canlılan ve tez- lurken timdi halkın bindiği yeri 
yini sanatlar kısmında da küçük bir gösteren iearetler atılmaktadır. Tah
karesi b~ bin lira değerinde olan kikatımıza göre Tramvay ıirketi bu
Bursadaki çini ve mozaikleri göste- .nu iki mak&atla yapmıştır. Biri halk
ren resimler bilhasea davetlilerin na- la biletçiler arumda, bir kısım hal
zarı dikkatlerini celbetmiştir. Sergi· kın yolda gideceği yeri değittirmele
de 220 resim teşhir edilmektedir. ri yüzünden, mütemadi surette zu • 
Sergi bugünden itibaren umuma a - bur eden nizalann önüne geçmek, 
çıktır. diğeri de halkın nerelerden tramvay-

lara bindiklerini te8bit etmektir. Bu 
Tiyatro haltaı bllflatlı suretle yapılacak istatistikten eonra 

İstanbul ~ezonunun tiyatro hafta- tramvay serviıderinde bazı değişik
l!II dün geceden itibaren bqlamıttır. likler de yapdacaktır. 
Program mucibince dün akşam Te-
peb~ı bahçesinde meddah İsmetin Bebek ~rıiıd - Taksim bahçe-
oğlu Kadri "Çapkın Süleymanın hi- ıinde açılan Bebek sergil!li büyUk bir 
kayesi,, namiyle güzel bir hikaye an- rağbet kazanmaktadrr. Sergi her gün 

binlerce halk tarafından gezilmekte 
lntmış 1;onra l}ehrimizde mevcut meş-
hur hayalilerin iştirakiyle Karıtgö • ve çok beğenilmektedir. Dünden iti-
zün Kanlı Nigar faıdı oynatılmı3tır. haren kapıda alman 5 kuruş duhuli-

ye de kaldırılmı~tır. · Sergi on beş 

Pehlivan mÜ•abalraları gün daha devam edecektir. 

Evvelce huırlanan program muci- Ga~·rimübadiller kon~r-Hi - A-
bince dünya •şampiyonu Cim Londo- yın yirmisinde gayrimUbadillerin bir 
sun bu pazar bir ~k pehlivanı ile kongresi to~lanacaktır. Bu toplantı
karşılaşması 18.zımgelmektedir. Fa.- da. cemiyetin mali vaziyeti cörüıJUle
kat bu maçın bu pazara yapılıp ya- cek ve bir program hazırlanacaktır. 

pılamıyacağı henUz belli değildir. Bu Amerika konsolosu - Amerika 
akşam stadyomda Türk pehlivanları konsoloeu M. Kriıtia.n Steger dün 
arasında bir seçme müsabakası ya _ sabah ekspresle Avrupadan şehrimi-

ze gelmiştir. 
pılacak: ve Cim Londosla güreşecek 
pehlivan ayrılacaktır. Bu maçı ya

pacak ve Türk pehlivanları arasında 

birinci gelecek olan belli olduktan 

ı:ıonra Cim Lond08la bu pehlivanın 

karşılaşacağı gün ve saat bilahare 

tesbit ve ilin edilecektir. 
Dünya profesyonel güre, ıampiyo

nu Jim Londos dün akşam matbaa-

Gelecek seyyahlar - Bugün A vua 
tralya vapuru ile muhtelif milletlere 
mensup 600 seyyah gelecek ve lima
nımızda 24 Hat kalacaklardır. 

Bel~İ)'~ Fea müt1.:.!r muavinHil -
Belediye fen müdUr muavinliğine 
inha edilen Faruld'nin tayin emri 
dlin belediyeye bildirilmi§tir. Kendi
si bugün İ§e başlıyacaktır. karşı müdafaa tertibatı hazırlığı yap 

mak için senede devlete 2 gün beda
va çalışacaktır. Yine halka, hava mil 
daf aası hakkında gilnde 3, ayda 10 
yani senede 50 saat de~ gösterilecek 
tir. Bu dersler, 7 y~ından 60 yaşına 
kadar olanlara mecburidir. Ayni za
manda bunlara. hava - kimva harbi 
disiplini ve müdafaa atat, edevatının 
nasıl kulanılacağı da öğretilecektir. 

mızı ziyaret etmiş ve bu ziyaretinde 
General Kazım Özalp, bir muhar- Türk erkanı hükumetinin ve lstan- Dizanteri ve tifo salgını 

ririmize, manevralann çok mükem-
mel şerait altında başarıldığını ve 
ordu terfi listesinin ~azırlandığını. 

ay başında gazetelerle ilan edileceği 
ni söylemiştir. ------
Mekteplere talebe kayıt 

ve kabul 

bul poliBinin kendiıine gö11terdiği 

sühulet ve nezaketten ıon derece 
minnettar olduğunu söylemit ve bil
hassa yağmurlu bir havada kendisi
ni görmeğe gelen İstanbul ahalisine 
müteşekkir olduğunu bildirmi,tlr. 

Sıhhiye müdürlüğünden verilen 
malumata göre, şehrimizde tifo ve 
dizanteri salgını olduğu şayiası uıl
sızdır. Yalnız, mevsimin ve ıucakla
rın tesiriyle tek tük birkaç vakaya 

tesadüf edilmektedir. 

TAl<VlM 

Bir dolandırıcı 
mahkum oldu 
Az haP.se mahkum 
olduğu için seviniyor 
Hüseyin Uıminde birl, kendine Bar

tınlı sUaü vererek Bartından yeni 
gelen bir da var sahibinin beş lirasını 
dolandırmış, Rıza isminde birinin 
saatini ve kordonunu çalmış, ve da
ha bazı hırsızlıklar yapmıttı. Hüee
yinin üçüncü ceza mahkemesinde 
bir müddettcnberi devam eden du
ruşması, dün neticelendi. Mahkeme, 
suçlunun dört ay 15 gün hapsine 
karar verdi. Hüseyin, her halde da
ha ağır bir ceT..aya çarpılacağını um
mut olacaktı ki, mahkemeden gü
IUmsiyerek çıktı. Geçmi§ olsuııa ge
len arkadaşlarına; sevinçli sevinçli 
anlatıyordu: 

- En aşağı dokuzluktuk ama, 
dört buçukla kurtulduk! 

Arkadl.flarından biri alay etti: 
- Fena mı be! Mart pilici gibi uğ

nyacaktnı dııanya ... Ha dört ay yat 
mışeın, ha dokuz ay... • 

Ambardaki boş çuvallar 
Bir ambarda 009 çuvallar bulun

duğu gözlerine iliten Uç ahbap ça
vuılar, İbrahim, Salih, Lltif; arala
nnda uyu9mu1Iar. Bir gece, kim&e 
görmeden, ambamı pencere cainla
nnı kırarak içeri girmifler. Neka
dar haf çuval varaa, hepeini topla
m14, Ga!f ar adında bir lranlıya ıat
mışlar. 

Fakat bu ilk teoebbUa, tatlı geldiği 
için ambara bir ikinci buıkm yap
maktan kendilerini ala.mamı9lar. An· 
cak bu sefer, ambarın uyanık muha
fızları; tetikte bekledikleri için Ü<: 
ahbap çavuşu, kapana tutulmllf bi
rer fare (ibi enseliyerek karakola 
götUrmüşler. Ortada cam kırmak, 
ambarda hırsızlık yapmak gibi ağır 
bir cürüm olduğu için Sultanahmet 
birinci ıulh ceza hakimi Salihattin 
Demirelli, her üç suçlunun da dün 

-tevkiflerine karar verdi. 

Hırsız çocuklar 
Üzerlerinde yırtık birer mintanla 

parampar~ birer pantalon var. A-
ma, ne pa.11t,.lon... N.. J•a.}:lcl.Ala. ... ..,, 

bıle dışarda bırakıyor. 

Ali ve Nuri .. İkisi de henüz çocuk 
denecek yaşta .. Yahut da. çelimsiz 
oldukları için öyle görünüyorlar. 
Neler yapmamışlar, neler... Evlere 
mi girmemişler. Dükkanlardan çiko
lata çalıp, Aksaray pazarında mı 
aatmamışlar, bahçelerden çam ... ır 
mı toplamamışlar. Para, elbise, ku
maş, ne bulmuşlarsa, hangisi kolay
larına gelmifse aoırmıılar. Üçüncü 
ceza mahkemesinde sorgularına. dUn 
de devam edildi. 

Şahitler, bildiklerini anlatıyorlar

dı. Hakim, suçlulara; ayn ayrı: 
- Ne deniniz? diye sordu. 
İkisi birden : 
- Yalan ıöylüyor! Biz hırıuzlık 

etmedik! cevabını verdiler. 
Fakat poliste açıkça itiraf etmiş

lerdi. Mahkemeye gelmiyen şahitle
re tebligat için duruşma, başka gU
ne kaldı. 
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Siyaset atemi 

Ispanyol dramının 
sonuna doğru 

İspanyol dramının sonu geli~·or 
mu~ Bunu birka~ güne kadar daha 
iyi anh~·acağız. Yalnız şimdidtn söy
liyelim ki son bir iki gün zarfında 

vaziyette inkişaf ,·ardır. İspanyol 
hailesinin ht'r halde çok yakında bi
te<'eği 7.annedilnıekt.edlr. 

Bugünkü vaziyeti Madrit hüküme 
ti ve uiler ceııhesinden tdkik ettiği
miz zaman ııtunlan görürii:r.: 

Hükumetin \'azlyetl gittikçe fena
laşmaktadır. Fransadan yardım bek
Hyen \'e bld&J'dte de bunu gören is
panya hiikWrıetf şlnıdl harici J'ardı
mm gittikçe auldığma ve her halde 
K\içJeşti~ine sahit olmaktadır. Mad
rit ve BarseJonda bütün idarenin ko
münist ve anarşistlerin eline g~me
ıl, ne dı ·arda, ne de içerde iJi bir te
ılr yapmamışbr. Kiliıoelerin )·akılma 

ıı, bombardıman edilmesiyle ecnebi 
\·e yerli muum, gayrlmasum birçok 
eşhasın uluorta kurşuna dlzilme&l de 
kat.olik, hatta protestan dünyasmda 
fena bir t~ir bırakıyor. Avrupada 
('ok kunetli olan dini hayatın renci
de edilmiş olmMn, Madrlt hükfunett. 
ae içten iJ-i bir propaganda teşkil et
miyor. Papalık makammm dof • 
nadan doğl'uJ'& asilere yardım etme
ıl de bu ytbden \'ald olmuttur• 
Katolik İspanyada klllaenln dahilden 
ve ha~ten itlere mUdahaleel 

Eğer Berlinden gelen bir ha.bere 
inanmak lizniıgelir~ İApanya relal· 
riimhunı Ozana Mtifa etmlt ve lda. 

reyi tamamen komliiııı.tlerle anar
şi tlere buakmrştır. 

E~er bu haber doiru~'!la, bf~k 

yeni hi.dltJeltre daha intizar edilebi
lir. Ve her halde İspanya hükumeti

nin vasiyeti 90k vahim hatta ümltali 

bir tekli alnuftır. 
Asllf're ka"1 mUcadelenln başına 

komünl~t n anar,l"tlertn g~mesl i

se timdlye kadar dahili muharebfde 
mü~reddit kalan İspanyol h&Jkınm 
blr mnunıa uUere filen yaroınuw 
ıuu.o,. ... .:ı"""ı.u . ~a.;o.;:.aı,.ru 1 ... <1-· a o 

mokrui • faşizm anumıda cereyan 

eden mUc.adele komünizm - fqlmı 

mu-;araa.-;ı şeklini alacaktır. 

• • • 
Asiler llOD yirmi dört ıwtt zar

fında hazırhklanru ikmal etmekle 

nkit geçlrmlşlerdir. General Fran~o
nun herhalde muayyen bir ,ı>lin dahf .. -linde hareket etmekte olduğu anlaşı· 

lıyor. Afrika ordusunun İspanyaya 

~eçirilmesl bir muvaffakıyettir. Bu 
mütereddit birçok lspanyollU'l uUer 

lehine ~vlrebileceğl gibi ytrml ~· 
denberl mütemadi bir harple ),pra
nan Mi ku\·vetlerin maneviyatına itl 
bir te&ir yapu.aktır. 

Diğer taraftan İspanya - Portekb 
hududunun da asiler tarafından tu" 

tuıma..'ı da ehenuniyetll bir hidise
dlr. Ve ıu;Uer lehinde olan Porteki• 

:ıin bunlara yardım etmesini kolaJ • 

la.ştıracak bir keyfiyettir. Kanunun bu maddelerine karşı ha 
reket edenler 5000 levaya kadar ce
zaland ınlaca klardır. Hava - kimya 
harbi müdafaa tertibatı için senede 
muayyen günJerde devlete bedava 
çalışmak istemiyenler de hergün için 
20 den 500 levaya kadar para cezası 
vereceklerdir. Kanundaki bu karar
lar kat'idir ve verilen ceza hUkUmle
ri de temyiz edllemiyeceklerdir. 

Ortamekteplcrle liselere 20 ağus

tosta namzet talebe kaydına başla

nacaktır. llkmekteplerin bu yıl 15 
eyllılde açılması düşünülmektedir. 

Bu takdirde ilkmekteplerde kayıt ve 

ka·bul muamelesine eylül başında baş 

!anılacaktır. 

ve l-4AVA 
Devletler arasında İRpanya qlerl• 

ne idemi müdahale hakkında mU.S-
kerat ilerlemektedir. Şimdiye kad.ı 
bu husuıota çok gergin olan ai)'.,I 

nziyet timdi biraz hafiflemlştlt· 
Buna rağmen Almanyanın bu au~sr 
lede .-anlı bir rol OJ'nadığı \"e oyn• • 
mak Mediği ~iki.rdır. Fakat "1• 
manyaıun kimReyi kuŞkulandı~ 
istemediği de meydandadır. -" Büyük bir kongre Orta mekteplerle liselerde ikmal 

A ym 16, 17 ve 18 inde V. Tır- imtihanları 20 eylfılde başlıyacaktır. 

nava kasabasında ''hava - Meccani leyli talebe için mUsabaka 
kimya harbine karşı müdafaa,, ce
miyetinin bUyUk bir kongresi toplan 
mıştır. Kongreye, cemiyetin iç iller
deki şubelerinden pek çok murahhas 
lar gelmiştir. Trenlerde bunlar için 

~ 25 tenzilat yapılmıştır .• Kongre 

Tırnava kıraathane.<1i binasında top

lanmış ve bilahare burada gaz - kim
ya harbine karşı propaganda nıak

sadiyle bir de l!lergl açılmıştır. 

Bulgaristanda "hava - kimya har
bine karşı müdafaa,, isimli cemiyetin 

85 şubesi ile 20 bin azası vardır. Ce

miyetin bir de gazetesi vardır. 
Cemiyeti himayesinde bulunduran 

Harbiye Nazın General. Lukof ta 
11on günlerde Aytos, Yambolu, Bur

pz gibi bam .,ehirlerin ıunizonlan-

imtihanına 1 eylülde ı başlanacak, 4 

eylıilde nihayet verilecektir. Bu im

tihan için mUracaatlar bu ayın 29un

da bitecektir. 

lzmir panayirine hazırlık 
Bir eylıil İzmir beynelmilel sergi

sinde temsil edilecek İstanbul sanayi 
firmaları isimlerini kaydettirmi3ler 
ve hazırlıklarına ba~lamı§lardır:. İs
tanbul sanayi ve ticaret odası, İstan
bul sanayiinin tama.men temsili için 
evvelce verilmiş olan ıtararı nazarı 
dikkate alarak, iştirak etmiyen sana
yii grup halinde toplamıya başlamış.. 
Ur. Bunun için de deri, mensucat, de
mir ve madeni eşya, 9eker mamulatı 
ve l!lan&yii için İzmir Hrgiısinde be§ 
pavyon kiralamıştır. 

Bugünkü hava 
Dün tesbit edilen 777,5 hava taz

yiki, bugün havanın dUne nispetle 
daha iyi olacağını göstermektedir. 
Onun için yağmur ihtimali çok daha 
azdır. Havanın bulutlu olmaaı da 
muhtemel değildir. 

Dünkü hava 
DUn sabah saat yedide hava tazyi

ki 760, eaat 14 te 759,5 tu. Hararet 
dereceJJi en ~ok 26,3, en az 17,53 tU. 

Memleketteki ha va 
vaziyeti 

Bugün Karadeniı uhillerinde ve 

şarki Anadoluda ha.va bulutlu ve 
yağmurlu, diğer ye.rlerdeyee az bu

lutlu geçecektir. RUzglr, garbi iati
kamette şarkta kuvvetli, diğer yer
lerde orta kuvvette egecektir. 

Geçen sene bugün 

!'.l i l ti 
... es ! . .. u c..; 

-- 11 
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3031 1 

1 inci ay Gün: 25 Hızır: 99 

1356 Hicri ıssı Rıımi 

Temmua 

30 

GUnet: 5,7 - Öile: 12,19 - İkindi: 16,ıt 

Aktam: 19,12 - Yat11: 20,58 - 1muk:3,12 

758,6 kaydedilmi3tir. Hararet dere-

Geçen sene bugün hava tazyikı cesi en çok 27, en az 18,8 dir. Gün~-

1 te 58 e çıkmıl}tır. ;ı. 

1 - Habeş imparatoru beyanatta 

bulunarak Habeşistanın iıtikli.li için 

her darbeye kar9ı koyacağını söyle

miştir. 

2 - Somatra adasından 20,000 
metre yüksekliğinde Tuba gölünün 

lıııpan~·ol dramının AOnu çok UP""" 
. ' rd' 

değildir. Fakat bir an ewel ~ l• 
kapaDAa da tüyler ürpertici fMıa il 
hayet bulsa •.• 

R. N. M,;t(1 _,,, 
içindeki Somarir adasındaki Batu 

yamy•mlarının arMınd• tetkikler ~~t _,EME • 
yapan ve bu esnada başından bUyUk \iti J W E 
hidi'.'ler geı;en Viya~a.lı kadın ga- = ~ L•I ST€" 1 
zetecı Gertrude de Barauskoua şeb- ;--
ri . 1 . t• dı mıze ge mıe ır. l A§a!i•do gö&terilen yemekler ,. ;iJ 

Sıcaklardan kuduz h.crgün ne yemek yaptıracaklar•"' ;fi 
çoğaldı §iinenlerı yardım içindir. Eu "' ~ 

meğe ait ritunlanmızda yeni ~ef"' 
Sıcaklar dolayısiyle gerek ıehri

mizde ve gerek memleketin diğer 
yerlerinde kuduz hayvanlar çoğal· 
mıştır. Dün Cideden şehrimize beş 
çocuk getirilmiştir. Bu çocuklar, ku
duz köpek tarafından uıırılmıştır. Ço 
cuklar tedavi altmtt alınmıştır. 

tart(leri bulacakaınu.] il" 
Hafif yemekler - Şlıt kebab•· to' 

\'UÇ ~te, kanşık meynb kolJIJ'°' çM' 
AAır yemekler - Patlıcanlı 1,, 

kebabı, fınnda makama, kaJ'lf1~ 

ı 
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Marmarada bir siklon 

Yunanistan da vaziyet 

Liderler sıkı bir 
tarassut altına alındı 

Lehistan da 
Afrikada Amerikada 

müstemlekeler isteyecek 
Sofya, 11 (Tan) - Pragdan Utro 

gazetesine bildirildiğine göre, Lehis
tan hükumeti Almanya ile beraber 

Dalgalar 30 - 40 metre 
kadar yükseliyordu 

Bartın vapurunda herkesin asabı 
ölüm tehlikesi içinde gerilmişti 

Londra 11 (Tan) _ Yunanistanın 1 runıun ta kenarında si2:1erin hayatı- Cenevrede Milletler cemiyetinin son- Denizyolları idaresinin Bartın va -
dahili v~yeti hakkında az malumat nızı kurtarmıştır. H~eketimizin bil- bahar ~oplantısmda müstemleke isti- puru Pazar - Pazartesi gecesi olduk
ahnınakla beraber, her tarafta sükU- tlin mes'uliyetini kabul ediyoruz. yecektır~ . .. . . ça mühim bir kaza atlatmıştır. Bar
llet ve asayişin hükUmferma olduğu Sizler, hürriyetlerinizi kat'jyyen kay 1. Al~~nya, ~ki :~te~e.kelerının tın Karabiga • İstanbul postasını ya
anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar muh- betmediniz. Bilakis, komünist t~zyi- ıadesın.ı, Le?ıstan \ı en A ısın~kce:u- pıyordu. Karabigadan hareket etmiş, 
telif ~ehirlerde tevkif edilenlerin ade kinden ve partilerin tazyikinden kur- bi .. Afrıka ile .~enu ... ;en kta .an Mürefteye uğramış, Tekirdağına gel
di 500 U bulmuştur. Meclisin llğvın- tulduğunuzu hissetmiyor musunuz? mustemleke ~eı: :esm6 ~sJe~e 'hır: miş, son yük ve yolcularını alarak ls-
Cian ve Metaksas hükfuneti tarafın • Bu iki tazyik, sizin hürriyetlerjnizi Leh gaarurlzete en lde ~ sde ebe 1. ti- tanbula müteveccihen yola çıkmıştı. 
:..ı • • • ı kt ·d· B .. aln k yacmm z o ugun an ahısle, Gece yarısı saat on ikiden sonra çı ~an alman tedbırlerden dolayı hoş- zıncır eme e 1 ı. ugun, Y ız en- . d k"' k bal ' • · -
~ dil . . d bestl'kl . i .. Lehıstan a OY. ve asa arın artık k 'dd tıı· bı'r fırtınanın sag"'naiFTha uUtsuzluklarını ifade etmiş olan siya- ennın ceza an ser ı enn go- . 

1 
- d · . al. k an şı e · "·u 

s· f ·· ·· d t tar k b d · t'f d arazı dar ıgm an ınsan mıyaca yakalanan Bartın geniş ve tehlikeli 
~~ ırka liderleri, hUkfımetçe daimi du>nun eb u besa tliunkl ~. ısbeı da' e e- bir halde bulunduklarını bildiriyor-
A.tıl'8.ssut altına alınmışlardır. enler, u ser erını e ıyyen yalpalar yapmaya başlamış ve yolcu 
'K. .. • • • kaybetmişlerdir. lar. Jar arasında bir panik çıkmıştır. 

0
mum.z:m Y~nan bahnye.ınJe Şimdi vatanı yükseltmek için he- Filistin Arapları .umumi Asıl tehlike o zman başlamış ve yol-

. de kok .almıf pim1z uyanalım. Umumi iyilik için lü cular tam bir saat süren müthiş he-
1{ Atina, 11 (Tan) - Yeni tahkikat zumlu fedakarlıklara hazırlanalım bir konferansa ''ecanlar geçirmişlerdir. Yolcular a -
onıünizmin Yunan bahriyesinde de ve milletin heyeti umumiyesinin re- çag"" ınlacaklar rasmda bulunan bir okuyucumuz ha-

kök saldığını göstermiştir. Son bahri fahı için ferdiyetçi fikirlerimizi ter -
bıanevralarda "Aetos,, torpitosunun kedelim. Memleketimize sükun, ni - Kudüs, 11 (Tan) - Memleketin diseyi şöyl~ anlatıyor: 
bıakine dairesinde bazı bozukluklar zam, say getirelim mesut bir istik - her tarafında bilhassa Hayfa ve Ya- "-Bartın Tekirdağından 21,30 da 
görillınUş ve geminin berhava olmak bal verelim ve Elen medeniyetini fada vahim hadiseler çıktığı haber kalktı. Gemi oldukça yUklüydü. Ka
teblikesi geçirdiği meydana çıkmış _ yU~elteli.m. Bu bilyU~k işte hiç .k~- verilmektedir. Resmi daireler mi\s - , rabigadsn ve Mürefteden alınan ha
tır. Bu haberin ilanı Yunan efki.rı senın gen kalmıyacagından emınım. tahdemininden bir kısmı grev halin- mule geminin azami istiap haddine 
u-uın· . d de . b. t . Bilhassa Elen gençliği, sana hita- dedir. Arap liderlerinin çoğu .greve yaklaştığı halde, Tekirdağmd. aki a -

... ıyesın e nn ır esır yapmış . R h . . · · d bo b · 
hr · · bediyorum. u suz ıdarecılenn enı devam edilmesine taraftardırlar. Bu- cente, Bartın ayarın a ş ır gemı-

• bedbin yaptılar ise senin bunda·ka - .. t 
1 

k 1 n yüksek Arap yi doldurmaya kafi gelecek derecede 
B~bakanın beyannameıl bahatin yoktur. Yegane hakikat o - gun1· ~P. anac~ to· at tkı'k etmek üze yük hazırlamıştı. Kaptan bu yükü al-

-:r lan Elen vatanı hakikathıde kendini mec ısının vazıye ı e • - . . . 
'"'tın' tt 11 (A. A.) _ Atina aJ·an- 1 k 1 . F'l' t' A 1 umumi bir kon mamak ıçın ısrar ettı. Fakat ısrarı n. .... yeniden bu aca sm. Sen, anane enn re ı ıs ın rap arını - . .. . 

'1 bildiriyor: ve ideallerin mevcut olmadan yaşa- feransa davet etmeıi muıiten;ıeldir. hır dlereceyeh kad
1
ar. mb~~yüks~ır bo~dukve 

Başbakan Metaksas dün gece rad- yamazsın. Sana zerk ederek zehirle- hazır anan amu enın u ır ıs-
~o ile neşredilen nutkunda. ezcümle mek istedikleri yabancı nazariyeler, İtalyan Veliahtinin Hitlere mını aldık. Öyle ki mataforalardaki 
denıiştir ki: hep yalandır. Sen neşe ve nikbinli _ bir telgrafı . filikalar bile karpuzla dolmuştu. 

''Sizlere, birincisinden sonuncusu - ği, ancak kendi ırkında bulabilecek- Münib, 11 (A.A.) - Münibe gelen Tekirdağından sonra 
tı.a kadar bütün Elenlere, burjuvala- sin ve hayatın bütün güçlüklerini ye İtalyan Veliahdi, Hitlere · aşağıdaki Tekiı;dağmdan yola çıktığımız za • 
l'a, köylülere ve işçilere hitap ediyo- neceksin. Ahlaksızlığı ve alçaklığı telgrafı göndermiştir: man denizin sakin olmasına rağmen, 
l'unı. Hepinizi bütün kuvvetinizle telkin eden fena kitapları at ve on - İki şükran hissi ile mütehass~s ol- bava kapalıydı. Bilhasaa Garp tara
l'lıilli kalkınma işi yolunda çalışmaya lan yak. . duğum halde Almanyayı terkediyo - fında. iri siyah bulutlar kümeleniyor 
davet ediyorum. Sosyal rejim ve E- Küçük ve büyük, kadın ve erkek rum. Birisi emsali mesbuk olmıyan ve biribiri arkasına ça.lçan şimşekler 
~~ an'aneleri düşmanlarının hazır - Elenler, disiplin altında ve Elen bir- Olimpiyat oyunlarınızı görmekten, göz kamaştırıyorou. Gemide bir hay-
ldıkıarı bütün dahili karışıklık için- liğine sadık olarak ileri. Muvaff aki- diğeri de gerek sizin tarafınızdan ve ~ 
de lll d . di-· yetten emin olarak, büyük eserimizi li yolcu kalabalıgı da vardı. Bu kala-
.,.. ahvolmak hususun a geçır gı- gerek Alman hükUmeti canibinden b 1 - 500 k d ld - .. ı d' 
... 1ız tthıikeyi artık beniniz biliyorsu- sonuna kadar götürmeye karar ver- a ıgın a ar o ugu soy en ıse 
ııuı, h:.. F miş liulunuyoruz. Her türlü aksüla- gösterilen iyi kabulden mütevellittir. de, bilahara kaptandan yaptığım tah 

uiınaua mon,.mr ':bu a.ra.da ezile- Ekael' · - Al .._ ... ,_. t" tek ",....~ melleri ezeceğiz. Sonsuz yardımınız- anamıza :ve man '°uaume ı- J<.1'.kat zıo-ıtıofClen iba:ı-et oldu#tJ neti-
"'~ktı".a dealleri ayaklar altına alma- .xı:ı.u aa emim~.,- ne en h·1•1 • .:ur vc:: t:u hnrareUi ha'-·.ranlık 
._ • .W • " .r cesini verdi. Yemekten sonra salonda 

hislerimi arzederim. Adi kavgalarm dar çerçevesinden Kaç kifi yakalanJt ve güvertede toplantılar oldu. Fakat 
tıkanııyan ve ancak bu kavgalar sa- A.tina, ıı (A. A.) _ Atina aJ·an- ,.... k" h küçük vapurlarda gece hayatı mah -" ,.. ransız er anı arbiye d t ı Sa t · · .. ı d .resinde ya§ıyabilen siyasi partiler, sının bir tavzihine göre, örfi idare- u o uyor. a yırmı uçe ge me en 
~Yal ihtililin patlıyacağı sıkıntılı nin ilanındanberi yalnız 36 komü - reisi Varşovaya gidiyor herkes kamarasına çekildi. 
avayı yaratmışlardır. nist tevkif olunmuş ve başkaca hiç- Paris, 11 (A.A.) - Erkanı harbi· Herkes uyuyor 
4 Ağwıtost& kralın hareketi, uçu- bir k'imse tevkif edilmemiştir4 yei umumiye reisi General Gamelin, Ben de yattım. Elektriği söndür _ 

Varşovaya gitmek üzere Paristen ha müştüm. Sakin bir denizde, yalpasız 
reket etmiştir. Generalin gelişini se- ilerliyorduk. Fakat kamaramın açık 
limlıyan yan resmi 1skra gazetesi, bıraktığım küçük penceresinden kes
l 921 Fransız .. Polonya ittifakından kin şimşek çakışları aksediyor ve u
beri Avrupa politikasının mühim de- zaklardan gelen gökgürültüleri dur -
ğişikliklerini ehemmiyetle kaydetmek mada.n patlayan kestane fişeklerin\ 
te ve erkanı harbiyeler arasında irti- andınyordu. 

İngiltere Kralının seyahati 

Kralın lstanbula da 
gelmesi muhtemeldir 

'° ~rıriltere Krahnm :\kdeniz ıeyah'ati eınaaında lıtanbulu ziya. 
\t~ edeceği riva>:eti dün ,ehri.miz~~ d.olatmı9 ve büyük bir alaka 
ti l.ndınnıttır. Zıyaret haben kat ı hır ıurette teeyyüt etınemit
'ttt~'-F &ka.t böyle bir ziyaretin vukuuna kuvvetle ihtimal ~eril. 
~tedir. 

~aret vlkl olursa, mahiyeti ta -
~gi ıle gayri remni olacaktır. Çünkü 
tl ltel"e Kralı Sekizin Edvard Dük of 
h~aatr namı altında hususi birse
. Sete çıkmış bulunmaktadır. 

ve tayyare yolculuğu ... böylece resmi 
protokol çerçevesine alınmıştır. 

Dil Kurultayında 
• Sovyet alimleri · · ~ltf bu seyahat için kiralanan 1574 

baı. tık Nahlin yatına Pazartesi gUnü Moskova, 11 (AA.) - Sovyetler 
ht~açYa sahilinde binmiştir. Adri
~ lıı~ Ve Akdenizdeki seyahatleri 3 -
~ lf~ sürecektir. Bu esnada Kralın 
~a~etınde on altı kişi bulunacak ve 
~'l>' Gtafton ve Glowton isminde iki 
'e~ :o l"efakat edecektir. Kralın bu 
li~ a at esnasında muhtelif Adrıya -

Birliği•ilim akademisine merbut şar
kiyat enstitüsü direktörü akademi a
zasından Samoyloviç ve dil ve fikri
yat enstitüsü direktörü akademi aza
sından Meşçoninov, !stanbulda topla
nacak olan Türk dili kurultayına işti
rak etmek üzere Türkiyeye hareket 
eylemişlerdir. 

bat .ve iş birliği tesisinin lüzumundan Uyumuşum. 

bahsetmektedir. Ka~ara.mın kapısına vurulan dar-

Tesadüfe haKın belerle uyandım. Bir aes: 
- Affedersiniz. 

Geçen gün lngilterede bir anne bir Dedi ve karanlıkta birisinin içeri-
riiya görmüştür. Yirmi dokuz yaşla- ye girdiğini hissettim. Kim olduğu -
rında bir sporcu olan oglu, bu rilya- nu sormaya vakit kalmadan elektri -
da, dalgalar arasında bir müddet çır- ğin dilğmesi çevrildi, ka.marot Şuayi-
pındıktan sonra boğulmuştur. bi tanıdım. 
Kadın bu korkulu rüyadan dehşet _ Ne istiyorsun? 

içinde uyanmış, ilk işi ogün deniz ke- Diye sordum. 
narına inmemesini oğlundan rica et- H 

• - iç dedi, kamaranın penceresi mek olmuŞtur. ÇOcuk annaıinin rüya-
sına gülerek sa.hile inİniştir.• Bir' genç ni kapatacağım. Yağmur yağıyor da .. 
kızın mUvazenuini kaybederek dalga Gözüm açık pencereY.e, ondan son-
1 • ra. ıslanan gazetelere, çeketime ve ar arasında çırpındığını görünce da-
yanamıyarak elbisesile Jtendi.ni deni- gömleğime ilişti. Bütün bu eşyalar ıs 
ze atmış, biraz sonra dalgalar arasın- lanmış, kamaranın döşemesinde su 
da boğulmuştur. Djğer taraftan ye- birikintileri h°asıl olmuştu. Şuayip ko 
lişen bir sandal kızı kiırtannıştır. nuşamaya başladı: 
Şimdi İngilterenin · her tarafında rü- - Birşey değil, tehlike yok .. Sade 
yaya her vakitten ziyade·· inanan ve yağmur ... 
"ah, beni dinleseydi!." diyerek ağla- Kamarotun çehresi perişan 
yan bir anne var. · · • Tehlike kelimesi, cümlenin kesik btı1"; .A.kdeniz limanlarına uğrayaca 

~ li ııgıuz gazeteleri ya.zıyorla:- ve 
l~ ltıanıann hepsinin şimdiden ma· 

ln ~lınadığmı söylüyorlar. 
~~ltel"e Kralının Yugoslavya ve 
~ 'ele tJ. l<:rallarile temasa geleceği da 
~~li Ye.hat başlarken duyulmuştu. 

Resli:°I"Ill 

tltıı~ 'l'elgrar, Kralın Adriyatik lima 
~et ~ ){USSolini ile görüşeceğini ri't'a 
~ . Yor. 

tııq~ııinci Edvardın '.Adriyatilt 1i -
~ .\~na ve Maltaya uğradıktan son 
bıtıll . lardenizine geçeceği ve lstan
~t ;ıy~l"et edeceği söylenmektedir. 
l'ı'ı~1 ngtltere hükümdarının ziyareti 
htıe ~nıizde büyük bir memnuni-

l{t'altrı ılanacaktır. 
t)alıate bu defa hususi tayyaresile 
~~e ''le çıkınası münasebetile !ngil-
~ l.:~lın uçuş kaptanlığı,, nami 

~ llll.k~ ihdaı ~tir 

Eski eserlere 
karşı aıaka' 
ve hürmet• 

.p 

Mrmlrkell~lzln topratı artı .. da \'e Ü!t~ 
ıuııde dünyanın en güzel e~rlerl )·atı· 
:\ ıır ~·c ~ ·~•> or. l:;!tkl e5f'rlerinln ztn• 
~lnıiAile ınl'mleketlmlz ""dnr•-ada' ,\v. . ·' rupa dc,·lf'tltrl l\·inıle ~e"-oo,,.w ııu-
tla ı:elenlerclendir, 

~nrlhili9'6iı~allat ~f'l'\·rrl~ m 
~ . . ...: 
•nefl'ltkrtl olduJ;u hıaltlc bit •. ,1;,ı1 .. 11 
0

bu e erlere kaı-.. sun"dcrt.'t't: rıl;ıkı· 
~ı ı .. n~lı ürmetı.i~ .. kalmıı:ızl 

.ifadesi dikkatimi çekti. Kamarotun 
yüzüne dikkat ettim. Bu çehre pek 
perişandı. Saklamak istediği bir ha
kikat, bu yilı:ün karmakarışık ifade 
si içinde daha sarih bir şekil alıyor, 
ağzından çıkan kelimeler bakışında
ki heyecanlı manayı örtemiyorlardı. 

Tehlikeyi sezdim. 
Pijamamın alt kısmını, hafif bu -

lunmak için, attım. Geniş bir pardc· 
süye sarılarak dışarı fırladım. 

nk gördüğüm manzara tehlikeye 
karşı en cesur olanları blle titretecek 
bir şekilde idi: 

Tahlisiyeye hücum 
Yarı çıplak bir halk, tahlisiye ke

merlerinin bulunduğu dolaba hücum 
ediyordu. Fakat bu hücum en önde -
kileri ezmekten başka. bir netice ver
miyor, kemerleri alanlar kalabalıktan 
çıkamadıkları için geride kalanlar da 
ileri geçemiyorlardı. 

Can korkusunun bu tezahürünü kı
sa bir müddet ürpererek seyrettik -
ten sonra güverteye tırmandım. 
Müthiş bir yağmur yağıyordu. Bu 

yağmur değil, bir seldi sanki ... Bu -
lutlar, şişmiş su tulumları gibi, hamu 
lelerini üstümüze boşaltıyorlardı. Di
ğer taraftan şimşekler durmadan ça
kıyor, ortalık inkıtasız bir aydınlık 
içinde kalmış bulunuyordu. 

Kaptan yerinde idi. Havanın bu 
şekline rağmen tehlikeye benzer bir 
§ey yoktu. Fakat birden bire halkın 
güverteye hücum ettiği görüldü. Kuv 
veUi bir riizgar önünde sürüklenen 
geminin müvazenesini kaY,betmesi 
tehlikesi başgöstermişti . 

Y olculann feryadı 
Gemi birden bire, geniı bir yalpa 

ile sağına yattı. O zaman yolcula.nn 
feryadı azami hadde çıkmıştı. Her ta 
raftan: 

- Anne, anneciğim ... . .? 
- Yavrum, nerdesın. 
- Ölüyoruz, batıyoruz ... 
Şeklinde feryatlar yükseliyordu. 
Bu karışıklık arasında hatırıma 

"Tan" geldi. Ko§&r&k telsiz kamara
sına çıktım. Vaziyeti gazeteye bildi
recektim. Fakat memur, elleri böğü. 
ründe bekliyordu: 

· "- lmkan yok. Hava o kadar elek 
trikli ki bir tek kelime almak, yahut 
vermek kabil değil...,, d~. 

İmkansızlık önünde tekrar güverte 
ye döndüm. 

Ölüm korkusu 
İkinci kaptan ve harkçıbaşı halkı 

sükfınet.e davet etmeğe beyhude yere 

uğraşıyorlardı. ölüm korkusu isabı

mı o kadar germişti ki kimseye söz 
anlatmak kabil d~ldi. 

Tatlılıktan sonra i3 zora döküldü. 
Ölümden kurtulmak isterken şuursuz 
Jukla bu ölümü hazırlayan yolcular
la, onların hayatını kurtarmak için 
zor kullananlar arasında bir hayH 
mücadele oldu. Nihayet herkes yeri
ne gönderildi. 

Fırtına bili. devam ediyordu. Va
purun yalpası düzelmiş, rüzgara kar-
1'ı bir rota takip edilerek tehlike her 
taraf edilmişti. 

Saat bir buçuk .. 
Bulutlar geride kaldı. Yağmur din 

Fnkıtt 'ımiıemir.i blıdcıa ıl,\aıle ecıte- • 
uiltr ~l'Zl'r. Ulzlın ıliıkıımı& lıead~ 

ılt•rinlr':'memi-,tir. .\lüulrrl~lzl' 111k 
"'k ıi~ nret etıntli) iz. Zira t'anlı ta. 
rih "f'ılıladır 'e ant'ak1 killturiimilzli 
!ıii' lr """ liu•hiliri:1. 

1 

Yol bulmak için 
Bir k~ük finomuz var. Pekinun. 

denilen Çin köpeği. Ne zaman dı!)an 
çıkarsak koklamadığı ve, velevki hir 
damla olsun ıslatmadığı kv~e k~.ı. 
maz. Ben ~erlerim. Yola çıkbk, doğ
nı dürüst yüriise ya! A nupada lıe
le büyük şehirlerde köpeklerin bu 
meralmım önüne geçmek için bütün 
mağazalar k~Jerine ve duvar dip
lerine toz kükürt dökerler. Köpek 
kükürdü koklıyamaz. Koklamayuıca 
da ıslatmaz. 

Bu merakı sade bir hayvan rwyo
lojisl tezahüründen ibaret sanırdım. 
Bu defakl Berlln seyahatimde bu
nun bir lüzum mahsulü olduğunu 

anladım. 
Hele bü)·ük şehirlerde henüı: isti

kametlerin kestirilemediği ilk gün
lerde yol bulabilmek hakikaten mUş
kül şey! 

Berllnde framnzca bilerek yol ara .. 
makla Hicazda rumca yolunu sor .. 
mak arasmda pek fark olmadığı l!;in 
ekseri yolumu kaybediyor ve bir 
taksiye binmiye mecbur oluyordum. 
Ha.lbuld bizim fino gibi bir nıarife
ttnı olsaydı, her geçtiğim yeri kok· 
lar, kendimden bir ıslaklık bıralnr 

ve dönüljte de ayni koku n ıslaklan 

takip ederek yerime dönerdim. Her 
han~ ı:ehirde, hükumette, rejim<le 
ve idarede yolunu şaı ırmadan \ ' e 

kimseye .sormadan yürüyebllenlere 
baktıkça kendi hesabıma hayran 
oluyor, ve bu işi hangi marifetle ~·ap
trklannr merak ediyorum. Ben bir 
muntazam A \TUpa ~hrinde ~·olumu 
şaşınrken onlann bu muvaffnlcı)·et.. 
leri herhalde bana m~huJ bir dha.ı 
zm mevcodlyetlnl g~termektedlr. 

B. FELEK 

Hariciye Vekili 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü '.A.ras 

da dün akşamki vapurla Yalovaya 
gitmiştir. 

di. Şimdi lstanbula doğru dönüyoruz. 

Kaptan köşkünde 
Hemen kaptan köşküne çıktım. 

Kaptan Hüsamettin, soğukkanlılığiY, .. 
le gemiyi ve yolcuların hayatını kur 
taran adam, büyük bir sinir imtiha .. 
nından çıkını§ gibiydi. Etrafuıdakile 
re anlatıyordu: 
"- Siklon.. Görülmemiş derecede 

büyük bir siklon .. Şimşeklerle aydın .. 
lanan deniıı:in üstünde gözümle gör
düm. 35 - 40 metre kadar Y.fikseliY.or .. 
du. 

Gemiyi mü§külatla. o tarafa çevir· 
dim. Fakat yine bir parça yandan 
vurdu. Yalpa ondan ileri geldi. NeY, .. 
se, geçmiş olsun .. ,. 

Eğer bu hakikaten bir siklon idiy .. 
se, kurtuluşumuz bir mucize oldu. 
Eğer gemi yakalansa ve batsaydı i • 
kinci bir İnebolu faciası belki daha 
müthiş olarak tekerrür edecek, bir
çok aileler felakete sürüklenecekti. 

Çünkü: 
1 - Tahlisiye kemerleri kolayca 

alınacak yerlerde değildi. Fazla ola-• 
rak biribirlerine düğilmlenmişti. Bu 
vaziyette istifade etmcğe imkan yok 
tu . 

2 - Sandallar karpuz dolu id!. On 
ları ne mayna etmeğe, ne de kullan· 
maya muktedir olamıY.acaktık.,, 

Asıl tehlike 
Okuyucumuzun anlattıkları bura • 

da bitiyor. Limanda henüz hadiseye 
ait resmi malumat mevcut değildir. 
Çünkü kaptan raporunu henüz verme 
miştir. Maamafih salahiyettar zevat, 
bir siklon meselesi mevzuu bahsola .. 
nııyacağmı, Marmara.da böyle birşey, 
görülmemiş olduğunu söylemektedir
ler. Yine salahiyettar biri bize dedi 
ki : 

"- Böyle ani fırtınalara her 18. • 

man tesadüf edilir. Asıl tehlike gemi 
de panik pkmasmdadır. Çünkü yolcu 
lann bir tarafa hücumu, &rtm gibi 
küçük vapurlarda, normal şerait al
tında bile tehlikelidir. 
Kaptanın siklon görmüş olacağını 

zannetmem. Bu nokta rapor geldik
ten sonra tavazzuh edecektir. Ilıti • 
mal ki şimdiye kadar ikinci kaptan 
olarak büyük gemilerde çalışan Hüsa. 
meddin Kaptan, bu gemilerde fırtına 
yı hiçe saymaya alı§tığı için, küçük 
vapurun geçrdiği sağnağı tabii mik· 

'• 
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No. J2 Yazan : Ziya Şakir 

Pariste Osmanlı sulhu · hakkında 
mühim hadiseler cereyan ediyordu 

Sağhk delilleri 
Burada birkaç defa yazmıştım. 

Sağlıkla güzellik çok defa 'birlikte 
giderler. Güzel ve mütenasip bir 
vücut pek çok defa sağlam olur, iyi 
işler. Fakat bu kaide değildir. Her 

Buna mukabil Yunan ordusunun de, bu defa heyet daha iyi bir şekil- güzel ve mütenasip \'Ücut mutlaka 
mevcudu, - Rum çetecileri de dahil de ka11ıla.nmış, ve muhit ile temas· kuvvetli olmaz, her biçimsiz vUcut 
olmak fartile - (120.000) ıillhı ta tamamile serbest bırakılmıştı. te mutlaka ,.ayıf demek değildir. 
mütecavizdi. Sanremoda Itilif Devletleri sulh Şu halde bir vücudun sağlam O· 

Ve, daha sonra .. Mustafa Kemal heyeti tarafından hazırlanan (sulh lup olmadığını anlamak için güzel
Paşa ordusunun Ilıtan bul HUkümeti şartnamesi), mayısın 11 inci salı tikten, tcnasUpten başka vasıtalar 
ile birıe,mesine inanmak için, IUzu- gUnti, Fransa Hariciye Nezaretinin da aramak lazımdır. Bu bakımdan 
mundan çok fazla hayalperver ol- (Çalar Saat Salonu) n"da, Osmanlı en iyi vasıta şüphesiz dayanıklılık
mak gerekti. murahhıuıılarına teslim edilecekti... tır. Uzun mUddet hasta olmıyan, 

Hakikat böyle olduğu halde; or- Osmanlı murahhasları, o günü sa - mevsimlerin değişikliklerine, haya • 
tada dönen ve doıa,an telif, pek ye- bınızlıkla beklemektelerdi. tın zorluklarına dayanan bir vUcut 
rinde idi. Çünkü; Düzce, Hendek Osmanlı murahhaslarına tebliğ e- sağlam sayılır. Fakat bu dayanıklı-

dl'lecek olan sulh s:artnamcsı·nin ne lık delili uzun bir zamana lüzum gös-
isyanlarını bastıran, Geyve boğazın· ,. 
da Anzavurun f!On kuvvetlerini ka- derece ağır ve feci maddeleri ihtiva terir. Onun için hekimler kısa bir 

etti;:,ı· c•asen mnli'n•du Bo·· vle ol zan1aııda hemen bir an irinde deni· 
rıran ve bilhassa (Kuvayı lnzibati- .~ • " 11 

·• • J - ... 

~e) ordu.sunu perişan bir halde da- makla beraber, şu anda Pariste Os- lebilccek gibi, bir vücudun sağlam-
ğıtan milli kuvvetler, 18 Haziran manlı hükumeti, - ve bilhas!'la lığını meydana çıkaracak deliller 

1336 m\nü; lzmite taarruz etmi,ıer· Türkler - lehinde, gayet mtisait bir aramışlar ve bulmuşlardır. Bu delil-
e" hava e.smekteydi. ler insanın uzuvlarının herbirinde 

di. o t ·ht · · · b. T'"rk aranılabilir. Bu taarruz, l8tan bul& çok fena arı e, ıyı ve rıyasız ır u 
telaş vermişti. Çünkü hmit, bütün dostu olan (Temps) gazetesi baş • llkin, hazım delili. Sağlam ve 
bu havalide çıkarılan isyanların ida- muhar,riri: Türk milletinin giriştiği kuvvetli bir adam yağlı yemekleri 
re merkezi haline gelmişti. iz.mit milli cidali, haklı bir vatanperverlik arar ve onları kolayca, çabukc;a ve 
Mutasarrıfı lbrahim Bey ile arka- eseri bularak takdir etmekte: Adana hiç sıkıntı duymadan eritir. Çok su 
da11ları, en emin bir ,ekilde iflerini cephesinde ve Pozantide bulunan içer ve bundan dolayı hiç zahmet 

,. l · ı d d Fran.sız muhariplerine karşı Büyük çekmez. Hekimlerin çok su içmeyi-
görmekte, bilhassa ngihz er e e- Millet Mecllsi Hüki'ımeti tarafından niz demeleri, insanlar arasında ek-
nizden yardım etmektelerdi. .. .. göstt.rilen nezaket ve merdane hare- seriyeti teşkil eden ve büsbutun 

Onun için bu taarruz ba,lar baf· ketleri, !TUrk milletinin an'anevi sağlam olamıyan kimseler içindir. 
lamaz, İngilizlere rica etmişler: yar· llicenaplığı) kaydile tav8if eylemek- Tabiatten sağlam adam, yazın al-
dım i8temişlerdi. lngilizler, bu yar- teydl. sun, kışın olsun, sabahleyin birçok 
dımı diriğ etmemi~lerdi. Çünkü, on- T . . b . b' vemek ver. Ne vemekten önce, ne 
lar da tel'· lc;indelerdi. Ve bu tellf emps gazeteıunın u neşnyatı. ır- J J J 

a.ı;o d b' d. • b t 1 d · de '-·emekten sonra kendisinde yor-u sebep.siz değildi. Gebze ve Şile en ıre ıger azı gaze e ere e sı- J 

t t · t • B ı d d h gunluk, zahmet duymaz. civarlarında mllli kuvvetlerin hare- raye e mış ı. un ar a a. emen 
ket ''e faaliyetleri devam etmekte; hemen ayni mealde yazıların intişa- Teneffils dc,lilini aramak için in-

b ·· t · ti san ı.-,zuk havalı bir yere götürülür, ve hatti. buı mUfrezeler Boğazın n af gos ermış . U\ 

Ana.:ı .... Ju sahillerine kadar inerek Gerek bu yazılar, ve gerek bir ge- yahut bir müddet için nefesini tuti-
~ dl p · 'k kl 1 ması söylenilir, yahut ona kısa b r 

pervasızlıklarını göstermekteler . ce ans so a arına yapıştırı mış o-
l T .. ki ı h. d b · · müddet acele bir iş yaptırılır. Bo-

Eg·er lzmit, Kuvavı Milliye tara· an - ur er e ın e - ilvük va-
J 1 r· 1 p . fk. . . .. zuk bir hava irinde rahatsız olan, 

flndan itgal edilirse, hiı- s:üphesiz: ki ıı ı a ış er, . ans e arı umumıye - ~ 
-s ,. • d k u· b' tah vUI h ı benzi sararan, esniyen kimsei nefe-

bu f"alı'yet artacak·, büyu .. k milli Aın e, uvve · ı ır av usu e 
~ · · · sini uzunca bir müddet tutamıyan 

ku .. ··etler lstanbula daha emnivetle getırmıştı . 
• • J A · d T .. ki ı h b kimse, acele bir işten sonra kalbi '-'akla11acak .. Ve İltan bulu filen iQ- ynı zaman a, ur ere ar e - d 

" " -r • acele acele vuran kimse sağlam e-
gal altında bulunduran Ingiliz ordu- den FrRneız zabit ve askerlerınden, 

F d b l b·t k l mek deg· ildir. sunun nüfuz ve ha,meti de kınla- ran11a a u unan za ı ve as ere-
caktı. re gönderilen mektuplar da çok mil- Adale delili de insanın sağlamlı· 

A n k arada Hayat: 

Bu yıl kiralar yüksekliğini 
muhafaza edecek gibidir 

.Ankara,, 10 .Ağustos 
Eylül ve birinciteşrin ayları Anka

mda kira mukavelelerinin yenilendi-
ği, apartıman ve ev arayanların ço
ğaldığı, şehirde semt veyn ikametgah 
değiştirenlerin göçle meşgul olduğu 
mevsimdir. Yeni yapı sahipleri bina
larının bu aylarda tamamlanmasına 
gayret göstcrit!er, mülk sahipleri bo 
ıtalan dairelerini yeniden kiraya vere· 
bilmek için ona şimdiden çeki düzen 
verıheğe çalışırlar. Onun içindir ki 
bu aylarda şehrin her tarafında ka
pı ve pencerelerde "kiralık" levhala
rına tesadüf kabildir. Dellal veya ına 
halle bekçisine müracaata lüzum yok 
tur. Boş ev veya apartıman dairesi, 
perdesiz pencereleri, toz.lanmış cam· 
larile kendisini arayanlara göz kır -
par ... 

Bu yıl inşaatın geçen yıllara nlsbct 
le az olmamasına rağmen, kira bedel
lerinde esaslı bir tenezzüle intizar et 
memek lazımdır. Resmi dairelerin 
Yenişehire taşınmış olması, bu daire 
lerde çalışan memurları bu civarda ev 
tutmağa sevketmektedir. Yeni bina
lar ise daima kiracı bulmaktadır. Zi-
ra vakti hali yerinde olanlar oturduk 
ları dairelere nis~tle, daha modern 
ve daha konforlu binalara rağbet gös 
termektedirler. Bahçeli evler koope
ratifinin bu inşaat mevsiminde faali
yete geçememesi, yüz kadar yeni yu
vadan şehri mahrum bırakmış ise de. 
böyle bir akıbetin mes'uliyetini yine 
kooperatifi idare edenlerde aramak 
lazımdır. Devlet Hava yollarına tah
flis olunan yeni sahanın (eski koşu ye 
ri) karşısında ve çiftlik yolunda ko
operatifin satın aldığı araz:i Uzer!nc 

kurulacak bir mahalle, bugünkü da· 
ğınık Ankaranın beledi hizmetlerinin 
başarılmasında rastlanan müşkül er ı 
ancak çoğaltabilirdi. Kooperatif, ev -
lerini kuracağı yeri tayin ederken. 
belediyenin noktai nazarını öğrenıne
ği neden düşilnmedi bilmem?. 

Yukarıda söylediğim gibi kiralar· 
da bu sene ue kiracılar lehine bir fark 
olmayacaktır. SUmer Bankın kurdu
ğu GUven kooperatifinin kırka yakın 
evi kışa kadar tamamlansa, inşaat 

mevsimi başında başlanmış apartı -
man ve evlerin anahtarları .sahipleri· 
ne teslim olunsa dahi, şehrin ihtiyacı 
yine tamamen karşılanmış olmaya
caktır. Zira lnhisarların Ankaraya 
nakli, Har;biyenin ve Siyasal Bilgiler 
Okulunun gelmesi de mevcut ihtiyaç 
nisbetini arttıracaktır. 

Dünkil pazarı şehrin içinde bir ge
zinti yapmakla geçirdim. Ankara, be 
lediyenin metotlu çahşmalarile her 
gün biraz daha güzelleşiyor. A.efalta 
çevrilen parke yollar insanda yürüme 
zevkini arttırıyor. İnsanın gözü ve a
yakları bu temiz, dUzgün, geniş yol
lara alıştıktan sonra, günler geçtik
çe çöken İstanbulun halini düışünmek 
ne acı ... Fakat gün gelecektir ki, İs -
tanbulun kalkınması ve imarı işini 

herhalde devlet işleri arasına alınmış 
göreceğiz. Hususi idare ve belediye -
nin ne varidatı, ne de mevcut ehliye
ti yurdun bu en güzel şehrini kurtar 
maya kafi değildir. Bir ikinci demir
yolu Ankara - İstanbul arasındaki me 
snfeyi kısaltacak ve İstanbul, Başşeh 
rin tabii bir sayfiy~i. bir pazarı ha
line girecektir. - Mea. S. Onun için tngilizler tzmit: ilerisin- him tesirler yaptığı için, Fransız za- ğını pek iyi gösterir. Fakat bu delil 

de derhal mUdataa tertibatı almı•- bitleri de, gerek bu neşriyata ve adalelerin bir an için büyük bir kuv-
l&r' milli kuvvetleri kar,111.mttlatdı. gerek Türkler lehindeki cereyanlara vet aarfedebilmesile anlaşılmaz. analı zart usul iyle eksiltme ıı•nı 
Ve'

' lstanbuldan da mUhı·m miktarda memnuniyetle. l•tirak etmektelerdi. ... :.-ıa~t~--..,...._._...,~ p; a Uzun zaman kuv\'et sarfettigi he:u e 
imdat kuvveti gctirtmeğe mecbur Hak ve hakfltati söylemek için şu- M 1 • v k -1 • d 

d il · ed ı· k. T.. kl l h. vorulmamak lazımdır. GUreş eder- t 
olmuşlardı. nu a ..ıve c ım ı; ur er e ın- J • a ıye e a e ın en· de açılan bu cereyanın birtakım giz- ken pek kuvvetli bir pehlivan daı~a • 

Miralay Katahakis'in ravonı lhıe- li amilleri de mevcuttu ... Bu amille- kuvvetli ve dayanıklı demek degıl-
rine,' Yunan ordusu ba.,kuma!'dan! re gelinr.e; en başta CTUrk milletinin Bir. Mesela uzun bir müddet ayakta 1 - Eksiltmeye konulan iş: İzmitte yapılacak kırtasi-
lzmire gelmi~; taarruza geçılıneaı faziletkarhğı,.olmak üzere sırasile durabilmek dayanıklılığı daha iyi 

d · rmit · ye deposu inşaatı·, inşaatın keşif bedeli 30450 lira 73 ku-i<:in ordu kuman anına emır ve • şunlardan ibaretti: . 1 gösterır. 
ti. Fakat, Birinci Kolordu Kuman- ı _ Zahiren dostluklarını ve itti- Nabız, sağlığı göBtcren en iyi de- ruştur. 
danı General Nider, birdenbire bu !aklarını muhafaza etmekle beraber: lillerden biridir. Ağır ve daima ayni 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
emri tatblka giri,emiy~rek derhal Fransızlar, Jngilizlerin takındığı a- şekilde vuran bir nabız hem iyi bir 
bir otomobile atl&mıf: Seydiköyden zamet ve tahakkiim tavırlarından sıhhat ifade eder, hem de birçokla-. · A Eksiltme şartnamesi. 
iz.mire gelml, .. Bal[lkumandanın bu memnun değillerdi. Galibiyetin bü - rının fikrine göre, uzun ömre delıi- B - Mukavele projesi. 
emrine, §İf &hen itiru etmi,ti. tün ,er~fini _ a~lan payı gibi - ıet eder. Kalbin sağlamlığını ölç- C 

General Nider'in itirazları, batlıca kPndiltı!rine hasretmek istiyen lngi _ mek için iyi bir delil, bir kolu uzun - Vekiller Heyetinin 20-6-936 tarih ve 4869 nu· 
fU noktalara istinat etmekte idi: lir.ter. hotbehot gördtikleri işlerden bir müddet havaya kaldırıp tutmak- maralı kararile kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri Ge -

1 - Fırkalanm, huırlıkıızdır. dolavı haneızları gUcendirmişlerdi. tır. Zayıf bir kadın kollarile saçla- nel şartnamesi.. 
2 - Türkler, cephelerde hueaa ve M~li.·, lltanbulda. (16 Mart) faci- nnı düzeltirken baygınlık geçirir. İ 

d ·d D nşaata dair fenni şartname. müteyakkır. rr. unnı yaratan tnglllzler, bu hareket sağlam olmıyanlar kolları bir mu -
3 - Kuvvet, klfi değildir. eınuında. (Jtili.f Kuvvetleri Başku- det havada kalınca sararırlar, na- F - Keşif cetveli 
4 - Bu kötü terait dahilinde ta- mandanı General Franşe Despre) ye bızları acele acele vurmaya başlar. G 

·k rd· - Proje, Grafik arruza geçmek. tehlı e 1 ır. . ehemmiyet bile vermemişler; kendi Soğuğa veya sıcağa mukavemet 
Başkumandan, bu itirazları dı~l~- başlarınıt bir<;ok itlere girişmişlerdi. etmek te iyi bir sağlık delilidir. Şi- İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı 15 3 Kr. mukabi -

mi,, General Nidere hak vermıştı. Ve bilhassa, Türklere düşman olan mal kutpuna gidecek gemicileri buz. linde Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğün -
Llkin; ayni zamanda Venizelostan yabancı un11urların kin ve intikam üzerine yatırarak, sıcak denizlere den, lstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan, İz _ 
emir alan Yunan kararglhı umumisi hislerine alet olmak suretile biiyük gidecek alanlan da sıcak bir yerde 
bu itirazları dinlememi,: bir gaflet göstermitlerdi.. Istanbulu tutup çabuk terlediklerine göre ile· mit defterdarlığından alabilirler. 

<Siyasi ve askeri esbaptan dolayı: itıal eden kuvvetlerin hiçbiri, esas- çcrler. 3 -:.-. Eksiltme 28-8-936 tarihinde cuma günü saat 15 
hbıl olan i.cil ve 'iddctli lüzuma lı bir surette ıizli teşkilat ve tahri- Sinirlerin kuvvetini ölçmek ıçın te Ankarada Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğünde ya 
mebni, bir an evvel taarruza geçmek kat işlerile meşgul olmadıkları hal- en 1·y1· delil, insana ayni vaziyeti mu- 1 k 

· ·· k pı aca tır. •1azımdır.) emrini vermıgt.. de; Ingilizler yine bu munte im ve hafaza ettirmektir. Sinirleri zayıf 
Kararglhı umuminin bu kadar is- kindar milletlerin te,viklerine kapı- adam uzun müddet ayni yere baka· 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

tical göstermesi. 8cbepeiz değildi. lacak derecf.'de hatalara düşerek maz, ayni vaziyette kalamaz. Ayak· 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2283 lira 80 
Çünkü me!elenin esa.aı, Paris sulh Türkleri bir hayli gücendirmişlerdi.. tayken oturmak ister, oturduğu va
konfer&nt1mda verilen karann tatbi- Fransızlar ise, bu acı günlerin çok kit dizlerini biribirinin i.izerine ko- kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda-
ki meselMine istinat etmekte idi. !:abuk geçeceğini hesap ederek sulh- yar, yattığı vakit bir taraftan bir ki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Bu sırada, ParUıte de; Osmanlı ten M>nra TUrk milletinin dostluğun- tarafa döner. . Nafıa Vekaletinden alınını~ yapı mütehassıslığı vesi -
sulhU etrafında çok mühim ve bil- dan, ticaretinden, faaliyetinden isti- Fikir kuvveti de ayni suretle ara- i' 

hassa çok tetkika ,ayan hldlaeler fadeye hak kar.anmak için daha mü- nılır. Fikri kuvvetsiz adam bir mev- kası, Yaptığı en büyük işin bedeli 3 0000 liradan aşağı ol-

Sinemalar, t'iyatrolar, 
faydalı adresler 

ve telefon numaralan 
• OSKODAR HALE : (A.,k Bandoeıı), 
• Bıtilarbıısı Hile Bahçe11 ı (Sekoya 

Kaplan Ku:) 

ıtt.ı,, reı .. ronıan 

lsıanbııJ lt1al7esı 2422ı 
Kadıko1 lttaıyesi 60020 
Ye,ilköy Balrırlroy Büy{lkdere 
Uılrüdar hfaı1eıi 50625 
Be1oilu ltfaiyeai 44644 
Büyülrada. Heybeli Bııreaı.. Kmalı mm 

ıak:alıırı kin telefon ıantralmdakl memıırı 
yancrn demelr lrlfidir. 

~ttntftUlt ... r1 .. rt 

Denız yolları aı:entul Telefon 4236j 
Akay (Kadıköy iıkeleıi) 43732 
Şark Oemıryolları Sirkeci 23079 
Devle· ".lemiryolları Haydarııaıa 42145 

. ,.., · ~ 

Cerarhpa,a haatanul 21693 
Gureba baataneai Yenibahçe 23017 

_ .. .. a ı no14nell 24553 
t.eynep Kimi! hastanesi Oılcüdar 110179 
K11d11ı haıtınesi Çapa 22142 
Beyoilu ZükGr hastanesi 43341 
Gülhane hutınesl Gülhane 20510 
Haydarpııa Nllmııne haataneal 60107 
Etfal hutaneal Siıli 42425 
Bakırköy Akıl haataneal 16,110 

Qabık eıhhl yardrm t.eşldt•b 

811 nıımaradan imdat otomo 
bili iıtenlr 44991 

Doğum 
Ankaradaki gazeteci arkadaşlan '" 

mızdan Foto Gemalin evvelki gün şeb 
rimizde bir oğlu dUnyaya gelmiş ve 
adı Deniz konmuştur. 

Deniz'e ebeveyni ile uzun ve hayır• 
lı ömürler diler, arkadaşıı9lolzı ve re· 
fikasını tebrik ederiz. 

Satranç müaabakaıı 
Londra, 11 (A.A.) - Nottinghanı 

9atranç müsabakaları, dün açılnuf• 

tır. İlk turun en heyecanlı neticeııi 

Dr. Luker'in 35 dakika içinde eo 
genç Amerikalı "Üstad" olan Reue

bentine tarafından mağlf.lp edilmesi 
olmuştur. 

Türk ihracatçılarını 
hayli zarara soktu 

Peçelanın mütemadiyen kıymetteJJ 
düşmesi Türk ihracat tacirlerinin a• 
leyhinde bir tesir yapmaktadır. BıJ 

tacirlerin İspanyaya gönderdikleri 
emtia bedellerinin kareılığı olara~ 
CUmhuriyet Merkez bank:asında bı.J• 

lunan ve İspanya borsalarının kapı&• 
lı olması dolayısiyle henüz likide e
dilmemiş olan paralan mütemadiyel) 
kıymetten düşmektedir. Tacirler, • · 
cele bir tedbir alınması için 1ktıs•ı 
veklletine müracaat etmişlerdir. 

Bunun haricinde Peçetanın sukutı' 
nun tesirleri mahdut kalmıştır. TUr1' 
ihracat tacirlerinin İspanya ile uıll' 
amelesi tamamen yumurta ilzerin• • 
dir. Yumurtanın ihracat mevsimind' 
olmadığımız için peçetanm sukutıl• 
evvelce gönderilmif ve bedeli hentl
likide edilmemif partilere münhad 
kalmaktadır. 

Maamafih yumurta fiatlan, en bil' 
yük alıcı memleketin gayritabii viİ 
yetinden milteessir olmamış değildlt; 
On beş gtindenberi yumurta fiatl• 
rında hissedilebilir bir düşüklük vst' 
dır. , 

cereyan eylemekte idi... Osmanlı li.yim, daha insani, galiplik şerefini zu tizcrinde uzun müddet duramaz. maması: 
8altanatının son günlerinde, ve TUrlt daha ytikaeltecek şekilde hareket Maymun iştahlı olur. Fikirleri kuv- 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazı- ~ 
milli mücadele tarihinde (Sevr Mu- edilmesi fikrindelerdi... Nitekim, 16 vetli adamlar bir mevzula yıllarca 

Yumurta ihracat mevsimine ıı• ~ 
dar vaziyet ta bit haline dönme! al" 
pec;eta mil.stakar kıymetini buhtı )il' 
Türk ihracat tacirleri o zaman 
kikaten mutazarrır olacaklardır. 

ahedesi) na.mile •öhret bulan tarihi Mart faciasından sonra. General · · k 1ı saatten bir saat evveline kadar kırtasiye müdürlüğüne ) 
y uğrafllbilirler. Büyük rıyazıye me - . . ,.f l. ·• 

facia. ,u aafhalan geçirmekte idi. Franşe Despre derhal vazifesinden teplcrinde talebenin fikirce kuvveti-. getırılerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka- S f d 300 k" • kadP- ~ 
ı•tanbuldan ne ıuretle hareket et- 111' tifa etmi•. bu hareketile de, ade- b·ı· d · k 1 O ya a lSl 

g v ni mümeyyizler bir mesele üzerine ı ın e verilecektir. Posta ile gönderılecek me tup arın 
tiğini arıettiğimiz; - esbak Sadra- ta lngilizlerin aldığı vaziyeti, pro • mmn müddet eual sormakla ölçet· 'h t 3 ·· dd d 1 k d 1 · 1 tevkif edildi ,.. ,, 
zRm Tevfik Pa,a, Dahiliye ~azın testo eylemişti. nı aye uncü ma e e yazı ı saate a ar ge mış o ması d• "' 
Reşit Bey. Nafıa Nazırı Cemil Paf&, 2 - Başta Osmanlı Bankası ol - ler. Lokman HEKiM ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şart Sofya, 11 <Tan} - İBp&nya 1,-
Harbiye Nazın Mahmut Muhtar Pa mak şartile, birçok bankaların Türk- tır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4516) Yunanistandakl son hadiseler d~ 
şa (1), Maarif Nazın Fahrettin Bey lerle büyUk alaka ve menfaatleri yısiyle g~en akşam zabıta, geet 4-
ile otuz kadar müfavir ve ki.tipten mevcuttu. Bunlar; 08manh Hükü • Dr. NACI S. SOMERSAN nsma kadar Sofyanın muhtelif", ... 
mürekkep olan - (Ollmanlı bükü- metini ve TUrk milletini tama.men Çocuk Hastalıkları Mütehassısı tfl' •H.. 
metf 8uıh murahhu heyeti), 6 Ma- imha edecek sulh ,artları karşı.sında, Şişli, Haliskirgazl, Mefrutiyet Apr. .ı ı•YAl RQ FESl ı•VALı• •. de ve toplantı yerlerinde araŞtle]t O' ,~ 
yıa 1336 • 1920 tarihinde Pariae mu- büyük telif göBtermektelerdi. Onun kat 2, No 5 lar yapmış ve hilviyetleri şUph ~ ""- -' 
vualat etmi,tı. için Türkler lehinde mevcut olan ce- Her ıün ıaat 3-6. Telefon 42493 lan 300 kiıiyi tevkif etmiftir. S ,ti' ~ 

Fransızlar bu heyeti olduk~a ne- reyanlara kuvvet vermişler:.old.ukça 635 11 Ağustos - 16 Ağustosa kadar rın arumda çoktanberi zabıta t _,.,. 

zaketle kabul etmt,ler, Venıay civa- kuvvetli propagandalara girı,mı,ıer- TEPEBAŞI BAHÇESı.NDE d P-
rlnda Rezerva oteline yerlettirmi,- di. fından aranılmakta olanlar 8 

baş göBterdiğini duyar duymaz, bü-
lerdi. Ve Hanri isminde bir mlrala; 3 - lngilizlerin mağrur ve mUte- yük bir. telaş ile Parise gelmiş; bu drr. 
yı da heyetin refakatine mnatay ta.- hakkim vazıyetıertne fena halde tb- cereyanları a1tust etmeğe teşebbüs Bu akşam saat 21 de ,ı 
vin evleml9lerdl. zan Franıız aakerlerinin: lngilizlere eylemişti. .. Evvela, Türkler lehinde T E R s E v L E N M E Bir Yuıoılav mektep ıeoıl 
~ Takriben bet ay kadar evvel, bi- rağmen hareket etmeleri, mo~a h~- vazı yazan gazeteleri durdurmak is- Varnada ftJ'J 
rinci defa olarak Pariae davet edi - Une gelmifti. Buna blnaendır kı; "temiş·. ve bunlara büyük paralar T y sJaV ~ 
ten 8uıh murahhas heyeti, Paris ci- - latanbulda ve Anadoluda olduğu Sofya, 11 ( an) - ugo -1' 
··arında küçllk bir •atoya yerle.tiri- gı'bi - Parhıte de bir Türk taraftar- vermişti. Fakat bu gazeteler, M. Ve- Büvük orta ouunu -Dü§ün alayı - Köt;et. tep gemisi Yadran dün varnafl it', 
• v nizelosun drahmilerlni bUyilk bir Jf 1-r " 
lerek, adeta hapeedilmi, olduğu hal- lığı ba' göstermi,U. Flatlar : 100 • 75 • &O ret etmiıtir. Gemi yarın Bu ,,-

Yunan Ba.,vekili M. Venizelos, memnuniyetle. rını terkedecektir. 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

rt.n'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
e11eyde temiz, dürüst, samimi 

0ltna.k, kariin gazetesi olmaya 
çalıtmaktır. 

Günün meseleleri 

Daha nekadar 
bekliyeceğiz? 

Yurtta kurduğumuz ailenin sami
ltıil.iğine yabancı kalmaktan zevk du
J·aıı kara ruhlar, 25 ene e\'\'eUne ka
~8.r her kö§ede karargah kurarlar, 
'°4-uk man:t.arnlarını yılan kıvrnnı~
ltrı ile daha açıkça belirtmeği ihmırl 
~tinezlerdl. O vakitler Beyoğlu ma.
~la.nnaa tatlı u satıcıları Jle 
l'IUısızca konuşmaya kadar inen 

l'Urkler görilrdilk; içinılz ızlar, yü
tl.irnüz utanırdı. 

llalkan harbi ıralnnnda ba;)la~,p. 
~Yük 8a\'ll§ta emeklemeye ~·eltenen, 
"-~~ün kendini toı•arl mn hareketi, 
-m te ol a, his edildikçe bu örilm
Ceku mü tekreh be;\·inler birer tesbih 
~ğl çirkinliği ile bilzül<lü, saklan-

lar.' Kendilerini gözlerimiz gönnil
~or nıu, zehirlerinin için için kayna
Aını hl lerimlz seuniyor mu idi. 

lletıd onlar öyle sanı~ or n fır at 
bekıiyorlar'lı. 
~ihayet Tilrklin ko~ma, atılma, 

.T A N 

Olimjıiyattaki statta yapılan büyUk bir geçil re.smi 

ôDümfP)üyc§lt:Oc§ltr<dl©l 
Basketbol takımında her 

nedense kat'i bir 
disiolin temin edilememisli 

Gökten taş yağacakmış! 
Fransada kem ağızlı kötU dilli Bilginizi yoklayınız 

biri 9 ağustostan 14 ağustosa kadar -------~---
dünyanın tehlikeye maruz bulundu- Sorular 
ğunu söylemiş. Bunun rivayetine ba- • . 
kılırsa, gökten belki de dünyaya taş S - Klh eJerde ~ıtn ~almak usuJU 
yağacakmış! .. Belki de havai fişek-1 ne zaoıan_!:at edflmi tir! 
!eriyle bir donanma olacakmış! .. Her - Kab'1dı ate. ten yanmaz bir 
hald~ semada vaki olacak bilyük ha- hale getirmek l~In ne yapmalı'? 
diseler arifesindeymişiz... S - Frnn ada birinci hukuk nıek-

Bundan senelerce evvel Halley tehi ne zaman nçılmı tır~ 
kuyruklu yıldızı da arzın civarından S - İn~.lltcrede birinci şimendifer 
geçtiği sırada herkes dilnyanm bu hattının ku. at re mi ne zamandır! 

Dünkü soruların cevapları kuyruk çarpması neticesinde mahvo
lacağından korkmuştu. O zaman da 
böyle birçok kötü kelam edilmişti. S - ôrgiilcr ve dantelalar 1111sıl tc-

Fakat bereket versin bu sefer ra- mizlC1tir,. 
sathane mildUrü üstat Fatin herkesi C - lki bardali su içinde bir kah-
teselli etti ve: n ka.}tğı Jiristo dö Stul , .e bunu bir 

- Böyle şeyler boş lakırdıdır. Arz sabunlu !\U haline koynrak içinde 
her sene bu gllnlerde bir şehap yağ- dantel8)1 ~üı:t>lce kaynatırsını~. nan. 
murundan geçer, dedi. Gökten taş tclii~ı sıkıp bölnıiyerek kurumak 
yağacağı doğru değil! için düzeltip bırakır 'e bir kere daha 
· Rasathane mUdürüne verdiği bu ı-;abunlu , .e eczalı uda kaJ natır mız. 
izahattan dolayı teşekkür etmekle Sonra oğuk suda çnlkalıynrak ku
bera ber burada bir noktayı hatırlat· rutunmnuz. 
madan geçemiyeceğiz: S - Kdğıt varalar mı yoksa altın 
Vakıa gökten taş yağmadı, ve yağ- paralar mı daha çok mikrop tutm·f 

mıyacak! Fakat bu son günlerde C - Altınlann kiı~'1tlnrdan daha 
yerden göke o kadar çok ta~ yağı- çok mikrop tuttukları t bit ,eıJilmlş

yor ki, gökteki ta§ların inmesine tir. 
imkan yok. B - Pantalmı ask.ısı ne :anı.an icat 

Hem gökten bir taş düşse, koca olumııu§turf 
Habeşietam, koca İfllpanyayı bu ka- C - Pantalon askısı on heşlnri a-
dar mı harap ederdi? sırda icat etlilmiştlr. 

Aşkın devreleri 
Bir arkadaş söy!üyordu ~ 

S - Taş baB7na.sı ne zaman icat <>
lutımrışturt , 

C - T ha ma ı 179:-J te mUlik 
- Biliyor musun, diyordu. Bizim notaları kop~1l eden bir Alman tara

gazetede çıkan çocuk mülakatların- fmdan kt>ı;.folunmu. tur. 

1~1'llma deni geldi. Ondaki bu aklı 
~d~Uan dehnslle cnnln.ndıran Ata~ 
li kün aydınlattığı yolda parlak ta
~U, temiz kanlı koca millet ö~·le 
b lllleler ~·aptı, fö·le harikalar yarat-

[Sureti mahsusada Berline giden arkadaşımız ya·lıyor:] dan birinde en şayanı dikkat elimle ........,~~ 
kt, Lo~ v ika mm a.ltm :\'azılan Bugün. (8 Ağustos) bir taraftan 

dostun dıt., ··zı 1 1 k., t ' Grekoromenin üçüncü devre güreş-ugmanm go er n amaş ı- . 
l'ıı-i<en '-- t 

00
. ııı:. edil lerı devam edecekti. Öğleden sonra 

ı~- 1 Jıon r e onn ıa.\·e en pır-
"llta ı1 k 

1 
•-'·d· 1 da Mısırlılarla basketbol maçı var-

Ilı er es sonsuz wut. ır ere to.ar- d 
. L 
Şı Öğleden cvYelki güreşler<le Saim 

• lnn. ~dl bl.r merale edip onlara baka- Estonyalı ile güreşti. Saimin esasen 
•-· ltrılttle "ezen o soğuk karaltı-~ ~ ., 3 fena sayısı vardı. Estonyalının ga-
ba1'.k nmı:r. arasında dnln.şan ° lip güreşi önünde sayı ile mağlup ol-
:nd·/'Şlar acaba ne iilernde? Bilmem du ve tasfiyeye uğradı. Nuri güreşti-

~~.~ er .ll'li? ıı·ı· JJ<>ti .. fır&at mı '-"'l,.. •••._11.,r - b; ;ıevicr~li.rl j Cfakikndn tURIR ycne-
'tı,, " ' VJ'\,_n; ;) Ul\:ft:~ ~··· ~I O<tll r k gU l b• 1 b k d T 'Q kU " e ze ır ga e c ay ettı. bu,uı. 
ltıar ·n i~ilik dolu ruhu onlan ısıt- .Mu!'ltafanın talihsizliği devam ediyor 
%; Ya muvaffak oldu mu? Buna ha- du. Karşısına çıkan Lctonyalıya yer
'-ij_eler cevap ,·ersin. Ortalığa bir göz de künde atarken hasmı altında dö-

~rtrı, ağı olu dinleyelim. nerek Mustafayı tuşla ve 6 dakikad~ 
ıııu ~ılan azalmı , kunetlerl düş- yendi. O da tasfiyeye uğrarlı. ('l;;.ıp_ 

1, b'r. Fakat içlerlnden blr!.'.oğu me- den sonraki gUreşlcrde Çoban Meh
tt.ı ıze &attıklan n nyesinde zen- met Finlandiyalı Nystrom'a kar9ı ha 
~l~ıe~d~kları mallara bile ekseriya kim faknt oyunsuz bir güreş yapa
'l\' rnız9 en aykırı olaıılanndJn rak sayı ile galip geldi. Bu suretle 
~o~:ek 1:>nrt1Je hAJfı ~·abaMı isimler fena sayısı üç oldu. 
tt kUJ aktan uwk almaktadırlar. Za- Yaşara gelince: çocuğun bu ,m. 
~ottu tUrle.ri ve za\·alh talı IJJerl ile reşlerdeki :rırnvnffakıyetini hiç te kil 
htı1ıı. dürüst telfıff uzundan bile Aciz çilltmek istemiyerek yazmaya mec
ı·e b nduklan bu fran ızca, ingilizce burum ki hakikaten bu musabaka
~tte~~ ~elimelerin arkasına gizle· larda çok talihli idi. İlk güreştiği 

bun ~ın ı insi gülmektedirler. Danimarkalının kaburgaları incine-
~ tramvayda öntime bir ufak rek güreşi bıraktı. İkinci devrede 

llkla b" boş kur'a çekerek güreşsiz Uçüncü 
lıı}( bir ır kadın oturdu. Ga) et bo- devreye geçti. ÜçüncU devrede bir ı 
'İsi ive lle J anlı bir fransıwayı, Japonla güreşti, tuşla yendi. Dör • 
'• . ne neden sunulduğunu kesti- düncü devrede de bir İtalyanı tufla 
~t ~en 1.avalb küçüğe, pfü•ktimıeye yendi. Ve Yaşar şimdiye kadar pek 
ı.,' 11.(Jı n im az güreşçiye nasip olan sıfır fena pu
~ b .. ı.· en se siz dikkatim ve sa-
~!-. -• 1 • vanla dördüncü devreye geçti. Bu 
~ ~ . ~ onu, yaııtığı kabahatten vaziyeti, şu 15atırları yazdığım daki· 
r ttrerıı ~ır .. u~lu nı.ziyetiue oktu. kada üçüncülük demektir. Yarınki 
t.-

1 
.~ır turkçe llc, kt>JimelPrln ka-

"'Ql g . güreşlerde çocuğa hüsnü talih te -
1 O;(tinil yararak, potlarını aee- menni ederim. 

tlı.ı :e gidermeye ~Jı. n. 
Basketbol müsabakaları 

Olimpiyatta cirit atma şampiyoıw oTnn Alnımı kTzı Flf!ichor'e alim 
madrılya vcril<lijji zıımmı yapılaıı merasim 

tul'~ ke haldir! Hakikati ne zaman 

~ ~l<ı:~! llidcletfmlzl, infiallmlzi 
ltı~rla,-' orıar. llağaznlannda, btiro-

,,,.------------·, ! isabetli hUküm vermiyen hakemlerin 

Basketbol milsabaka ntzamna - tık beynelmilel müıaba- hepsine böyle vicdansıılık atfetme· 
· -1· t k 1 f tb ld 1 

1 ka olması dolay;ıiyle ben i ben k 
"'l<~ atelyelcrinde tek kelime 
~ kon t ... ~~tlerı u mazlar. E\•lerbıde, ce-
h~lli(kı nde, saınimi nıuhltlr.rlnde ne 
~~ l\ttnı Allah bilir. Hu adamlar 
t 't,e,.1~~hlleketlerdekl ekalllyetleri, 
~1'1- l'i, hatta yabancıları görmü
~ v"ııtıll:ı.t ! Arııı muhitin af \·e gii:ıel 
lh~'

1

' kom ulnrına rahatsızlık ."'\\' utn teneffüs etmek, içinde 
\'e . • 

~-'Ilı.bet :te~.ıgııı rru adıldan muhite 
Q -~et k gostermek \'e hiç değil 

t bU lli_d~lerine uymak onlara ne

t ~ görün.nıiiyor! 
t ~ı !\a lllarına, fimıalnnna, hima

l'ıl~. O.H_ lltınlarınuzdnn lstilade ede
ı~ --.ya 
~ t1oıdu &ahlıklan, milli ergileri-
~teıılik 'duktıuı mallarına, hali 
\ lııli t kokan o çetrefil yabancı 
~? t~r~rnayı dü iineceklerlne bi
~~ l::k_ııerı ~ak&alnr dnha ili olmaz 
Sf bıı "atsa orta talı ile gelememil1 
~~ 111tıııd andaşlar mükemmel mek

'ıı llıa~.1 el 0kunınyı, tatlı dlllmlzi 
• • [)ize 1 le , ' Yakınlık duymnrı ne 

.. l eeekı"" B' l .. .. ,... -· ız on ara mu-
._.,o terda. 

lJ\ \'e gö teri~·onız. 

mesı mag up · a ım arı u o e o - b n n pe lehinde değilim. Maama-
1 aı~_e.tbo. l maçlarını kay-

duğu gibi hemen tasfiye etmiyor da I b tt fih ı;ıurayı kaydedeyim ki bitim ço-e ıgımıze müteeaair ol-
mağlf.ıplar arasında da bir karşılaş- I ma.~ı~ •.. Fakat en çok te- cuklar favul yapmakta hiç tc tererl-
ma yapıp o yoldan da birinciliğe doğ- es~urumu mucip olan ci- düt etmemekte idiler. Bu ~uretle ev-
ru bir şans veriyor. İfte biz nizamın het bizim takımın hala 1 velce _tiç favul yapmış olan Hayri 
bu hükmüne uyarak bugün Mıeırlı- kendi kudretini iyi kav- son bır favul yüzUııden dışarı çıktı 
!arla karşılaftık. ~fısırlılar dün Pe- I rayamıyarak Mısırlılara ve takım dört kişi kaldı. O sırada a-
ruya yenilmişlerdi. lkimiz de mağlup hakemin iltizamı netice- ramızdaki fark 4 savı iken sonradan 
idik. Bir Fransız hakemin iCiaresi al- ı sinde yenildiğini iddia Mısırlılar bu arayı ~çtılar ve bizi 2:1 
tında oyun başladı ve başlar başla- etmesidir. Halbuki daha sayıya karşı 33 sayı ile yendiler. llk 
maz Mısırlılar hakim oynamaya ha,. ilk haftayımda gerek pas- beynelmilel miisabaka olması hase-
ladılar. Daha ilk dakikada bir gol ]arı, gerek yer değ:•tiril-

1 

~ile .ben b.askctbol maçlannı kaybetti 
yaparak hesabı nçıp birinci devre so- ~eri, aerekse atılı,ları ğimıte mUteessir olmadım, fakat en 
nuna kadar 19 sayı kaydettiler. Bi- ıle M111rlıların bizı' yene- ok t e ··rU 
zimkiler birinci haft"ynlı'n ancak ç e s.su mil mucip olan cihet bi-

.. cekleri belli idi. zhn takı ht. ı k d • sonlarına doğru kendilerini topladı- \..._ mm alfı kend u retiuı iyi 
lar. Bir ara aramızdaki fark çoğal- J kavrayamıyarak Mısırlılara hake-
mıştr. Fakat ilk haftaym Mısırlılar bi söyledi. Hatta Olimpiyatlarda min iltizamı neticesinde yenildiğini 
lehine_.19 - 14 bitti. Ilk haftaymde mertçe mUsnbaka yapılacağına and iddia etmesidir. Halbuki daha ilk 
zaten un favul k d t · haftayında gerek pasları, gerek yer 

'$ ay e mış olan Naili içtikleri için bunun sırf bir tesadUf 
bir 1'~ısırlı ile kMten ça.rpı§arak hem olduğunu söylediysem de pek te ku- değiştirilmeleri, gerekse atışlarıltı! Mı 
onu ) araladı çıkardı hem de kendisi lak asmadı. lkinci haftaymde bi' - sırlıların bizi yeneceği belli idi. Hat
çıktı ve ?un~ kas;en ?.'aptığını maa- . zimkiler daha sert ve favullil oyna- ta neticeden bu kadar emin olduğu 
lesef gelıp bıze bır huner yapmı!J gi· dılar. Bu yüzden müteaddit reza a- için olmalı ki bnsketböl federasyonu 

tışlarına maruz kaldılar. Onların id- Reisı Süreyya, kurum katibi umumi
Kendilerinl bize t.wdirme) l ne nkit dialarma göre Mısırlıların antrenö- si Nizamettin daha haftaymden ev
arzu edccelder? .rU Fransız olduğu igin Fransız olan v~ı maçı terkedlp jimnastik tnüsaba

kalannı seyre ~ittiler. 
A N. PEKELMEN hakem Mısırlıları iltizam ediyordu. Sureti hususiyC'ıfo val>tığım tahki-

bir çocuğun kendisine 10 yaşındaki da bahsedilir. Yirmi ile kırk arasın
kızların aşktan bahsetmelerini söy- da tatbik edilir. 50 Ue 60 arasında 

lemesiydi. 

öteki cevap verdi ve izah etti: 

- Birader aşktan ancak 10 yaşın. 

hikltye olunur .... 

- Sonra? ... 

- 70 e gelinre hensl unutulur. 

Eski paralar yenilerile değiştirilecek 

Merkez Bankası yeni paraların 
basılması için tetkikat yapıyor 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz
den) - Tedavülde bulunan evrakı 

naktiyenin yerine kaim olmak Uzerc 
Cümhuriyet Merkez Bankası tara
fından bastırılmasına karar verilen 
yeni kağıt paralar hakkında salahi
yetli makamlar nezdinde tahkikatta 
bulundum. Öğrendiğime göre, banka 
bu hususta lhımgclen tetkiklerini 

1 tamamlamış ve para .. basan mütehas
sıs matbaalarla müzakereye girişmc
ğe hazırlanmıştır. Banka şimdi Ame
rika, İngiltere, Almanya, Felemenk 
ve lsviçreden teklifler beklemekte
dir. Bu teklifler tetkik e<lUdikten i sonra yeni paralarımızın hangi mem-

1 

lekette bastırılacağı karar altına alı
nacaktır. 

Tedavülde bulunan evrakı nakti
yeden bilhat:ısa bir, beş ve on liralrk· 
!arın çok eskimiş olması \°C yıpran

mış paralar banka tarafınclan değiş. 
tirildikten sonra imhası için bir teş
kilatın daimi surette faal vaziyette 

bulundurulmak mecburiyeti, böyle 
bir muameleye tevesstil zaruretini 
doğurmuştur. Esasen yüz liralık ev
rakr nakliyenin tcdavUlden kaldıni

mış bulunması, bankada bulunan di
ğer ihtiyat tranşlardnn bir kısmmm 
piyasaya çıkarılması mecburiyetini 
ortaya koymuştur. 

Yeni paraların üzerine. konacak 
yeni resimler için de aynen tetkikler 
yaptırılmaktadır. Ulusal Şefin yeni 
bir resmi, Çanakkale boğazının ve 
yurdun güzel köşelerinden birkaçı
nın fotoğrafileri hazırlattrnlmakta
drr. Manası bUyUk olan Ankara kale. 
sinin resmi daha sanatkarane bir 
şekilde yeni paralardan birinde yer 
alacaktır. Yeni paraların tab'ına bb, 
beş yüz, yUz, elli ve on liralıklardan 
baı;ılanacnk, beş ve bir liralıklar ikin
ci partide bıuıtmlacaktır. Eb'adın 

bugUnkll evrakı nakliye kıt'a.lanna 

ni pctle daha kU<;Uk olması esas iti
bariyle •kararlaşmıştır. 

katta basketbolcUJer Uatilne knt'i bir 1 meliyiz. ÇUnkU kazanca evvela kay
disiplin tatbik edilemediği için crnha betme yolundan geçilerek gidılir. 

1sı.ı.nbuldan çıkar çıkmaz takımda 

intizamsızlıklar. olmuş, anbenörün 

sözünü dinlememek, nasihatlerini 

tutmamak ve kendisini aşağı gor

mek gibi yanlış hareketler müşahe

de edilmiştir. 

Basketbol sergüzeşti de bu surf'tle 

bitmiı;; oldu. Şurayı ehemmiyetle kay 

detmeliyim ki bea, bizim olimpiyat

larda kazanç kaydetmemizin (;ok u
zak olduğuna inananlardan olduğum 

iç;in basketboldeld mağlUbiyctimizl 

normal buldum ve bunun aksini bek

lemiyordum. Ancak miltahassıs ge

çinenlerdir ki; bunun aksini iddia 

ettiler ve efkarıumumiyeyi ümide dü 
fÜrdüler. Bence fena olan budur ve 
bu hareketlerdir kl sporun nleyhirıe 

daima menfi propagandaya yol aı:ar. 
Biz kudretimiz ne i&e onu açıkça söy 
lesek te gelip burada yenilsek bu
günkünden daha az acı ve '1ilphe3iz 
daha centilmence olurdu. 

GörUlilyor ki böyle geniş ıf adeli 
beynelmilel mUsabaknlar da dahil ol
duğu halde biz sp<ırda kazanmayı 
öğrenmeden evvel kaybctme~'i öğr;n 

Yelkencilerin vaziyeti 
Yelkencller hakkında hiıliı kat'i ve 

mUsbet ınalfımat alınamadı. Kafile
de bu işle alakadar kimse yok. Gö
rüştüğüm bazı zevat ademi maliımat 
beyan ettiler. ' Yalnız bazı mUnfcrit 
tebliğ kağıtlarından bizim gerek 
(Star) sınıfında gerekse Olimpiy~ yo 
le) denilen tekne yarı§ında dört mU
sabaka yaptığımız ve daha üçer mil
sabaka yapacağımız anlaşılıyor. Bun 
!ardan Star klasta vaziyetimiz onun
rudan ilerde, diğerinde 20 inciden ge
ridedir. 

n. Fl~LJ·ai 

Berlin Olimpiyatları 
Milletler arası komitesi fevkalade 

teşkilatı ancak KARDEKS (kardex) 

fişleri sisteminin tatbiki sayesinde 

muvaffak olmuştur. Bu !istem, olim 
piyatların muvaffakiyatına iştirak 
eden 52 mUletin 300,000 azasından 
mUrekkep muazzam teşkilatını ka • 
yıt ve kontrol etmiştir. Bundan do
layı bu sistemin tatbik ve istimali 

her yerde ve bilhassa memleketimiz
de günden güne tamim <'tmelft(>dir. 
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İspanyada vaziyet 
• 

Manevradan sonra I SPOR J 
lk! Alman gemisi daha Büyük geçit resmi 

hu sabah yapılıyor 

Olimpiyadlarda 

,lsp,anyol sularında Dün bir çok 
kınldı Peru 
olimpiyadlan 

rökorlar 
takımı 

ter ketti Londra, 11 (TAN) - Alman vetleri Guadarrama cephesinae va· 
Hariciye Nezareti, İnrilterenin ziyetlerini tahkim etmişler ve taar - .. Edirn~~.11• (Sureti ma~·~~da j ~irneni~ çok güzel v~ zen~n bir ye- Berlin, 11 (A.A) _Yüzme mtisa-
B 1. El · · 1 ı · 1 · gonderdıgımız muharrınl'l"llZ - n olan Zıraat Bahçesıne gıdilmiş ve er ın çıııne, ıpanyo ı.t en- ruza hazırlanmışlardır. T- bakası: Birinci grup dömi final: 
ne karıtılmamaaı ha.kkındakı' an Hüku· met to""'uJ A d k' den) - Bugün ıabah saat 7 de misafirlere General Kazım Dirik ta-
l A ı'"' an r~on a ı a- Ed' ld'k H f d 400 metre serL~.-t·. -Erkekler-. k d d ırneye l'e ı • ertara onan rafından çok mükellef 100 kişilik bı'r an::ıot - -&.Jmaya merı anın a avet e- si kuvvetlerini ağır zayiata uğrat -
dilmesini teklif etmiftir. Bun- mışlar ve Loporzano ve Alber kasa- Dllf, büyük cadde, sokakar ve ziyafet verilmiştir. Bu ziyafet ~ok Birinci: Uta -Japon-, 4 dakika 
dan batka Almanya İspanya balarını zaptetmislerdir. evler bayrakarla ıüalenmitti. Şe- samimi, parlak ve neşeli 91muş ve 48 4/10 
ıçın gönu··ııu·· kaydı·nı'n ve ı'ane H b' hirliler büyük meydanlara birik- geç vakte kadar manevra muvaffa- İkinci: Flanagan -Amerika-, 4 da-ar ıye nazırı hükumet kuvvetle-
toplanmaaının menedilmeıini ia. rinin Cordoba eyaleti dahilinde Ada- mİf Maretali ve yüksek heyeti kıyetinden doğan sevinç içinde hoş kika 54 9/10 , 
temittir. heyecanla bekliyordu. Maretal bir gece yaşanmıştır. Üçüncü: Negami -Japon-, 4 daki· muz kasabasını da işgal etmiş olduk- F Ç · 

Umumiyetle serdedilmekte olan ı b evzi akmak ve maiyyeti öğle- Kazım Dirikten Mareşalin Edirne- ka 55 4/10 
arını eyan etmiştir. d 

mütaıeaya göre İspanyol işlerine mii en sonra ıaat 15 e kadar Kırk- yi şereflendirmesi ve manevra neti- İkinci grup dömi final: 
d hal iki Alman torpido•u daha 1 ı· · · d b' · · a e edilmemesi hakkında bir iti- I are 1 ıçın e ır gezıntı yapmıt- cesi hakkında ihtisaslarmı soJ1Ium. Birinci: Makino -Japon-, ve Medı'-
1.f •panyaya aitti ı d h k . 1 a yapılmasına halihazırda engel o- 0 ar ve ora an are et etmıt er- General bana şu beyanatta bulundu: ca ·Amerika-, beraber ayın· 4 dakika 
] b. Berlin, 11 (Tan) - Anıirallık da- di M'--tt· J ak t 17 d an en tiyilk müşkülat hudutlarının r. ı....-ır er f&Dl aaa e "- Beş gu .. ndenberi büyu0 'k manev- 42 2/10 zamanını yapmı .. ıardır. 
zıman altına alınması için Portekiz iresi, Kondor ve Möve adındaki iki Edimeye vieıl olmutlardır. Ma- ralan dikkat ve heyecanla takip et- Su topu: S" 

taraf d ·ı · .. rül. torpito muhribinin daha lspanyav. a re·-'i Generali · h. budu 
ın an 1 en su en metalipten ,_. ' en fe ır • mek neşesi görüyorsunuz ki taşkın- Almanya 3 - 1 Avusturyayı yen-

ve Roma hükumetinin bu bapta ih· hareket etmiş olduğunu bildirmekte- dunda' Vali Şahinbqla bafmüta dır. Yüksek kumanda heyetinin ve miştir. 
tiyar etmiş olduğu sükiıttan ileri gel- dir. vir Sabri kartılamıtlardır. Şehir d gU d" .. d" •.. Fransa, İs__,.'i 2 _ 1 mag·lu"p et-
mektedir. İspanya sularındaki Alman gemile methalinde bandolar, bir jandar or um~z~?f gdece n uz gor ugum mi.+ir, · -~ 

b 
enerjisını ı a e edecek söz bulamıyo· ,. ... 

Mussolini, Roma ya henüz dönmüş- ri İspanyadaki Almanlar İspanyol ma ölüğü,müf ettitlik erkim, vi b • 
· 1 t kJ t k t k la"yet ı·lerı· gelenlerı' ve kalabalık rum. Yarın Uyı.ik geçit resmini Has- 200 _...._ kurbagalama mu··saba tür ve talyan ceva'bmın bugün gel- opra annı er e meme te ısrar et- °"'""' -

t 'kl · t kd. d b 1 h" d bı·r halk ku"tleı1°yle muallı'm, or • köy yakınlarında yapacak olan ordu- kası final· -.kadınlar mesi beklenilmektedir. ı en a ır e un an ımaye e e- · • 
kt. ta, ı0lkokul ta.lebelen' co .. kun te.. muzun yüksek kumanda heyeti E- . Birinci· Mach t J 01· · Diğer taraftan Büyük Britanyanın ce ır. T • a a • apon-, ımpı-

lngı'liz - Portekiz dostluk muahedesı· zahüratla kartd~ıflardır. dirnelileri de taltif için davet ve ri- yat birincisi, rekoru: 3 03 6110. 
Alman tayyarelerine vaz'yet k b ı b !k' · mucibince girişmiş olduğu taahhüt- edildi Mareşal Fevzi Çakmakla refaka- calanmı a u uyurdular. Şeref ve ıncı: Genenger - Almanya ., 

Jetle Millet1er Cemiyeti mukavelena- tinde bulunanlar otomobillerden inin- sevinçlerle dolu olan bu geceyi unu- 3 04 2/10. 
Berlin, 11 (A. f.. .) - İspanyadan ü .. .. Soe 

mesini imzalamak suretiyle taahhüt ce kendisine şehir namına polis mü- tulmaz bir tarih olarak yaşıyaca- çuncu: rensen ·Danimarka-, 
alınan telgraflarda İspanyol hilku - 3 o'7 8/ 10 

etmiş bulundn<rn mükellefiyetlere ..._ diri Suat Tahsin beyanı hoşamedi et- ğız. Ve yarın sabah saat dokuzda 1
• • 

~- •.... metinin Madrit - Alicante servisini 
ayet edecegın·· i Lizbon hükumetine miş ve misafirler alkı•lar "Yaşa! geçit resminin yapılacağı yere hep Jimnastik: yapm"akta olan Alman hava şirketi- .,. 
bildirmesi de ihtimal dahilindedir. nln tayyarelerine vatıyet etmiş oldu- Varol!,, sesleri arasında şehre gir- birlikte gideceğiz. Trakyanm bütün Barfiks: 

Büyük· Britanya, Portekiz hüku _ ğu haber verilmektedir. mişlerdir. Mareşal. askere, talebele- halkı şehirli ve köylüsü atlı, otomo- Birinci Konrad Frey (Alman), o-
metine Itıpanyada bir !f<>l hükumetin re, halka ayrı ayrı iltifatta bulun- billi, yaya olarak büyük bir heye - limpiyat şampiyonu, ikinci Michael 
Portekiz için bir faşist veya fa • A•ilcr karargahında Almanlar muşlardır. canla yüksek kudretin sembolü olan Reusch (İsviçre) gümüş madalya, ü-
şizme mütemayil hükiimetten riyade Tanca, 11 (A.A.) - "Havas ajan- Karşılama töreninde Edirne poli- ordumuzu görmek için akın akm şim çüncü: Karı Schavazmann (Alman-
tehlikcli olmıyacağını da bildirecek - sından": Asilerin umumf karargahı, si intizam ve inzıbatı çok mükemmel diden geçit yerine koşuyorlar. Misa- ya) bronz madalya. 
tir. Siyasi mahafil Portekizin, İngiliz Tetouan'a gelmiş olan 21 tayyarenin denecek ~kilde temin etmiştir. Ma. firler bu gece belediyede kalacaklar- 4 :x 200 bayrak yüzme müsabaka-
noktai nazarını kabul edeceğini tah- İspanyol tayyareleri olduğunu beyan reşal ve generaJler İstanbul yolunu dır. Yarın sabah heyeti taki~en Has· sr: 

· kted• etmiştir. . .. mın etme ır. takiben dogru Sarayiçi yerine gele- köye gidiyoruz. Geçit resminin çok Birinci: Japonya g dakika 51 5110 Umumi karargahın bürolarında k b' '"dd t · t· h t t · ı d' ı • ·· h kt Ayni mahafil Sovyet Rusya ile re ır mu e ıs ıra a e mış er ır. muazzam o acagına şup e yo ur. Olimpiyat ve ayni zamanda dünya 
İskandinavya devletlerinin Fransız birtakım sivil Almanlara tesadüf e- Burada kendilerine dondurma ve 

1 
Manevra kritiği geçit resminden son- rekoru. 

kl 'fl · ' dilmiştir. 'k 1 t B'l-h l kt te ı erıni kabul etmiş olmalarından meyve ı ram o unmuş ur. ı a are ra yapı aca ır. İkinci: Amerika, 9 dakika 3 sani-

Radyo 
Bugünkü Program 

lstanbul 

18: Orkestra eserleri (pl!k). 19: 
berler. 19,15: Hafif parçalar ve türkçe 
peret ve film parçaları. 20,30: Stüdyo oı 
kestralan 21,0: Son haberler. 1 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm ır: 
:zetclere mahsus havadis ıcrvisi vcrilecP'! 
tir • 

RndaPf!Ş~ 

. 19,30: Keman konseri . 20,30: Çiçek tıı~ • 
sı. 20,40: Haberler, 21,10: Hayvanat ~ 
<:esinden konser nakli. 22,30: Haberler, 
Cazband,. 

Varşova 

18: Hayvanat bahçesinden: Konser. 1 
50: Konuşmalar. 21: Plak -Muhtelif ~ 
nuşmalar, 22: Sopenin eserlerinden koll 
ser, 22,30: "Au claire de ta lunc,. şarkılt. 
rı (Keman \'e gitar refakatile). 23: 01' 
P]Yf!~ neticeleri, 23,35: Plak, 24: Dans rıı 
sıkısı. 

• 
18,40: Keman konser!, 19 05• Alma~ 

neşriyat. Konuşmalar. 21.45; S~ veren. :. 
si;'111er (Orkestra refakatile). 22.45: OIİI"' 
pıyad neticeleri. 23,15: Çek halk ıarkıl1 
rı, 23,'45: Fransızca haberler. ~ 

Bükreş 

19,10: Orkestra, 20: Konferans, zo.fl.. 
Konserin devamı. 21: Konferans, 21,ı 
Viyolonsel konseri, 21,.50: Romen dan~ 
rı, 22 05: Aktüalite. 22.10: Sakılar (~ 
yan rl.. Helta). 22,30: Haberler. 2Z·~J 
Küçük orkestra. 23,45: Alm - Fr. ca ili! 
beri er. 

Belgrat 

20,50: Viyolonsel piyano sonatları. ZI 
Mizah •. 22,30: Lyübliyanadan nakit. f 
Berlin olimpiyadı neticeelri, 23,15: Hılı'1 
ler. 23,30: Plak. 

Moskova 

17,30: Piyano konseri. 18,30: Radyo 
lisUeri tarafından şarkılı konser (il> 
ton). 19: Bahriyeli radyo piyesi. ıJ: ' 
bancı dilelrle neı;riyat. 

Viyana 

20: Haberler, 21,45: Konuşmalar. 
Karışık yaz saati. 23: Haberler. 23 
Org musikisi. 23,50: Konuşmalar. 2'· 
Dans musikisi. dolayı memnuniyetlerini. izhar etmek A•i kuvvetlerinin bir taarruzu ye. ü_çüncü: Macaristan 9 dakika 

te ve İngilterenin itilafın aüratle ak- Hendaye, 11 (A.A.) - Havas Ajan de doğru ilerlemekte olduğu bildirll- ya yeni bir müdür tayin olunmuştur. l2 3110. -=--=======ı==-=--=--ı=ııııırı 

tedilmesi için muhtelif payitahtlarda ı-;ı muhabirinden: Asi kuvvetlerin ~a- mektedir. Londra, 11 (Tan) - Asi İspanyol Jimnastik: Yahudi kongresi 
sıkı teşebbüslerde buJunacagını· be bahtan beri trun'a taarruz ettı.klerı· V kuvvetleri "'İmdi San Sebastiyeni iıo-- atikan da prote•to etti :.. ~ Tahta at üzerinde egzersiz: 32 memlekete mensup Yahudi 
yan eylemektedirler. zannolunmaktadır. Bu sabah, bütün Vatikan şehri, 11 (A.A.) _Kilise- gale çalışmaktadırlar. Hükumet kıta- Birinci: Frey (Almanya) Olimpi-

Al · lı h h tt bo b' t d'· ll ı b h d · 1 t kte ld k messillerinin i§tirakile Cenevrede manya ceuap vcrmıyece cep e a 1 yunca ır opçu ue o- lere ve rahiplere karşı yapılan hare- arı u cep e e ışga eme 0 u - yat şampiyonu. İkinci: Mack (İsviç-
Berlin, J.1 (Tan- Siyasi mahafil su başlamıştır. Bu taarruzun Gene . ketıerden dolayı _Papalık, Madrit hti· lan bir m~vkii tahliye etmişlerdir. r&) gümüş madalya. Üçüncü: Bach- Yahudi kongresi içtimaa başlamlf 

:Almanyanm İspanya : .. ıerine karışd- ral Mola'nın Tolosa'yı ele ge,.irmek k"· . d' d .dd 1. Bu t~hliye istratejik sebeplerden do- manr (!.,~ı"'tı) 'l>ıvu.t. madalya. KonırrP.nın mAluuıtlı:ırt ı:ııın1AMn .. 
'9' " umetı nez ın e §t et ı surette pro- .. 

maması hakkındaki Fransız teklifle· için Guipuzcoa mıntakasında icrası • layı yapılmışmış. General Mola yapu Se..a..-t ekzersı·z.· 1 - Yahudilerin yaşama ha testoda bulunmuştur. cuat 
rine cevap vermemesi muhtemel ol • na giri§mek tasavvurunda bulundu - ğı bir beyanatta, istediği vakit Mad- Birinci: Miez (İsviçre), olimpiyat karşı gittikçe artan tecavüzlerin 
duğu zannmdadır. ğu kat'i hareketin başlangıcı olması Sabılı Kral l•Panyaya ridi işgal edebilmek vaziyetinde oldu şampiyonu. İkinci: Valter (İsviçre) ne geçmek. 

Hitler olimpiyat oyunları ile meş- muhtemeldir. Çünkü Guipuzcoa'daki gitmiyecek ğunu söylemiştir. Bazı Fransız gaze. gümüş madayla. Üçüncü: Frey (Al - 2 - Kanun nazarında ve kan 
guldür ve Fransız tekliflerini henüz asi kuvvetler iyi talim görmüş efrat- Viyana, 11 (A.A.) - Woerth gölü telerinin istihbaratına nazaran, Gene manya) ve Mac (İsviçre). Bronz rın tatbikatında Yahudiler için 
tetkik edememiutir. Sivas[ mahafile tnn olup fazla olarak iyi tensik edil- üzerinde bulunan Poertschach'ya git· ral Frankonun yanında hayli Alman madalya. Bu son ikisi evvelce de be-

~ 1 savat temin etmek. 
göre, Almanya, Ingiliz suallerine miş hava kuvvetlerinden yardım gör mekte olan eski İspanya Kralı bu sa- müşavirleri bulunmaktadır. rabere idiler. 

3 - Antismit cereyanların f verilecek cevapta yaptığı gibi bu nıektedirler.Maamafih asi kuvvetlerin hah gazetecilere tayyare ile gizlice Matlrille bir Alman Hokey müsabakası: 
meselede de savsaklama yolunu tu- İspanyanın cenubunda beklenilmiyen İspanyaya gitmek tasavvurunda oldu bombardıman tayyarai !sviçre 5-1 Danimarkaya galip gel ziinden felakete uğrayan Yahu 
tacak ve İtalyanın hattı hareketini birtakım muvaffakıyetler elde etme· ğuna dair olan şayiaların yalan oldu Tanca, 11 (A.A.) _ Asi hatlarına miştir. geçinecek hale koymak. 
takip edecektir. Ayni mahafil İspan- leri veyahut General Frankonun Mad ğunu söylemiştir. inmek isteyen Uç motörlü bir Alman Eskrim epe: Yahudilik meselelerile uğra 
yol asilerinin yakmda muvaffak ola- rit istikametinde yeni bir ileri hart!- H ı ı l Birinci: Franco Riccardi (ltalyan) üzere kongreyi devamlı bir mü 

kl t h .. d bul k d arp aahıuı i an eJi en yer er bombardıman tayyaresi, yanlışlıkla . . 
ca an a mının e UnJlla ta ır. keti yapması takefirinde General Mo- olımpıyat şampiyonu, 

I Paris, 11 (Tan) - Madrit hüku · Madrit civarında inmı·u ve yeniden Ik. . S . Ra (!t 1 ) haline koymak tasavvuru da v• 
Fran•ız gazete erinin endiıe•İ lanın taarruzunun tehı'r edı'lmesı·nı'n ., ıncı: averıo gno ayan , meti tarafından verilen ve Cümhur- u 1 
Paris, 11 (Tan) - Le Jour gaze- ihtimali vardır. havalanmak istediyse de hUkiimet as çüncü: Cornaggic Medici ( tal-

reisi Azana tarafından tasvip edilen va ) · isbatı vücut etmemiştir. 
tesi ltalyanm Fransız teklifine mu- kerleri otoriteleri tarafından alıko - J{ n . Bir O.i kuvveti MaJrit yolunda bir karar mucibince Vaelva, Balear, . . .. .J 
vafakat etmiş olduğµnu kaydetmek- Lız· bon, 11 (Tan) _ Endu"lu"ste bu- nulmuştur. Peru oyunları terkediyor Futbol yüzünden Peruad - Pontevedra ve havalisi harp mınta - nümayİf 
tedir. lunan bir asi kuvveti şimdiden Llora kası ilin edilmiştir. Saragosa kıyı Tayyarenin bir İspanyol ve Uç Al· Berlin, 1l (A.A.) - Olimpiyatta-

Sol cenah gazeteleri bilakis İtalya mandan mürekkep mürettebatı hükU ki Peru heyeti oyunları kat'i surette Lima, 11 (A.A.) - Perunun ~' del Rio Cantillana. ve Constantina'yı sularında bulunan Alman zırhlısının 1 \'C Almanyanın cevap vermeyi kasti . ,. metçi tayyarecı'ler tarafından tevkı'f terketmek kararını vermiştir. He - turya üzerinde kazandığı futbo ele geçirmışlerdir. Bu sayede Sevil kumandanı Katalonya mahalli hükti-olarak sürüncemede bırakmaların - , yet, yarın Parise hareket edecektir. biyetini fesheden karar üzerine, 
dan endişe etmektedirler. Le Jour - ile Cordoba arasındaki yol atıilere a- met başkanı Kampanyi'yi ziyaret et- oıunmuştur. Hatırlardadır ki, Peru futbol ta· murbaşkanı Peru spor delegas 
nal, İtalyanların asilere mühimmat çılmıştır. Sevi!den gelen haberlerde miştir. Madritten bildirildiğine göre, Cezayird• mültiyi yaralaJılar kımı Avusturya futbol takımını yen na Berlin olimpiyatlarını terle~ 
yetiştirmek için, icap ettiği müddet- diğer bir kuvvetin pek yakında Mad- Milli Bankanın umum müdürü dahili Cezair, 11 (A.A.) - Kostantani- miş ve fakat bazı itirazlar yüzünden emrini vermiştir. Berlinde 1/ V 
çc müzakerelerde bulunulacağını yaz ride taarruz etmesinin muhtemel ,ol- harpten dola.yı yapılan masrafların yede bir yerli, müftü Ahmet bin Ha- Avusturya. Peru maçının tekrar oy- karardan müteessir olan hallc...:..tt 
maktadır. duğu ve diğer bir kuvvetin de Llora mesuliyetini deruhte etmek istemedi· bibe karşı bir el tabanca atarak yara- nanılmasına karar verilmiş idi. sokaklarında protesto nümay~ 

Madrit, 11 (Tan) - Hükumet kuv del Rio ve Constantina yoliyle Madri ğinden dolayı istüa etmiştir. Banka· lamış ve kaçmıştır. Peru takımı, dün akşam sahada de bulunmaktadır. .J 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~ 

Gece Yarısı 
No. 12 Mahmut YESARi 

[Evvelki tefrikaların hiila - parken, Tayyar, gelmişti: 
- Bu gece, pay çekeceğiz, değil 

sası] 

"Aktör Celll Mahir, rakip kum
panyanm ileri gelen artistlerini, 
ayartıp, turneye ~ vaz
g~lnne~i düşünürken, tenor öa
demhiıı birdeabi.re öldüğünü öğ
reniyor. Fakat arkad8'fanıun 

ölümüne raimen, .rakip kumpan
yanın turneye ~ıktıJdamn goriin
ce, Celil Mahir, ı.tuıbalda fem. 
sWere başlıyor. 
" Bir tiyatro fuvayesbııde taııı:r 

tığı siyah ~lr. ate§ dudaklı bir 
genç .kadın, Oelll Mahiri, seMizce 
ad.mı adım takip etmektedir. Son 
gece, genç kadın ~e tiyatroya 
gelmiş ve yer bulamadığı için, 
Celil Mahiri çağırtnuştır. . 

CdU Mahir, genç kadnıa loca 
açtınr ve kendisi kuli8e döner.,, 

O, düşüne düşüne makiyajmı ya-

mi? 
Celil Mahir, başını döndürmeden 

cevap verdi: 
- Orkestranın boPCu verilecek ... 
Tayyar, sesini yavaşlatmıştı: 
- Sadreddin Bey, bu gece, pay çe

keceğiz, diyor. Şakire de, haftalığını 
istiyor. Sen, orkestrayı, altmış alt;
ya bağla... Hasılat, ne tutmuş? 

Celil Mahir, omuzlarını kaldırdı: 
- Bilmiyorum! 

Tayyar, gözlerini açmıştı~ 
- Bilmiyor musun? Gi§eye kadar 

gittin de, sormadın mı? .. 
Bir çark çevfrir gibi elini sallıyor

du: 
- Oh, efendim, oh! Blz, burada sı 

kıntıdan geberelim, parasızlıktan kı
rılalım; kü~ük bey, qıkdaşlık etsin .. 
Şimdi demek, bize ne hesap getirirler 
se, öpüp başımıza koyacağız?. 

Celil Maliir, yüzünün boyasım bt -
tirmişti, döndü: 

- Gişede yalnız, tiyatronun adamı 
mı var? Keğork, neci ? 

Tayyar, sağ eliyle Celil Mahirin ba 
şını dürttü: 

- Nah kafa ... Açık gözliikte emsa
lin yoktur! .. Ama, bir de umursamak 
tarafın tuttu mu, öyle şakal&Jjırsın 

ki ... 
Celil Mahir, başını geriye çekmiş

ti: 
. - Neden? Ne var? 

Tayyar, kollannı kavuşturdu: 

- Bir de soruyor ... Keğorktan he 
sabı anlardın. Ne kadar çekebilece -
ğiz, şöyle takribi kestirirdin. Keğork 
la ağız birliği ederek; buraya hesap 
vermeğe geldiği zaman, o da, ona gö
re söylerdi. Şimdi gelir, hepsini söy
lerse, sen, taksim et artık ... 

Celil Mahir, gözlerini kısarak u -
zun uzun baktıktan sonra ayağa kalk 
tı, alay eqer gibi güldü, elini Tayya
rın omuzuna dayadı, tekrar bakma
ğa bagladı. 

- Sen, çok alıksın be, Tayyar! .. 
Hoş adamsın, iyi artistsin, amma ve 
lakin, bu işlere aklın ermiyor ... 

- Doğru ... Dalavereye, sizin kadar 
aklrm enniyor. 

- Bir parça akıl erdirmek lazım ... 
Daha gişeye oturmadan Keğorkun ku 
l:ığı bükülüyor, anladın mı? 

Tayyar, gözlerini açtı, ağzını açtı, 
dudaklannı oynattı, yutkundu: 

- Bu, aklıma gelmemişti... 
Sonra, kuşkulanmış gibi doğrul

du : 
- Peki, bu hesap, bize görede mi? 
Celil Mahir, onu, omuzundan itti, 

güldü: 
- Çok safsın, be! 
Tayyarın cevap vermesine vakit bı 

rakmadı, dekorlara doğru çekti: 
- Haydi, senin sıran geliyor ... 
Celil Mahir, vaziyeti görmüyordu; 

iskemle parçalan, masa kınklan, 

eski yırtık dekorlar, kirli bezler, mu
şambalar, çuvallar, §ekillerinden ne 
oldukları anlaşılmayan örümcek tut
muş, pis, tozlu, küflü hırdavat ~ğını 
duran köşeye çekildi; pantalonunun 
arka cebinde sakladığı küçük konyak 
§i§Csini çıakrdı, bir dolu yudum i~i. 

Şişeyi tekrar cebine koyduktan son 
ra, bir cigara yaktı. Bu gecenin mu· 
hasebesini, inceden inceye dil!Pl• ek 

icap ettiğini anlıyordu. Heybc1icı.eki 

ilk oyunwı hasılatı zararsız sayıla.bi· 

lirdi. Yalnız masraf kim yem\ştı. Ba· 
kırköyde, hemen hemen hiç iş olma· 
mıştı. Hasılat, çok kırıktı, masrafı 

bile kapatamamışlardı. Bu ge..:ı:ı, ha
sılatın kabarması, herkesin yUııünü 
güldürmüştü. Bütçede açılan delil.!er 
kapanacak, asıntıda kalan üc~-.:tler, 

gi.indelikler ödenecek, yapıcıla: da, 
pay çekeceklerdi. Celil Mahir, yüksek 
t(;n, geniş hesap tutmadığı, vereı~ek· 
leri en aşağı hadde indirdiği halde, 
iki ucunu denk getiremiyordu: 

- Suflör Fethi, asılıyor .. İkinci pcı 
denin sonunda, onu görmezseru, suf. 
le defterini de alır, sıvışır ... Haydi e7 
herden oynayalım .• Gürültü çıkarma 
sı ihtimali de var. Sadreddin Beyin, 
hiç pkası yoktur. Makyajını sildiği 
gibi, Allaha ısmarladık! demcdeıı 

kalkar, gider. Üçüncü perde. onun 
üzerinde ... Onun payını vermeli. . A· 
z.-ı re.zı olur mu? Baletleri, yarımşar 
lira ile sa vanm. Orkestranın ağ:::ıru 

nasıl kapatacağım? Tayyarı avut -
mak kolay ... 

Çenesini kaşıya kaşıya düşünüyor
du: 

- Sızlananlar, yalnız bunls.t' ~ 
Fofo ile Şakire de isteyecekler ... c" 
ki Necil, iki gündür, hatırlatı,P 
yor ... Bu gece, hangi birinin Jl& 

şerbet vermeli?.. r 
Siyah saçlı, ateş dudaklı gen~,, 

dm, çekildiği karanlık köşeyi.' p 
vakit aydınlık bir duman gi1>1 

yordu: 
- Perde arası, kulise gelecel«~ 

gece, kulis, hiç neşeli değil ... }'JS 

bir fırtına kokusu var ... Tafll ı1 
rün civcivli zamanında, gell''~ 
iki paralık olurum. Onun buı1l> 
mesine mani olmalı... ıJt' 

Perde arası, dışarı çıkıp, 0~ 
casına gidemezdi. Gözüne, d 
Niko ilişmişti, elile çağırdı: 

- Niko, sana, bir zahn:ıetiıtl /. 
Bizim Aziz, kapıda duruyor•'i,ııf 
işi kalmadı. Git, söyle, çabu1' 
gelsin, beni görsün! . 1'' 

Niko, dışarı koşunca, eetU 
yeni vaziyeti hesaplıyordu: cJ• 

- Kapıda Azizi bulamayııt, " 
diliğinden kulise gelemez ıııl · ; 
gelmek istemez mi? Sadece 
mı? ~ 

'(Ark951 
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Trakya Manevralarından resimler 

ırıare§aı .l"ev.zt ça1ema1' ve General Falı.rettin bir tetkik esnasında . Makineli tüfek faaliyete gegmck üzere 
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Bir. Mkerimk ilerde. oluP. bitenleri tarassut cdiy_or. 

tahraman askerlerimi:: 21.arı belleri ne kadar suya batarak ilerliyorlar. 
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rrakya manevralannda topçularımız ilerlerken , 

Mareşal Fevzi Çakmak~ Milli Müdafaa Vekili K<i.z1m O::alp ve Komutan~ 
lar haritayı tetkik ediypflar. 

Trakyadaki büyitk manevralardan bir intiba 

Manevra e8M8tnda Komutanlar Heyeti 

.Askerlerimiz su basan araziden geçf11or'lar. 

"'"nklar bir köprü ilzerinden geçiyor'lar 

Trakyadaki büyük manevralardan bir mt.Z. 

Bir tnnk 'J'rakuada bir 1cÖ'J)TÜnün Uzerinden aeciyor 'T'rakvada"ki manevralara iatirok eden süoorileri•lz 
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MEMLEKETTE 
Sıvasda talebe 
yurdu açılacak 

Halkevi yurdun bir an 
evvel açılmasına 

çalışıyor 

incir mahsulü 

Piyasanın açılması için 
hazırlıklar ilerledi 

lzmir, (Hususi muhabirimizden) 
- Bu sene incir mahsulü çok nefis· 
tir. Son haftalarda devam eden sıcak 
Iar mahsulün kısa bir za'manda ke-

Sivas, (Tan) - Şehrimiz Halkevi male gelmesine sebep olmuştur. A
ınUtemadi bir faaliyet içinde her 111&· yın 16 smda Nazilli, Aydın ve öde
hada çalışmakta ve büyük işler ba· mışten hususi bir katarla lzmire 3500 
ı;armaktadır. Bu sefer de, memleket çuval kadar incir getirileceği haber 
gençliği için çok hayırlı bir işe daha alınmııtır. . 
elkoymU§ bulunuyor. Bu da lise ve Yaptığımız tahkikata göre şimdı
()rta okul tahsili için hariçten yurdu- ye kadar incir mahsulünden 300 bin 
muza gelecekleri barındıracak bir ta- torba alivre ıatUJ yapılml§tır. Geçen 
lehe yurdu açmak işi ile esaslı bir su- sene de bu tarihe kadar alivre ola
rette uğraşmaya başlamasıdır. Sivas, rak yapılan incir satııı yine bu mik
Orta Anadolu yaylasının tam göbe - tarda idi. Bir torbada 12 kilo incir 
ğinde yer alan bir şehir olduğu için olduğuna göre 3600 ton incir ıimdi
l isemize, Amasya, Tokat, çevresin - den satılml§ demektir. 
den, ders yılı içinde akın, akın talebe Uzüm üzerinden yapılan alivre sa
gelmektedir. Bunların da hali vakti bf miktatı da iki milyon kutuyu bul
yerinde olanlar yatılı olarak kayde- muştur. 

diliyor, diğerleri de geçinme şartları Bu ay sonuna kadar gelecek mti
müsait olmadığı için tahsillerine de- him siparişlerle alivre üzüm satışla
vam etmek imkanlarından uzaklaşım§ rının geçen seneki miktarı bulacağı 
bir halde bulunuyorlar. Bu eksikliği tahmin edilmektedir. Üzüm kurumu
yakından gören ve anfayan Halkevi- mm geçen sene piyasadan satın aldı
miz ilbayhk makamına bu husustaki ğı üzümlerden 18 bin çuval üzüm ku
dileğini bildirmiı ve şehir içinden, rumun, son defa Avrupanm muhte
müsait bir ç_atı istemiıtir. Vilayet, lif yerlerinde yaptığı satıı teşkiii.tı
kültür yayımında büyük bir önayak- na gönderilmektedir. 
hk yapan, Halkevinin dileğini mem-
nuniyetle karvılamq ve talebe yurdu, lzmitte imar faaliyeti 
tahsis edilmek Uzere "Ulkü" okulu 
yanıncia bulunan binayı bu hayırlı 
i§e ayırdığını bildimıiıtir. Haber aldı 
ğıma göre, yurd bu yıl ders yılından 
itibaren çalıımaya bqlayacaktır. 

" İzmit, (Tan) - Mimar Yansen 
tarafından imar planı ~izilen Izmitte 
geçen sene lGinde binden fazla yeni 
ve modem evler yapılmıştır. Planın 
üçUncU kıamı da ıelmittir. 

lzmirde deniz yarışları yapıldı 

lzmlr, 10 (Tan) - Bu hafta lncir
e lb koyunda lzmir deniz birincilikle
ri müsabakalarına bqlanmııtır. Mü
eabakalarda hakem heyetine İzmirli
manında bulunan donanmamızın Aıni 
rali riyaset etmiıtir. Koşular, büyük 
alaka ile kareılanmııtır. Müsabaka • 
lan seyretmeğe gelen halk ta pek çok 
tu. Yavuzun muzika takımı da yarış 

Yukarıda: 1 zndr yüzrM yarııılanna 

i§tirak ede"ler. Aftlğıda aold.a: Yartf
larda atlamalar. Apğula sağda: 

yerinde bulunmut. güzel havalar çal Şarpi yan§'ndatl bir enatantano 

mııtır. 100 metre, 200 metre, prpi edecek ondan aonra lzmir deniz bl • 
Yllrlflan, kurbağalama, ve diğer ya- tincile~ anlaııtacaktır. lnciraltmda 
n szlara pek "Ok genç iftlrak etmiştir .d l 

"' ~ ·· ·· b k 1 n ı seyre gı en er nk haftaki müsabaka, seçme müsa - yu.zme musa a a a n . 
bakasıdır. ve iki hafta daha devam çok güzel bir gün geçirmi§lerclir. 

İzmit İdman vurdu - Altınordu maçı 
' -. 

lzmit ldmaN Yurdu aporculan 

t.mıt, ıı (Tan)' - lzmit idman 1 mit takımı kaunmı!tır. ~aç. umumi
JVMU ile, tstanbul Altınordu takımı yetle heyecanını ve ısteksızdı. 

an•• yapılan maçta 2 • 1ile1z. 

"TAN ,, 
1 AN 

Mektep meselesi 
Mektep müşkülü -

Gecikmiş bir talep 
Nedim imza.aile: 

12 - 8 - 936 ··~== 

No. 12 Yazan: MlTHAT CEMAL lzmir Fuvarı 
tamamlanıyor / Haydarpapda bulunan Anadolu · 

Bağdat demiryollannın hareket I& • 
kirtliği mektebine bu .ene talebe ah· 

Yüzlerce amele geceli naeat mıdır?. 
•• d •• 1 ·· alı ı or)ar Cew.p: Bu nalittizde geç kaldın..:. gun uz u Ç ş Y l!alı.aettiğiniz mektebe talebe kaytt 

İzmir, (Tan) - Kültür Parkta Fu- tıe kabulü müddeti geçmif ~e Aatt6 
var hazırlıklan mühim bir aafhaya 30 Tsmmıczda talip'ler araatndta '""
girmiştir. Elektrik tesisatı tamam· slibaka imtU&a11t ~ yaptltntfhr. 

Karanlık odaya açık kapıdan giren 
müselle$ karanlıktaki tabancalı 

adam uşak Ahmetti 

lanmıı olduğundan Fuvar ahasına Bürhaniyede Kadir imzasile: 
elektrik §irketince cereyan verilmi§· Ortamektebin aon sınıfında ikmnlP 
tir. BU)"" elektrik limbalarmın ziya kaldım. Bu yıl ukerf liaelere gimıek 
~ı altında yüzlerce amele geceleri de imklnı yoka& diğer mekteplerin han 
çalıp.rak ill§aatı bitirmek için ga~t giaine girmeğe imkin vana bildiri -
göstermektedirler. Daimi pavyonıylf' niz. 
inhisarlar, Sovyet Rusya, Yunan vı Cevap: OrtaJMktebin aon aıntfı11· 
vilayetler pavyonlarının inp.atı sür· da ikmale ka'ldığınu tçm a.ıkeri l~
atle ilerlemek~ir. Fuvar uhasında lert giretneuVıiı. OrttJ ?Mktt J.•lt>rı 
yükselmeye baflıyan muhtelif pav - ıyi ve JH!k iyi dereceb me.ıuN olut sa
yonlar ve bir taraftan inp edilmek· nu /atart'buldalct Ticaret liautnirı Ul· 
te olan yollar, uhanm manzarasım ,0 ri atrtt/ınll JcaydecWebiUrainu. Jlu· 
ttlmamen değiıtirmittir. Yakında fu hakkak ~yli olclrcık ttJl&aile tlewm et 
var sahası bütün cazibesiyle meyda- ~le utiyor•ttu B"r"" Ziraat llı:k
na çıkacaktır. tr.btne girebilir.!iniz. Bu mekt~p hak-

Ekspozanlardan çoğu pavyonların krndalı:i fa:Ui taf.!ilcitt adreainizo gl'n 
dekoraı:ıyonuna başlamışlardır. Fu· d1Jıdiğimiz mektupta bulacaksınız. 
\·ar sahasında görülmemiş bir faali· lluallim mektebine gir?Mk huau~ıın . 
yet devam etmektedir. daki fikir'lerinizt de muooftk göriiyo-

Mısır devlet pavyonu inşasına dı r"z. 
bugünlerde başlanacaktır. Fuvar ko-
mitcı.i b~kanlığına gelen bir telgraf 
ta Fuvar için bir Mısır heyetinin Ar· 
kadya vapurile gelmekte olduğu bil· 
dirilmigtir. 

Fuvar komitesi baıkanhğından 

Bqbakan Uımet lnönUne, genel kur· 
may baıkanı Marepl Fevzi Çakma· 
ğa ve bütün vekillere birer mektup 
gönderilerek fuvarın 1 Eylftlde açıla
cağı ve kendilerinin bu törene huzur 
ile teref vermeleri rica edilmi,tir. 
Ayrıca mebuslanmıza da birer dave 
tiye gönderilmiıtir. 

Küçük kardeşini 
tabancayla vurdu 
Bu işi uyuyan yavruyu 
uyandırmak için yapmış! 

İzmit, (Tan) - Akyazmm Kara
böcek köyünde 6 yqmda Huan ad
lı bir "'ocuk, 1,5 yqındaki kardeıi 

Vehbiyi, vurarak öldürmüıtür. Veri
len malUmata göre, babumın taban
casını oynamak maksadı ile alan kü
~ü k Hasan, bir müddet evirip, çevi
rip eğlenmi§ ve sonra uykuda bulu
nan kardetini uyandırmak istemi§, 
çocuk uyanmayınca tabancayı bir bu
çuk yaşındaki kardetinin alnına da
yayarak ate~ etmiştir. Çocuk derhal 
ölmüştür. 

Dikkatsizlik yüzünden hisıl olan 
bu kanlı vak' a dolayWle zabıta tah
kikata bqlamıtbr. 

Olimpiyatlarda 
kadınlar 

Mecburi cinsiyet mua
yenesi yapılmuını 

istiyorlar 
1nsiltere ve diğer birkaç memle

kette fiddetliı heyecanlı bir cereyan 
baıgöstermiıtir: Eğer bundan ıonra 
Olimpiyatlarda kadınlara ait müsaba 
kalara karışmak isteyenler tıbbi bir 
muayeneden geçmezse bu memleket
lerin kadınları bundan sonra olimpi
yatlara iştirak etmiyeceklerdir. 

İddia ıudur: Erkekler veya tama· 
mile kadın olnıannlar ilrf kadınlara 
ait müM.bakalara karıımakta ve ha
kiki kdınlarm hakkını yemektedirler. 
Bunun için Olimpiyatlardaki kadın 
müsabakalarına karıpcak her kadm 
• esmen doktor muayeneainden geçe 
rek kadın oldufuna dair bir vesika 
almalı ve ancak bu 11U'etle kadın ol
duğu tahakkuk edenler kadm müaa
bakalarma kanpbilmelidir. 

Siıara kağıdı kaçak
çılıtı davası 

Dokuzuncu ihtisas mahkemesi, ge
çenlerde Valde Hanındaki odasında 
sigara kağıdı teklinde kullanılmaya 
müsait 41 kilo ruim kopye klfıdı 
bulunan lkl lranlınm muhakemeelnl 

I ••••••••••••• dün intaç etnıittir. hmall ve Settar 
laminde olan bu lranhlarm odumda Zlihrm •e cilt baıtahldarı miiteban•ı 

or. Hayri Öner 
Otleden eoara le1olhı Aiacaml 

karımmda US No. Tel 43516 
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G6z Helkml 

Dr. Şükrü Ertan 
Cafaloİtu Nunıoemanlye cad. No. SO 

(Cağaloğlu eczaneai bitifiği). 

Tel. 22566 

latanbul 3 üncü Icra Memurluğun 
dan: 

bulunan klfıtıardan ancak ~.800 ki
ıoeunun memnu neviden oldufu ve o
nun da ıipra klfıdı olarak lrullanı
lamıYf.e&k kadar bozuk bulunduğu gö 
rUldUftinden mamunl&nn beraetine 
karar verilmiftir. 

inhisarlar Vekilinin ıeh
rimizdeki meıguliyeti 
tnhilarlar Veklll Rana Tarhan dün 

lnbiaarlar Umum KüdUrltlfUne pi -
mi§ ve geç vakte kadar meıgul ol
muıtur. Müdürü umumt Mithat, refa 
katinde fabrikalar müdürü Saim ol · 
dufu halde, tevıil için bir proje ha
ıırlanan Plf&bahçe f abrikuını rez
miftir. 

Eaperanto konrreıi 
Evvelki gün 28 inci beynelmilel FA 

peranto koll(re&i Viyanada Bqvekil 
muavini tarafından açılmıftır. Tllrki 
vedeki Elperanto mektebi kapanmıı 
~lduğundan dolayı, memleketimi• ta
rafından bu konrreye muralıhu rön· 
derilmemlttir. 

A tina Elçimiz 
ıehrimize ıeldi 

Fakat gazete bunun da kolayını .. bul· 
du: Yalana Rafelin saçl&:nnı, go*le
rini taktı ve yalan bu çehreyle oka
dar güzeldi ki, okuyanlar aarı saçlı, 
llclvert gözlü yalana bayıldılar. En 
ciddi bir gazete bu yalana tenezzül 
etmedi; yalnız bir nevi edebiyat 
yaptı: 

"Dün gece ,ehrimizde tüyleri ür
perten mUthit bir cinayet olmuttur. 
Sabahm alaca karanlığında (halbu
ki cinayet ıece yarısı olmu,tu) ,eh
rimiz <>amanlı Mueevl tUccarlann
dan Moiz Dö Navara Efendinin 
(Halbuki Moiz mütarekedenberi O.· 
mantı değil, ltalyan tabiiyetindeydi) 
Harbiyedeki evinin önünden geçen 
polisler dört el lillh duymutla~. 
(Halbuki bir tek sili.h atılmı9tı; cı
nayeti poliıder sokaktan geçerken 
duymamışlardı; evin ahçıbaşısı ka
rakola haber vermi9ti. Moizin kona
ğı kale gibi kalındı. Içinde sabra to
pu atılsa duyulmazdı)". 

Bu ciddi gazetenin buraya kadar 
ve bundan sonra yazdığı teyler, 4 
defa atılan sillh gibi ancak 1A. bir 
taksim dört doiruydu. 

o gün Serkldoryanda poker için 
dört kiti yoktu; eeki atqenaval Na
fidin içi sıkılıyordu; Hariciye müıney 
yizi Burhana, Rqelin evindeki cina. 
yeti anlatmağa bqladı. Fakat Uvey 
kanle,i Cevadı haksıı: göatermek için 
vak'ayı, fazla değittiriyor, gazeteler
den daha çok yalan söylüyordu. 

Halbuki vak'anın doğrusu tudur: 
Cinayetten Uç hafta evvel Cevat, 

Raşelin evinde akşam yemeğini be
raber yerlerken, u•&k Ahmedin aya
ğı seccadeye takılıyor; elinden . gü
müş yemek tabağı düşüyor, istrıdye 
kabuğunda pişirilmit istakozlar par
kelere yuvarlanıyor. Cevat, genzin
den birçok gülüyor; Ufak Ahmet kı· 
zanyor, ~adi clikıdik.~wor. Ce
vat, bu gözlerin edepsızlıgıne kıza
rak'.: 0 Ne bakıyorsun öyle? Effek!" 
diye haykınyor; ve kal~ıp Ufak Ah· 
medin genit yanağına bır büyük to
kat indiriyor: Hiçbir kısmı hav~a 
kalmıyan bir tokat ... Utak Ahmedin 
gözleri doluyor; Rafele, sonra yere 
bakıyor; aonra bir fey söylemeden 
odadan çıkıyor. Fakat bu tokat, bir
kaç aydanberl atılacak olan bir to
kattı: Yere düten yemek tabağı ve
sileydi: Upk Ahmet Rqeli büyük 
bir a9kla seviyordu; ancak, upklı· 
ğın verdiği biçarelikle bu aşkı ken
dinden bile gizlemek istiyor, Ratele 
bakarken bu a,k gözlerinden ta,ma
sın diye hemen önüne eğiliyor, Ce
vadı gördükçe sararmamak için 
onu görmemeye çalıtıyordu. Fakat 
yemeklerde, gözleri hep Ra,elle Ce
vadm yüzlerinde, tavırlannda kalı· 
yordu. Cevatla Ra,el aktam ye
meklerinde ıarhof olup ta sofrada 
öpü,ürlerken ahmaklqan u9ak Ah
medin alık gözlerine Alf ret Cevat 
her aktam fena kızıyordu. O kadar 
kızıyordu ki bu tokatın, bu akşama 
kadar nuıl ıeciktlğine kendi de 
hayret etmif, niçin bu kadar sab
rettiğini Ratele aormuftu. Ratel de 
Cevad& üzülmemesini yalvarmıf, o
n u bebek gibi ok,amlf, aonra öperek 
biraz haklJS bulmUf, IOnr& b&flDI 
Cevadm göğlUne aokarak upk Ah· 
mede blru acımıttt. Ertesi gün 
utak Ahmet sandıgmı hazırlamıştı, 
gidecekti. ~el bırakmamıttı. Uşak 
Ahmedi ok9amı,, tatlı gözlerle yal
varmıştı. Cebine bir demet te para 
koyınuftU; Uf&k bu parayı almak 
latemeyince, bu para cebine Uç defa 
10rla itilmi§ti. Dayak yediği için 
aldığı bu bahft,, 1 utak Ahmedi ez
mifti: Bu para onun cebinde "Ceva-
dm tokadı" ydL . 
Utaklıfm, qkm, dayajm, bahfittn 

verdiği toyluk içinde uşak Ahmet 
gölgele,miftl. I>UfUncellydi. Daha 
dayak gecesinden bu cinayete gebe 
kalmı,U. Fakat bahtft, dopcak 
ceninin ıiflrdiği karma Uıen yum. 
ruktu. Paranm verildiği anda cina
yet cenin ıfbt dtlf8Cekti. Ancak 
Ufak Ahmet bu cenini damarlarında, 
kanmda yine rUnlerce bMllyordu. 
Nihayet cenin olrun hale plmi•tl: 

Beyoğlu Dolapdere Yenifehir cad 
desinde 20 No. da mukim iken hl • 
len ikametgahı meçhul Despina Ta· 
hidiromideüya: '-3-193' tarihli bir. 
kıt'a senede müsteniden zimmeti • 
nizde Abdurrahman Meleğin alaca
ğı olan 587 lira lSO kurutun maaf aiz 
ve masrafla tahsili hakkında takip 
talebinde bulunarak tarafınıza teb
liği muktezi ödeme emrinin mahalli 
lkametinlzin meçhul olmuı basebile 
30 gün müddetle Ulnen tebliğine ka 
rar verilmif olduğundan mezkftr 
müddet içinde 36/1M3 doaya No. su 
nu blmilen itiraz etmenhı llznndır. 
ltiru etmlyerek borcu kabul ettiği
nbı ıurette mallannu ve kuancmu 
hakkında daireye mal beyanı verme
yi veya borcu ödemenls mecburldir 
aksi ıurette hakkınızda icra ve lflf.I 
kanununun 76 ve 837 ncl maddeleri 
bUkmUne tevfikan kanuni muamele 
yapdacafı ödeme emri tebliil ma • 
kamına kaim olmak üzere ili.nen 
tebliğ olunur. (2j922) 

Artık cinayetin röslerl, burnu vardı. 
Birkaç ıtlJı evvel Yunan BqveldU Ve cinayet U4&k Ahmede benslyen 

~etakau ile görllpntlf olan Ati?a el· y u • 1 1 doj'acaktı. U ı a k A h m e t 
c;ımhı R.ueen Etref • dün &kp.m CXul· b u n u, ç 0 c u ı u dUnyaya gele
rinale" T&puru ile tehrimize gelmlf- eek bir kadm ıfbl be1rlyordu. Ka
tır. Aldıflimz malftmata ıöre, Yuna- nmda, damanndakl c;oeuk bUyUdük
niltandaJd IOD defitikliklerden 90Dn c;e utak Ahmet u.yıflıyor, çlrklnletl· 
şjmdi tam bir normal vaziyet büküm yordu. 
lrilrmf'lrtedir. Nihayet cinayet pceıi up.k Ah-

met Alfret Cevadı Raşelin koynun· 
da vurmu,tu: Gerdanından kamay· 
la! .. Cevadm karyoladan fırlayıp dü-
9en ölüsünü de uzaktan attığı bir 
el silahla aol omuzundan yaralamı'· 
tı. 

R&fel karyoladan yan beline ka· 
dar fırlamış, kendisine de ateş et· 
metıin diye tabancalı adamı merha
mete getirmek için deli deli gülmüş· 
tU. Kadının güldüğünü görünce 
llf&k Ahmet bir katilin bir dakikad& 
baflayıp biten kibrite: 

- Verdiğin paranm bir parçuile 
bu tabancaY}, bu bıçağı aldım. Ka
lanı da burada ... Bununla da cena· 
zeyi kaldır! 

DentiJ, cebinden bir demet para 
<;ıkarmış, Raşele fırlatmıştı. Raşel 

bs.kmıştı: Karanlık oda• 
y a k a pı ıd a n g i r e n müsel• 
les aydınlıktaki tabancalı a<iam 
Uf&k Ahmettl; ve bunu görünce k~· 
dının korkusu birden bire azalmış, 
karyoladan lnmi9, çıplak ayaklarile 
Cevadın sİcak kanında yürürken 
kanla tarihleten, sahnelefen bu be· 
yaz, gU.zel ayaklara uşak Ahmet yil· 
zükoyun kapanmıf, hüngür hüngür 
ağlıyarak onlan öpmüf, bafmı yer• 
den Rafele doğnı kaldırarak, yil· 
zUnde Cevadm kanı, belıeksil, beyu 
gözlerle kadına bakmıttı. 

Rafelin bir gün aonra Cevattan 
vakitsiz bir çocuğu oldu: Yedi ay· 
lık bir çocuk. 

Haıta olamıyordu 
Ki.tip Salih bir türlü anlıyamı· 

yordu: Bu Adnan Bey deli mi, va
rem mi? Vakıa hekimler de "verem" 
diyorlar; han kahvecisi de... Fakat 
katip Salih Adnan Beyin deli oldu· 
ğuna daha çok kani... Katip neyse 
ne ... Fakat Adnan da verem olduğu· 
nu görmüyordu. Ayakta duracak 
hail olmadığı günler bile hasta de
ğUdt. Y ~b~ft.?"~tryor<Jil! 
Hete gilndUz yatağa giimelCten! .. Bu, 
ölmeye bqlamak demekti; bu, yU· 
rUyen, kotan, oturan insanlardan 
ayrılmaktı. Hekimlere de bir zaman• 
danberi - yani verem olduğu ıa· 
mandanberi - müthif düfm&ndL 
Zaten hutalık, hekim bakacağı için 
korkunçtu. Zaten "bizim memleket• 
te hekimler cahil" dl. Ya milhenn· 
diller, ya avukatlar, muharrirler, 
muallimler? Yook, onlar değildi; 
yalnıı: hekimler!.. Çünkü Adnana 
11Hutuın!" diyorlardı; hem de 
"Veremsin!" demek istiyerek !. .. Hal 
buki Adnan, hal8iiliğinin aebebinl 
biliyordu: Edin.ede çocukken sıtm• 
olmamıt mıydı o? EIU sene sonra d• 
nüksetmez miydi sıtma? .• itte Ad
nan onun için sanydı; onun için ate
ti vardı. 7 yatındaki malarya Ad
nanda bu yaşında yine bqlamıştı. 
Cıgarayı bırakmadığı için de öksUril" 
yordu. 

Süheyla: 
- Doğru söylUyOl'lun; ben de bi

liyorum Adnan, hiçbir ,eyin y~~;; 
Fakat ihtiyat fena mı? Bir de A.aP 

Muhtarı çağırsak. 
Adnan: 
- A SUheyll, kintn reçeteyle alt' 

nır mı? Hastalığım lltma !. .Dicı el' 
malO.m ! Senin Akil Muhtann da br 
zikse bunu söyllyecek. Kinin alJnjJ 
için ml bekim getirteceğiz? 

HergUn ayni rica, ayni ınad,.. 
Adnanın iki elmacık kemiği hergil11 

ayni saatlerde krrmızı... YüzünUO 
kemikleri hergün daha ziyade... o-r 
leyken Adnan birtUrlü verem ol:,,İ 
mıyor, Süheyl! ile birlikte, Y 
o n u n p a r a s i y 1 e 1sviçreY" 
gitmeye hiç hacet görmüyordu. 01': 
sUrdUğU zaman hep "cıgarayı b~ 
kacak" tı. Bu karar, cevaptı: ffeP 
Süheyllnın durgun gözlerine ce~~ 

Tek müşteri gelmlyen yazıhane; .. 
ne hergUn kotarak gidiyordu. iç 1'i 
de bir dUzUne dava varmlf gibi~,, 
gazetelerle tifen çantası da be 1'" 
koltuğunda... Evde kalırsa SUhetd 
om onu aahlden buta 1&11acafın~ 
korkuyordu. Istanbulun en ~.t 
1an avukatı olsaydı evden bu k~ 
erken çıkacak, ltinden bu kadar .~
dönecekti. Fakat 

Arkall~ 

YENi NEŞR!0 
~-Kader - Kurun Bqmuharr.i.ri 1• 

um Uı tarafından Volterden dU:ıd 
r.e tercüme edilen 11Kader,. ismiıı )t1J" 

kitap intlıar etmiıtlr. Ftatı 15 ed"' 
ruştur, okuyucula!"lmıza tavsiye 
riı 
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- Yazan : Kadircan Ko.flı -

Dert ortağı 
Hala ıeviyorwn 

Şi§liden K. R. imzasile: 

Recep Reisle arkadaşları Danimarka gemisini 
ele geçirmek için uğraşıyorlardı 

"Bundan üç sene evvel bir genç J..-:ız 

ıa delicesine sevi§tik. Sonra o beni bı
raktı, ba§ka.sı ile etılendi ••. Deli oluyc.r 
at,m. Mütema.diyen ontı dü§ilnüyor -
d11m ve ezan dü§iinUyorıım ... Ge~·e>ı -
Zerde ilç seneden sonra ilk defa o'Uı
rak sokakta gördüm. Az kaldı ba!J1-
lacaktım. O, çok dcği§mi§, eskisinden 
bir kat daha giizel olmuş. Şimdı pcl' 
bedbaht bir vazıyetteyim. Onu hula. 
sevdiğimi anlıyorum... Onu m11hak-

l.auritz Bagge kızının Anska.r ta
t'a.fından kaçrnldığmı, kasasından 
da yüz albna yakın para çalındığı
nı öğrenince hemen Bessastadir'e 
bir balıkçı kayığı göndererek valiye 
haber vermiş, Anskar'm Reykjan -
lles'e gideceğini bildiği için kızrn 
kurtanlmMmı rica etm4ıti. 

Anskar'm bu kasabaya çıkdığı 
gece henüz sabah olmadan, valinin 
gönderdiği sekiz atlı da Magnus'un 
kapısını çalmışlardı. 

Magnus zatc..,, Anskar'm yaptığı 
işi beğenmemişti. Kıskıvrak bağlı 
olarak bir odaya atllan Estrid'i bu 
genç adamın elinden ~arak bükü -
l'nete teslim etmeği bile düşünmüş
tü. Fakat Anskar'dan çekiniyordu. 
Onun on yıldanberi yaptığı serseri
likleri unutmamıştı. Danimarkada 
~eongin bir çiftlik sahibi olan babası 
l<ar1 Doven'in paralarını çalarak 
Önce lskoçyaya geçmiş, orada pa~a
sız kalınca konanların yanına gır

lllişti. Bulunduğu korsan gemisi 
battığı zaman da bir balıkçı gemisi
le lzlandaya gelmiş, amcasının gös
terdiği işlerin hiçbirini benimseme -
ll'ıi§ti. Fakat bir gün tüccar Bagge, 
karısı ve iki çocuğu ile birlikte ona 
tnisafir gelince Anskar amcasına 
~Yle demişti: . . . 

- Tüccar Bagge'nın gemılen ya
hut mağazaları vardır, bana onun 
Yanında bir iş bulursan hemen ka
~ul ederim. Çok iyi bir adam oldu
gu besbelli ... 

M:agnus bu ... a sevinmişti. 
Anskar'm Estrid'i görerek ona 

töz koymuş olduğunu anlıyamamış
tı. 

. Gitmiş, sahiden tüccarın yanında 
bır seneye yakın bir zaman çalış -
tnıı,, itimadını ka:r.anmıştı. 

lı'akat i.5te her şeyin !oyası şimdi 
tn~Yda.na çıkmıştı. 

Magtlus eski dostunun karşısına 
lle w: 

:ı.ııle çıkacaktı?.. . . 
.• !\anı ~alındığı ırada. odanm ı~ın
cıe bir aşağı bir yukan dolaJ}arak 
t<iyle bağırıyordu: 

- Bu bir alçakhktır. Ben de se
lli uslandı zannetmiştim. Hükumete 
haber vereceğim. Bir korsan gibi 
ltıı kaçıran, hele efendisinin kızını 
lı:~çıran bir adamla işim yok benim. 
~ıt buradan, yoks,a sen~ de yakala-
ttım. Istemiyorum... Gıt. •• 

.A.nskar kızmıştı. 
ldagnus'un karısile iki oğlu ve kı

ıt zavallı ihtiyarı yatıştırmağa çalı-
91J'orlar, ayni zamanda Anskar'a 
~alvanyorlardı: 

- Sus ... Allah aşkına sus!. 
l<apıya Magnusun kızı gitmiş ve 

~18.şla geriye gelmişti; 
- Valinin adamları ... 
-Ne?_ 

~i- ~alinin adamları ~elmiş'..'. Ye
Sekız kişi var .. Hepsı de sılahlı .. 

?dagnus: 
""':"' Tam zama!,ında geldiler. 

lii Qi~erek kızgın kızgın kapıya yü -
tlı ltıuş, fakat Anskar onu hemen 
ttnuştu: 

ltı:- bur ... Anlaşıldı ki, sen yola gel-
lYeceksin. Ben gidiyorum. 
~ .\nskar odaya girmiş, bir dakika
~ daha az bir zamanda Estrid'in 'a ~l da bağhyarak omuzlamış, ar-

ş· apıdan dışarı fırlamıştı. 
v1llldi nereye gidebilirdi? 

~linin adamlan onu adanm her 
tl.iıı 1nda kovalar ve :her halde bu
~ değilse yanıt1 yakalarlardı. 

teıq~~un için Vestman adasrndan 
~ ıgı küçük ve yelkenli kayığa at-

'tış 'Ve hemen açılmıştı. 
~~0lda bir balıkçı gemisinden yi
~'ıı k aldıktan sonra art.ık en ya
hıa 0la.n lskoçya yahut lrlanda kı
hııı~lldan birine gitmeği korkulu 
(!ile . aınıştı, lngiliz korsanlannrn 
~l'a~~e geçtiği, daha sonra Tilrk~e~ 
)tl'i lldan alındığı sırada, en gızlı 
~~e Bakladığı altınları kimseye 
~at~r~amış bulunuyordu. Şimdi 
l~l'tıı d 1 ~a~ırmak ister~cn bu paı:a: 
btii~0 da ?şıne yarıyacagını pek ıyı 
ll l'du. 
~~~ Reisle arkadaşları ~karda 
lıt~ır"tka gemisini e~e g?ç~ı:ne~le 
~'41ı .. lten; onun ~agı ınışı, pış
~ 11U:1nı söyliyerek yaptığı fenalı
t ldiğ·el_tınek ve onu kurtarmağa 
l\daıt~1 anlatmak içindi. Fakat o
~lltt11 holnı.elerden yalnız birisi 
~ ~t "e içerde yalnız hasta bir le
) ~li.tıe?a~~Yordu. Diğer ikinc.i ve 
~ eltıe~ ~lnıede iki levent akşam 
~ daiıtıı:ı.n gemicilere ve .kürekçile
~ ~. /\ lacak peksimetlerı ayınyor-
Yiııc0 ı°5kar daha ileri gitmek is

eventıerden biri seslendi: 

Fakat birdc;ıbire gemi nin b<ı§ tara.fı ,,ar31ld1 

Y k hem · - Estrid her halde şunların bi-- asa . şenm ... 
Anskar dönüp bakınca birdenbire rindedir. Fakat hangisinde? 

tanıyamadı: Diye kendi kendine sordu .. 
- Kirllsin sen? Ne anyon bura- Oraya doğru yürüyerek hıç ol-

da? mazsa kapıların aralıklarından ba-
Diye üstüne yürüdü. kar, yahut dinliyerek bir şey anlıya-
Fakat diğer arkadaşı hatırlattı: bilirdi. Bunu yapacağı sırada mer-
- Bizi buraya getiren Danimar- divenin ü.st başından bir ayak sesi 

• ? ı t duyuldu. Bir levendin bacaklan, kalıdır. Sakar mıdır,. nedır. ş e '! ... 
Tanıyamadın mı? ı sonra gövdesi göründü. 

Anskar hemen geri çekildi ve mer-Anskar bunların şakaya gelme-
diklerini biliyordu. Bunun için he- divenden yukarı çıkmaya başladı. 
men geriye döndü. Merdivenin di- Merdivenden inen levendin Dertli 
ğer tarafına bakınca orada kilitli üç Hasan olup olmadığımı belli etmeden 
kapı gördü. Bunlardan birinin üst yan gözle bir an bakarak yokladı, o 
kısmında demir kafesli küçük bir değildi. 
pencere de vardı. [Ar kast var] 

Alman yada Türk muallimleri 

Frankfurt hükumet dai~esine 
şerefimize TürlC bayrağı çektiler 

Türk mt(allimleri belediye dairesindlı ki alt!n kitaba h6tıra1.annı yazarnen 

manca, türkçe şarkılar söylenmiş ve 
geç vakte kadar eğlenilmiştir. 

• 
Muallimler Almanyada gördükle -

ri hüsnü kabulden pek memnun ol
mu~lardır. Muallimler grupunun rei
sı Zeki Cenıil bilhassa Oresten, Bcr
lin. Hamburg ile Doseldrofta, hele 
Ren nehri kenarındaki Bakarafta gör 
dükleri hüsnü kabulü şöyle anlat
maktadır: 

- Büyük şehirlerde gördüğümüz 
hüsnü kabul, bilhassa meslektaşları· 
mızın bize karşı gösterdikleri misa
firperverlik karşısında söyliyecek te
şekkür kelimesi yoktur. Hele Ren neh 
rinin kenarında şarabı ile meşhur Ba 
karafta misafir kaldığımız üç gün 
memle'Ketimiz, milletimiz ve büyükle 
rimiz hakkında Alman halkının gös· 
terdiği heyecan karşısında ha)Tan 
kaldık. 

Bindiğimiz Ren vapuru Bakarah 
iskelesine geldiği zaman bütün Ba -
karah halkı iskeleye toplanmı§tı. Biz 
iskeleye ayak basarken uç defa top 
atılmak suretile selamlandık. Sonra 
Belediye reisi bizzat bütün misafirle
ri ağırladı. Halkın alkışları ve yaşa
sın Türkler sesleri arasında otele ka
dar gittik. 

Bakarahtan ayrılırken yine top ses 
leri ve (Yaşa) sesleri arasında uğur-

I kak görmek, onunla konuşmak i8tiyo 
( rum. Bu doğru bir hareket olur mu'! 

j Haleti ruhiyenizi ~nlıyo~~· Fakat 
ı aradan üç sene geçmış, o sızı bırakıp 

! evlenmiş, bütün bunlardan sonra onu 
aramak, görmek tamamen boş ve lü 

ı 
zumsuz birşey. Hem bir erkeğin faze
ti nefsine yakışmıyan bir hal'ekeltir. 

j Hem de size lüzumsuz yere ıztırap-
1 !ar verecek. Onun için, unutmak en 
1 iyi şey. Göreceksiniz ki çabuk unuta 
l caksınız. Hayatta herşey unutuluyor. 

1 
Böyle olmasa, yaşamamız imkanı, ih 
timali olmazdı. 

• 
f Karımdan ,üphe ediyorum 

Ankaradan z. R. im.zasile: 
"iki sened.enberi evliyim. Kanm 

genç ııc çok güzel. Biribirimizi seve
rek evlendik. Bir iki senede fevkala
de mc.!td bir hayat yaşadım. Fakat 
bu so-n zamanl,arda İ§ değişti. Karım 
dan §fiphe etmeğe b<ı§ladım. Sık sık 
yalnı::: sokağa çıkıyor, kendi tuı:ale
iile fazla meşgul oluyor. Bazı giitıler 
scbcp:riz ağlıyor, bazan da miitlı.i.J Vfl 

gayri tabii bir neşe gösteriyor. Bii
tü,ı btmlar beni kcrk"lduyor ve şüp
heye dü.§ii.rüyor. Acaba ne yııpayım '! 

Evvela soğukkanhhğmızı muhafa
za ediniz. Karınız belki bir sinir buh 
ranı geçiriyor. Onu bir doktora gös
teriniz. Öbür taraftan da onu tetkik 
ediniz. Eğer birşey varsa, emin olu -
nuz ki onu derhal anlayabiiirHiniz. 
f.'akat bize kalırsa karınız, bir sinir 
buhranı geçiriyor, onu tedavi etmek 
lazımdır. 

* Evlenmek İ•tiyonmı fakat 

Beyoğlundan O. M. iınzasile: 

"!8 ycışındaytm. Bir sencdcrıLeri 

bendetı on yaş küçiik bir kızla sel;i

~yoruz. On11.n'Uı evlenmek istiyorum. 

IıaJcat henilz pek az para kaz<ıtııyo -

rom. Elime ayda arıcak 70 lirrı geçi

yor. Başka gelirim yok. ·Sevdiğim kı

Ztn da parası yok. Bu kadar az bir po. 

rtı ile bir aile geçindirebilir miyım 1 

Birkaç zaman sonra ikimiz de bet -

baht olmaz mıyız1 Siz ne dü§iin•iycr

sımuz1 

Bize pek nazik bir meselenin hal
lini soruyorsunuz .. 70 lira ile fevka
lade mesut ve hallerinden memnun 
olan insanlar biliyoruz. Öbür taraf -
tan da para yü.iünden ayrılan çiftler 
de görüyoruz. Maamafih 70 lira az 
bir paradır. Ev ~irası, yemek, elek
trik, üstbaş ... Bütün bunları düşün -
mek ve iyi dUşühmek lazım. Evlenir 
te sonradan bedbaht olmaktansa, ev
lenmemek daha hayırlıdır. Fakat ta
bii siz bilirsiniz. Sevdiğiniz ktzın ah
lakına bağlı bir iştir. Ona vaziyetıni
zi açıkça anlatınız, ve beraberce dü
şününüz. 

t.c 
Kocanı beni ihmal ediyor 

Tünelden R. A. imzasile = ' 

".tlç 8enedcn beri evliyim. KocamL1 

pek çok sevişiyorduk vo elan ben o

mı seviyor·um. Fakat onutı halleri de
fiişti. Eskisi kad.a.r benimle meşgul 
cılmı(yor. Beni ilımal ediyor. Acaba 
beni artık sevmiyor mtt 1 Miitht,, üz!t
Wyorum. Ne yapayım1 

Ekseri kadınlar kocalarının haleti 
ruhiyelerini anlayamazlar. Daha doğ 
nısu anlamak zahmetine katlanmaz
ler. Bir erkek, sabahtan ak~ama ka
dar çalışıyor, akşam evine geldiği za
man yorgundur, istirahate ihtiyacı 
vardır. Bunu anlamak li.zım. Belki 
kocanız bu son zamanlarda çok yor -
gun, belki işleri hakkında sıkıntıları 
ve düşünceleri var. Bunları size söy
lemek istemiyor, onun için böyle si
nirli ve düşüncelidir. Bunu anlayı -
rıız. Ona sitemler yapmayınız. Bila • 
kis ona fevkalade iyi da,·ranmız. 
onu teskine çalrşınız. 

Frankfurt, (Hususi) - Yirmi gün 
denberi Almanyada tetkik seyahati 
yapan Türk muallimleri dün Ren yo
lu ile Mayanstan Frankfurta gelmiş
ler ve istasyonda Alman muallimleri 
ile Türk konsolosu ve Frankfurtta 
bulunan Türk talebeleri tarafından 

büyük tezahüratla karşılanmı§lardır. 
Türk muallimleri şehrin en lüks ote

line misafir edilmiş ve akşam (Fa
ust) lokantasında Alman muallimle
ri tarafından bir ziyafet verilmistir. 
Bugün de Frankfurtun belediye dai
resinde Kayser salonunda Türk mu
allimleri şerefine resmi kabul yap -
mıştır. Kabul resminde belediye rei
si ile Türk muallimleri namına Ali 
Karni tarafından dostane nutuklar 
söylenmiştir. Bu esnada Frankfurt 
tarihinde Hk defa kaydedilecek b\r 
hadise olmuş, hükumet dairesine 
Türk bayrağı çekilmiştir. Bele<liye 
reisi bu tarihi l·ünün; Frankfurtun 
altın kitabına tesbitini Türk muallım 
lerinden rica etmiş ve Türk muallim
leri namına Darüşşcfaka lisesi müdü
rü Ali Kami, ve Zeki Cemal tarafın
dan mertsimle imza vazedilmiştir Ak 
şam belediye tarafından belediye ga
zinosunda Türk muallimleri şerefine 
bir de ziyafet ver:ilmiştir. Ziyafette 
hükumet erkanile muallimler, Al -
man muallimleri, Darülfünun talebe
leri bulunmuşlardır. Çok samimi o -
lan ziyafette nutuklar sövlenmiş, al-

landık.,, leki tetkikat yaptıktan sonra bugün 
Türk muallimleri Franlcfıırtta mcs Haydelbergc hareket etnı.işlerdir. 

------~------........ ----------------------~ ı :re .. gtıDbı. I sızım köyon kezbanı j 
\. lllld.ye 1 

Köyün istasyonunda, Aydına gi
decek akşam otokarını bekliyordum. 
Hava sıcaktı ... Pazarcılar denklerini, 
sepetlerini rıhtıma yığmışlar .. : .. 

Ovaya giden yollarda kendı koy
lerine dönen atlılar, yalınayak ka
dınlar görünüyordu ... Her hafta ay
ni yolları, yağmurda, çamur:?a• .. kız
gın güneşin altınd~ geçen k~ylul;re 
bakarken birden bır ses benı çagır
dı: 

- Bey! .. Bey! .. 
Döndüm .. Beni çağıran bizim kö-

yün Kezbanı idi. 
- Ne o Kezban? 
- Uğrun nereye bey? 
- Aydına gidiyorum, bir şey mi 

lııtiyorsun ? 
- Bizim Hasana söyle beyim, 

gelsin gayri. . Dayanamıyom.. Ya
vukl ul uk böyle mi olu? .. 

- Peki söylerim, merak etme ... 
Kezban sallana sallana ve ümitli 

bakışlarla uzaklaştı. 

Siz bizim Kezbanı tanımazsınız 
değil mi? Geçen yıl köye geldiğim 
vakit bana hikayesini anlatmışlardı. 

* Çörüşlü ovumm bütün köylü kız
lan gibi o da yetişkin olunca pamuk 
çap~ına, zeytine ve incir mevsimin
de de mağazalara gitmeye b~ladı. 
Babası çoktan ölmüştü. Ihtiyar ana
sına bakacak kimse yoktu. 

Kezban her sabah çapaya veya, 
zeytine giderken ko~uları Dur
muşların Ha.sanı çitin arkasında 
bekler ve ovaya beraber yollanırlar
dı. 

Bir sabahtı. Yine Hasanla bera her 
tarlaya gidiyorlardı. Bahar gel
mişti. Havada tatlı bir serinlik var
dı .. Kuşlar ötüşüyor, ağıllardan çı
kan inekler, mandalar homurdana
rak otlaklara doğru koşu~uyorlardı. 

Hasan kızararak Kezbanın yanı
na biraz yaklaştı ve titriyen bir ses
le: 

- Kezban, dedi. Benim yavuk
lum olacan mı? Anana diyiverdimdi 
de razı geldi. 

Kezbanm yanakları al al oldu. 
Gergin göğsü sık sık inip kalkmaya 
başladı. Ne cevap vereceğini şaşır
mıştı. Sadece: 

- Sen bilirsin Hasan, dedi. 
Ertesi gün Hasan yavuklusuna 

daha çok açıldı . 
- Sana Aydın pazarından güzel 

basmalar, şalvarlar alacağım Kez-

Resmi ilanlar 
hakkında 

Türk Maarif Cemiyeti ile 
gazeteler arasındaki görüt 
ihtilafı tam amile halledildi 

Resmi ili.n:ların gazetelerde ne1'ri 
hususunda Türk Maarif Cemiyeti ile 
Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi 

ara.sında mevcut ihtilatın halledildi
ğini memnuniyetle haber aldık . Aşa

ğıda Türk Maarif Cemiyetinin ~ebli
ğinde de okunacağı veçhile Şirketle 
Cemiyet arasındaki bütün pUrüzfü 
noktalar halledilmiştir. Gazeteler Şir 
ketten gelecek bütün karlarını Maa
rif Cemiyetine terketmek surctile Ce 
miyete karşı olan samimi alakalan -
nın yalnız hissi olmadığını göstermiş 
lerdir. 

Badfma Şirket ve Cemiyet, reoSmi 
ilan işlerini, Yenipostane karsısında
ki Erzurum hanında ayni çatı altında 
müştereken tanzim ve idare edecek
lerdir. Cemiyetin tebliğini aşağıya 

dercediyoruz: 

Türk Maarif Cemiyetinden: "Yüksek 
Vekiller Heyeti kararile Türk Maarif 
Cemiyetine verilmiş olan resmi ilan
lara tavassut işini (Türk Maarif Ce-• 
miyeti ilan işleri bürosu) namile ve 
Cemiyet namına ifa eden Resmi İlan
lar Türk Limited Şirketile hasıl olan 
bazı noktai nazar ihtilaflannm, Rea
mi İlanlar Şirketi hissedarlarının ce
miyete karşı gösterdikleri yüksek fe 
ragat ve alaka neticesinde tamamen 
halledilmiş olduğunu bıldirmekle 

memnunuz. 

Cemiyet, bütün menfaatlerini ken
disine terk ve teberrü eden şirketin 

azası Yunus NMii, Ahmet Emin, A
sun Us, Kaztnl. Şinasi ve Kemal Sali
he alenen teşekkür eder. Badema res
mi ilanların doğrudan doğruya Yeni
postane karşısında Erzurum hanında 
(Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
işleri bürosu Limıted Şirketi) tarafın 
dan kabul ve arzu edilen gazetelerde 
neşrine tavassut edileceğini bildiri
riz.,, 

• 
Gazetemizde neşredilmek Uzere res 

ban! dedi. Bir tane de beşi biryerde 
getireceğim ... 

- Bu kad!lr şeyleri niyniyon Ha. 
san? Kendini sıkıntıya sokma! .. 

* Uç gün sonra Hasan erkenden 
kalktı. Birçok köylülerle beraber 
Aydın pazarına giden kamyona bin-
di. .. 

Pazardan her şeyleri alarak ak .. 
şam "Üstü tekrar kamyona yerleşti.., 
Hep Kezbanı düşünüyor; yapacağı 
çalgılı düğünü tasarlıyor, ve gözleri 
yakın bir saadetin ışıklarile parlıyor
du ... 

Fakat onu bu güzel düşüncesin· 
den makinenin bozuk hırıltısı sık 
sık ayırıyordu .. Kamyon yaralı bir 
deve gibi inliyor ve zorla yürüyor
du. 

Şoför birkaç defa arabayı dur .. 
durttu ve motörü kurcaladı. Kamyo .. 
netin böyle bir iki defa durması Ba
sanın varlığında garip bir üzüntü 
uyandırdı. Hem pazara geç kalmak 
endişesi, hem de bir kazanın çıkma
sı ihtimali Basanın yüreğini burk " 
mağa başladı ... 

Yol gittikçe kıvrılıyor, dönemeç .. 
ler, yokuşlar, inişler sıklaşıyordu. 
Kamyon bir defasında yokuştan a
şağı az daha geriye kayacaktı. Şo
för muavini hemen ath:yarak teker
leğin arkasına koca taşlar yerleştir· 
di.. Anlaşılan frenler tutmuyordu ... 

Bu halle biraz daha yol gittiler. 
Bir aralık dik bir yokuşu çıkma• 

ğa başladılar. Çıkış selametle bitti .• 
Fakat kamyon yokuştan aşağı tam 
ineceği zaman minareden bırakılmış 
bir taş gibi sür'atle kaydı; bu kor
kunç yuvarlanış çok sürmedi ve o
tomobil dumanlar çıkararak ve tak• 
la atarak kapaklandı. Içindekilerden 
sek~i ağır yaralanmış, ikisi kurtul
muş ve altısı hemen oracıkta öl· 
müştü. 

Olenlerin arasında Hasan da var .. 
dı .. 

O akşam Kezban yavuklusunu 
yassıya kadar bekledi. Meş'um ha
ber her tarafa yayılmıştı. 

Kezban yavuklusunun öl.düğüne 

bir türlü inanmadı ... Kim ona bu 
haberi götürdise ona: 

- Hadi ordan1 beni mi aldatryon ?ı 
Diye cevap verdi. 
İtte o gündenberi Kezban, a.k§am 

sabah istasyona ~ıkıyor ve yavuklu· 
IUDU bekliyor .• 

F. Beremen 

Poliste 

Mısırlının 20 bin 
liralık iğnesi 

Dün bir Mısırlı kadın 20 bin lira~ 
lık bir iğne kaybettiğini ve kendisi
nin Prenses olduğunu alakadarlara 
bildirmiştir. B:ıyan Fatma isminde 
olan bu kadının Prenses olmayıp zen· 
gin bir Mısırlı aileye mensup olduğu 
anlaşılmıştır. Kaybolan iğneye gelin· 
ce, hem kadının berberi, hem de hiz
metçisi, o gün saçlarını yaptırırken 
ıgnenin göğsünde olduğunu ıöy

lemektedir. İğnenin eve dönerken va
purd,a yere düştüğü anlaşılmaktadır~ 
Bayan Fatma dün Mısıra dönmüştür. 
Polis tahkikata devam etmektedir. 

Sarhotun taarruzu 
Dün gece saat 22 de Kasımpaşa. 

da Kulaksız mahallesinde oturan Hü
seyin oğlu Şemsinin evine sarhoş oıa .. 
rak taarruz eden ve ayni sokakta otu 
ran Şaban oğlu Ömer yakalanarak 
muayeneye sevkedilmiştir. 

Bira bardağı ile yaralama 
Dün gece sa.at 24 de GalatasaraY." 

daki Bom Bir birahanesinde Şehza

deba§ında oturan elektrikçi Hilmi ile 
İbrahim arasında kavga çıkmış, Hil
mi lbrahimi bira bardağı ile yarala
mıştır. Mecruh tedavi için hastahane
ye kaldırılmıg, Hilmi de yakalanmış
tır. 

Otomobil altında 
Saat 12 de Beşiktaşa giden 1 num& 

ralı otobüsten Sürp Agop civarında. 
kontrol Saffet atlamıştır. Bu esnada 
arkadan gelen şoför lbrahimin kullan 
dlğı 2582 numaralı otomobil kendi 
sine çarpmış ve Saffet yaralanmış • 
tır. Saffet Fransız hastahanesine kal 
dırılmış şoför İbrahim de yakalan 
mıştır. 

mi daireler tarafından gönderilecek 
ilanların bundan böyle Yenlpostane 
karşısında Erzurum hanında "Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi ilan itleri bü
rosu Limited Şirketi" adresine ve ga
zetemizin ismi tasrih edilerek gönde
rilmesi rica olunur. 
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Arttırma ve eksiltme 

muhtırası 

12 Aiuııoı Ç arfamba 
• Emlik ve eytam Bankasmdı tıkıitle 

aatılık ar11lar artırmuı, Anls.ndı Sümer 
Bank Umum MUdıirlüiiınde Bur11dı yı

pılac:ık merinoı fıbrikumı ait kuvvet 
11ntrılı binaaıle atclye binuı inıaatı. h . 
tınbuldı Sıhhat vı Jçtimıt Muavenet Mü • 
durluitl artırma ve ekıiltme komisyonun· 
da Hıydarı>ııa Numune hutınui icin sa
tmılmacak ~O • 75 bin kilo ıüt. Jandarma 
Genel Xomutanlriı Ankara Sıtınılma Ko· 
miıyonundı 11lınılmıc:ık 4,000 kilo pi • 

rinç, l ,ZOO kilo zeytinyıiı. 30,000 • 50,000 

kilo odun. Dıhıliye Veklleti Sıtmılmı Ko 
misyonunda villyeller evi meydanının per 
sola inııtı. Ankara Mektepler Muhı11be0 

clliti Sıtınalma Komisyonunda ekmek, et, 
bobrek Y&iı, ciier, lıkembe, beyin, pacı, 

tavuk. hindi, kesme ve toıı: ıekır, iyi ıu, 

maden suyu ve buz ~luiltmul, btınbul 

Sıhhat ve lçtımai Muavenet Miıdürlüiıi 

artırma ve Eksiltme Xomlıyonundı leyli 
Tıp Ttllcbe Yurdu hademui için alınaulc 
94 talcnn elbise. Lüleburıazda Tüm Al. 
&t. Kumandanlıtmda T!imen biri leleri için 
11tınalmac:ak 20.750 kilo 11d11ıtL 

• Urfa Naha müdürlüiUnde Suriye hu· 
dudu dahilinde Caber kaJeıl yanında Su • 
teyman Şah türbeainde yapılacak jandarma 
karakol blnaaı elcliltmeıi. 

• Gümrük muhafıza ıenel komutanlıiı 

htanbul 11tınalmı lromiıyonunda 640 a • 
det kütüklü ulu ve kayıılı pal11ka elrailt 
mui. 

• lstanbul \elediyesi dılmt enc:ürnenln. 
de kiraya verilecek köprünün Hah~ cihe· 
tindeki kit• ve Çapada baltcell ıv artırma. 

iL 

• Sarıkamı• ulreri 11tmalma lromiıyo • 
nunda 315 bin kılo sadeyağı ve 800 itin kilo 

arpa ekıiltmui. 

• Istanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Mudurlüfü artırma ve ekslltme lı:omisyo • 
nunda Tıp talebe yurdu için ıı30 adet 
fildckoı Ianlll ve 2130 adet fildekoş don 

ve 600 adet khe yofurdu eksiltmesi. 
• Jnhlsarlar htanbul bıı mudUrluiünde 

Sirkeci utıı 4epoau veznedar yırl ve ban· 
lıalarmda yapdıcalı tadlllt. 

• Bursa huıuıl lftulıaaebe lftUdürluflia 
de Demirtas btuyonunda satılacak 150 

ton hurda demir artırmuı. 
• lstınbul vilbeti muhaubedliti ek • 

tiltme komlıyonunda lstanbul emn1 .. et 
direktörluiü icin 12 bin litre lıeıızin ek • 
ıiltmesi. 

• Edirne Tuıay 11tmalma komiıyonun· 
da ıııtır eti. 

* Beledıye daimi encümeninde Heybeli· 
adı Halk ı;ttmesi ıu borularının deiiıtinl
mui. 

• Çanakkale Tüm satmılma komlıyonun 
da 350 bin 1rno Y\llaf ek~11t1T1ui. 

• htanbul Vakıflar ılirektörlUtünde lıi· 

raya verilecek emllk artırm111. 
• Harp Akadcmiıi 11tınılma komiıYO • 

nunda 11tılıcalc ı 66 kalem eıyı ve mefru· 
pt artırmuı. 

BORSA ... 
11 AG USTOS SA.LI 
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Sterlin 
1 Dolar 

20 hvi~rı fr. 
20 Belttlı:a fr 
20 Drahmi 
20 Çelı lruron 
20 Ln 
20 n:nır 
Frınııs fr. 
1. rt-ı ""•ı lrılı 
Florin 
~ vııı1turya tllın 
u ... lı 
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\.lpı 10 
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Merkez Banlruı 
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'''"''"''"' 
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S,60 

2' r.1 rıo 

20,35 
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96,50 
!19 '7.5 
99,75 

Mı ı ı r tahvilleri 
,.,,, 1 

ıto1 n 
1911 m 

Tolrvlllf 
ihhtım 

Anadolu l ve H .. III 

108~0 
98 .• 0 

Anadolu Mıimeuil 

ıoo.so 
99,SO 

10.25 
'6,45 
47.~0 
47,70 

F ranaada bir bujday ofiıi 
kurulacak 

Pariı, 11 (A.A.) - Ayan meclisi. 

• Ankara Milli Müdafaa 11tınılma ko • bir buğday ofisi ihdasına müteallik 
trıiıyonund;ı 111ıiz '''it iıterlizuyon ciha. 
ıı ve tclerrüatı. 

olan projenin heyeti mecmuası üçi:n· 

cU okunmaıını müteakıp 89 reye kar 

şı 16( reyle kabul e~miıtir. 
• Sıhhat ve Ictimıl muavenet vekildi '!!C1&!22!W'!'!!!!!'!''!!""'!:ı&l!!!''""'l"'"""""'!'l!I!!!'!"~""!"'!"~---.,. 

masure ıuyu havi emlik artırmaıa. 
Ankara merkez Hıfıı111hha müdUrlutünde 

• Buna Tophane aatınalmı komisyonun 
müeHHt dahilinde 1aptırdaeak in~aat n 

da un eksiltmcıl . 
tıdillt elrıiltmeai. 

• Gümrük muhafaza komutanlıfı lstan • 
• Jandarma ıcnıl lromutanlıfı Ankara 

bul 11tınalma lcomiıyonunda 20 kalem bo
aatD11lmı kc.mlıyonıındı kaputluk ve kıı-

ya malzemesi. 
hk kumaı elrıiltmesi • 

• btınbul Milll emlik mfidurlufUnde aa • Çorlu kor utmılma lıomiıyonunda 
tılık ar11, ev ve karakol binuı artırmaeı. 3oo ton yulaf • 

• Ankara mektepler muht1ehecilit i Htı· • Bıbaeaki Belediye encümeninde kaaa-
nalma komiıyonunda benıln, otomobil J'&· banın halihazır ve miıatakbel plinı ve hı • 
iı, udeyıfı, kok kömürü •e krible lıömlir ritalarile kasabayı ıu laalui ve tevziat ıe · 

beketl lnp.11. meıe ve çam lrömürü m .. e ve ılirıın f'du 
nu, çıra muhtelif cinı konserve, zeytin ve 
zeytinyafı, sabun elralltmeei. 

• Malatya Beltdi1e llair11i11de yeni yı-

pılac:ak bcledire bin111 ıkıiltmeal. • 
• Güzel lan'atler Akademiıi binaamda 

yUlraek mdctepler muhuebecllii\nde H '1h 

• Buna huıusi muhasebe mlidürlliflin· 
de lınik ıö!Unde iıletilecelr dizel motörlil 
ve yelkenli bir tıka ekıiltmesi. 

• Alllıara, milll mlldafaa ıaıınılmı ko • 
miıyanunda Harp okulu lı;in SSO tane ıar-
dirop. 

• Ankara mektepler muhuebecilifi sa • 
iakarpin. 

• Kabatattı tnhiurlar Levazım ıubesi a. tmalmı komiıyonunda,makarnı, kuskus. ir 
lım 11tmı komisyonunda makap ve mence· mik, un niıutı, pirinç unu, fehriye kuru 

ne elrıiltmeli. Uslim, erik, kuru kayısı çam hstıiı. fmdık 

• Çorlu kor Htm:.'1mı komisyonunda ve bdem içi ve muhtelif cinı ernk ekıilt. 

7000 kilo ıabun ekıiltm11i , m11i. 
• Tophanede Levaımı Satınalma komiı • htanbul milU emilir mildürlüflinde Jıı 

1onunda Harbiye mektebi için zıoo tıftc tınlMılda aatılac~k ımlü ve kiralılc bir dük 
fildekoı fanill . kln artırmaaL 

14 Aiuıfoı Cuma 
• Aılrıri fabrikalar ıatmalma kornl•yo • 

nunda Kırklaretinde yıpılıcılr in .. at eksilt 
mui. 

• Ankarada Devlet Demiryolları ve li· 
manları i,letme umum mUdiırliifü yol dai. 
resinde Ankara, Haydarpaıa hattında ytni 
doian ve uenkent letuyon bin&larmın 

in1111 ekıiltm11i. 

• Karacabey Merinos 1eti1tirme ciftliii 
müdurluiıinde Hanife derui uzerinde ya
pılacak sulama bendi. 

• btanbul beledıyeal daimi encUmıninde 

Aaadolu hjurında .. tdac:ak ltir yalı vı 

ırıa.~. W.W ~ •llldrtaı .. lıir 

• Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara 
saunalmı komiıyonunda kıtlık kumaı . 

• hmir Beledlynlnde 3770 ton llve Zon 
ıuldık kömüril ekıiltmui. 

• Kabataıtı lnhi11rlar levaznn alım 11 • 

tını komiıyonunda 100 tane portatif yuı 
mılıinesi. ı 

• Salıpazarı askeri fabrilrılır 11tmılmı 

komiıyonund• Bakırköy barut fabrikuın. 
da bulunan 100 ton biılilfat artırmuı ve 
MlU\ almacak ı200 torba çlmento ekıiltme 
ıi. 

• Sellmiye askert aatmalma komisyonun 
da 140 bin kilo ıiır eti eksiltmesi. 

• Tophanede Levaznn satmalrna komiı· 
,...... 5000 liralık arpa üliltm•l. 

J A. N 

Piyango dün çekildi 

35 bin lira 13631 
numaraya isabet etti 
TUrk Tayyare Piyangosunun 21 

inci tertip dördüncü kcşidcsinc diln 
öğleden sonra başlanmı~tır. Bugiln
kU kcşidedc 35 bin lira, on bin lira, 
Uç bin ve bin lirn. çekilmiştir. Kt'şi
deye bugün de devam edilecektir. 

3~ bin lira isabet eden 13631 nu· 
maranm dört parçaın 1stanbulda. bi· 
rer parçaları da F..skişehlr, İzmir. 
Samsundadır. 

lstanbulda biletine 35 bin lira isa
bet eden talihlilerden biri, Şehzade· 
başında Kemalpaşa mnh?llcsinde 17 
numarada Beria 'dır. B ı..tfnc on bin 
lira isabet eden talihli de Tcpebaşın· 
da Yeşilyuva kahvesinde kahveci 
Mehmettir. Bu biletin üç paı çnsı 111-
tanbulda, birer parçaları da Ankara, 
Buma. h:mir ve Bay.ramiçtedir. 

Dünkü kcşidede kazanan numara· 
larr aşağıda sıra&ile aynen yazıyo-
ruz: 

35 bin lira 
1~'.l631 

10 bin lfrcı 
1S660 

3 bin i'ra 
7251j 

19100 
Cin l:ra 

4.150 
27618 

5819 5 61 60U3 6111 6185 
6193 6260 6355 6·130 6755 
6867 7123 7228 7242 7300 
7317 7374 7477 7520 7578 
7579 7735 7759 776~ 7912 
8283 8289 293 8149 8537 
8569 8583 8620 8644 8733 
sn2s 0016 0011 9091 0214 
9374 9400 9436 9491 9492 
9520 9580 9588 10030 10090 

10176 10240 10263 10285 10378 
10500 10567 10658 10838 11038 
112~9 11547 11812 11846 11942 
11~47 12014 1Z047 12248 12412 
12154 12493 12537 12628 12668 
12728 l2744 12755 12853 12888 
12947 13180 13150 13214 13292 
]~475 13503 13537 18680 13777 
13778 13819 18833 14083 14101 
14142 14193 14319 14496 14533 
14702 14752 14783 14993 14993 
15234 15245 15251 15397 15683 
1rı774 15843 15R76 16096 16169 
16371 16604 16952 16973 17107 
17249 17544 17676 18088 18141 
18272 13291 1~409 1855P 18652 
18610 18835 1 973 21139 21204 
21301 21620 21666 21687 21710 
21778 21833 21912 21926 21985 
22Hl8 22Hll 22425 22418 22617 
22810 22886 22994 23012 23576 
23595 23799 23877 23989 24070 
2•101 21183 242os 24340 24349 

509 li a 24416 24463 24585 24840 24867 
!)fi 10711 232·1 4A 18 M94 249!58 250R1 25131 25136 25298 

8012 10160 15180 17617 :;5014 :!5326 25398 25457 2:S73H 25814 
25304 25423 26097 26325 26390 2639~ 265~1 27171 

150 l ira 27~19 27376 27:S31 2760 27944 
53 17; 26117 4g15 7172 279!'Sn 2son 2s110 28151 28160 

7 ~l 7013 8273 9872 10912 28163 28~99 28~92 28610 28614 
11161 11386 1~868 14655 14703 2 622 286S7 28765 28R58 29075 
15SG2 16133 17701 20032 20709 20170 W171 29230 29288 29452 
208::>8 21240 :::!1319 21 ] 227·13 29762 29998 
23171 23753 246H 27358 28172 
29755 

100 lira 
1332 1618 1807 2825 3037 
4545 5047 5114 5279 53R7 
5ı7t 5509 5520 5849 6175 
6513 6i94 6990 7409 7980 
8404 8505 8632 9217 10196 

10747 11711 12827 13244 13393 
13552 14658 15041 15056 15513 
16149 17693 17813 18530 19125 
19917 20 08 20905 21113 22335 
223i9 22662 23073 23123 23660 
24057 2·1612 25124 2584 7 26052 
26419 26794 27074 27217 27411 
2b073 28730 28751 29337 

116 
612 
896 

1701 
2181 
2556 
2741 
3379 
3972 
4627 
50fl3 
5128 

50 lira 
340 424 
623 
952 

1721 
2254 
2563 
2i7fl 
3389 
4008 
4674 
5155 
552~ 

647 
1080 
1726 
2414 
2573 
2921 
3408 
4373 
4705 
5239 
5643 

506 
779 

1162 
1813 
2415 
2667 
3091 
3444 
4435 
4822 
5244 
5711 

609 
854 

1178 
2146 
2423 
2694 
328·1 
3863 
4617 
4973 
5385 
5817 

171 
56'3 
766 

1532 
1748 
2390 
2696 
3:328 
4214 
4901 
5605 
6089 
6!54~ 

7179 
748• 
284 
j~7 

8071 
0508 
9789 

10300 
11034 
11625 
12229 
12671 
13289 
13524 
13834 

173 

2474 
2735 
3499 
4443 
4957 
~725 

6282 
6564 
7381 
7.'S87 
8468 
8173 
9033 
9626 
9860 

1037:5 
110.9 
ı1s.8 
12304 
13071 
13414 
13627 
13881 

30 lira 
221 
67 
868 

13717 
1619 
2081 
2M7 
2016 
3600 
4447 
~156 
tl737 
6330 
6616 
7424 
7653 
8564 
8819 
9124 
9651 
9912 

10426 
11133 
11713 
12441 
13084 
13420 
]3679 
14255 

465 
683 
988 

H72 
1666 
2138 
2648 
3134 
3987 
4548 
5557 
6006 
6391 
6875 
7452 
7700 
8700 
8920 
9464 
9680 

10023 
10869 
11270 
11774 
12512 
1310 
13501 
13737 
14267 

562 
734 

1203 
1521 

2162 
2668 
329'1 
4107 
474~ 
5589 
6040 
6468 
7087 
7468 
7772 
8734 

945 
9489 
9701 

10221 
10885 
11485 
12167 
125915 
13151 
13519 
13831 
14336 
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1 HASANi 
§ ! 
~ Pudraları 1 - -= i § ince, hassas kadınların en: 
E büyük zevkleridir. Beyaz, Ra ·i 
5 ,eı 1 • 2, Pembe 1 . 2, Okr 1 • 2: 
E renkleri v.ardır. Türkiyede pud . ; 
E ra ve ıtrıyatta en ziyade mu ·i 
: vaffak olan ve beğenilen Ha ·i 
i san pudralarının taklitlerinden i 
: sakınınız ve Haun markası -i -na ve ismine dikkat ediniz. :ı -... 

HASAN TRAŞ PUDRASI 20 . 301 
kuruştur. Hasan Çocuk Pudrası 

kutu 20, paket 10 kuruştur. Ha
ean Talk Pudrası yarım kiloluk l 
kutu 40 kuruştur. i 
Hasan deposui 

_ Ankara, Istanbul, Beyoğlu ~ 
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MA~I ~NTUVb.NETi .. 
P~omo..nı 

l'azaıı: Stc/Jatl ZWELIG Çevfre>ı: Rezzan A. E. Y ALftJ AN 

Onbeşiqci Lui avda hastalanmıştı .• 
Kral öldü yaşasın Kral 

Pariste Mari Antuvan<-t en çok 1 hakkuk eder. Saray halkını telaş va 
neler gördü? tık zamanlar nıtizeleri , endişe alır. Koca saray baştanbaşs 
görlilmeğe değer abideleri ve büyük bir deh,et hava!ile dolar. lJvveli. 
mağazaları dola9tı. TeceııUı ve me sirayet korku&u. ıonra kralın ölUmi· 
rakı geçtikten ıonra artık buralara le husule gelecek yeni deği9iklikler .. 
gitmez oldu. Yalnız eğlence yerle - BUtUn gUn On Bcfincl Lui'nln ya• 
rinde, tiyatrolarda ve balolft,.da gö- nında kızları, gece ise Madam Du 
rUndU. Bazı bugUnkU zenr ı ecnc· Barry oturur. 
bilerin tanıdığı Pariıin gece haya • Kanun, vellahdin ve zevceıinln 
tını, ıefahet hayatını ya,adı. hastaya yaklatmalarını menetmiş· 

Bilhaua Operanın balolarını pek tir. Uç gUndenberi bunların hayat• 
seviyordu. ÇUnkü bu balolar maı;- tarı ve sıhhatleri memleket heıabı· 
keli olduğu için kendini tanıtmıyor- na çok kıymet peyda etmiştir. 
du. mevk"ı e yakıtmıyan hoppalık - Saray erkanı resmen ikiye tak· 
ları yapabiliyordu. H11ta ve zayıf sim olmuştu: On Beşinci l.ui'nin 
kocaaı yatağında uyurken, genç ve ölUm döşeğinin başındaki eski nesil 
zeki aıılzadelerle yUzU ötrUIU ko- \•e dtinkü iktidar sahipleri... Bu me· ( S 
nufmak, ,akaıa,mak, .}dari için ar- yan ia kızları ve Madam Du Barry ( 
tık bir adet olmu,tu. titriyerek kralın gözünün içine ba· 4 

Genç ve çok ıevimli İsveçli o- kıyorlardı. Biliyorlardı ki kralın son liı 
lan Fersen ile de bu tekilde tanış • nefcsile. bU.tUn haşmet ve .azam~t 
mıştı. Protokolu dUtünmeden eğlen- devirlerı bıtec~k. Sa~ayın dı~er bU' 
mek, gülmek, yorgunluktan bitap oduında yenı nesıl . beklıyordu. '( l 
dilşi.lnceye kadar dans etmek... MUstakbel kraliçe Marı Antuvanet lı'l 
B 1 ·lar ancak Pariste yapılabilen ve bunların c;ocukları olmadıkça 
şeylerdi. Bu şartlar dahilinde Parisi tahta n~mzet olan ~uc de Provence. 
sevmemesine imkan var mıydı? Su ikı zıt ve rakıp tarafın mu· 

Senelerce bu hayatı süren pren . kadderatı da ölUme bağlı ... Hiç kim· 
ses, bir gün olsun, meb'usan mecli· senin ne batan güneşin, olduğu oda· 
sini, akademiyi veya bir mektep ve ya. ne de doğmaya hazırlanan güne-
hastaneyi ziyarete gitmedi. Halkın tin beklediği odaya girmeye hakkS 
gündelik iş ve hayatile kati'yyen a- yok. Orta yerde mütereddit bir küt· 
lakadar olmadı. Geceleyin ıaraydan le halinde saray erkanı ... Ne tarafa 
kaçı,lar, ancak balo, zevk ve eğl ı •- gideceğini bir türlü kestiremiyor. 
C'cye munhasır kaldı. Kendisini al· Bu zaman zarfında hastalık deh· 
kı şfıyan halka tatlı tatlı tebeısüm fetli bir aüra'tle kralın vücudunu la 
etmek ve selim vermeği pek faıla harap ediyordu. Esasen yorgun ve 
bir lütuf telakki ediyordu. Ve baş· hasta ve bitkin olan kralda artııt hı 
ka türlü ~~la~l~. anl~şmağı ve yar- yaşamak takati yoktu. VücudtJ 
dım etmeg~ duşunemı~?;du. .. . pek çirkin bir ,ekilde kızarmış ve 

Buna ragmen gençlıgı ve guzellı- tişmiş, adeta daha. ölmeden çüril· l 
ği daima alkıf \:e. takd~ri ce.lb~diyor- meye baılamJftJ. · 
du. O da kendısındekı hafıflık ve Buna mukabil fUUrunu bir saniye 
hoppalıktan halkın da memnun ol- için bile kaybetmiyordu. Kızlan ve 
~~ğunu za~nerlcrek seneler<.'e o~u!1 Madam Du Barry yatak odaaını dol• 
ıçındcn geçıyor, yanına kadar gıdı- duran ağır kokuya tahammül ede• 
yor. fakat halkın ruhuna sokulmu- bilmek için epey kuvvet ıarfetrneye 
yor, onu tanımıyor. yabancı kalı- mecbur kalıyorlardı. Bir müddet 
yordll: . . . 110nra artrk~ktorlar kralı kurta~ ' 

Pa~ıs halkının. ta~~ırı Marı Aı. tı:- maktan ümidi kestiler. Mücadell (a 
\'&net e fazla bır ıtımat verm19tı. etmek sırası rahiplere gelmifti. Kra• 
Yllz binle_rc~ in~anı~ _. ke~dlsine gil· bn gUnahklr ruhunu kurtarmayı 
zel demesı bır guzclhgın cıdden mev- . 
cut olduğunu ona bir kat daha hiı· c;alı,ıyorlardı .. Bunun

1 
içm ~~ 

1 
b~~ 

scttirmi ti. O zamana kadar adeta tartl~rı v~rdı. ~ene ~ree ra P e.-... 
f . ve kihsenın semtıne ugramamış ola.JJ 

sıkılgan bır çocuk ol~n prenaeı, cUnahklr krala aon dini vazüelerirıl 
mağrur ve müteazzım bır ıenç ka- ıördUrmek için evvela onun lşlemif 
drn olmu,tu. . olduğu günahlara töbe etmeai lr 
. Uzun aeneler kendıılne herrUnlUk zım ... Bu töbesinin de makbul olma• 
ıhtarlara rıtmen . ah~tıramadıkları 11 için baııı ucunda bektiyen ve •enr 
o dim~ik durUf U 'ın.ıdı bizza~ kabul !erce yatağında ya,amıııı olan nikab• 
etmi,~ı. Ade~a ,ahııyeti defı,mittl. •ız kadının uzakla,m8.8ı şart ... 
Evvela. acemı ve çarpık olan yuııı Tam öleceği sırada kendiılne tJI 
dUıeldı. Her hal ve tavn biraz daha yakın addettiği ve en bağlı olduğıl 
ziyade kadınla9tı. Hayata alı9mıf, insanı yanından uzaklattırmak, k~· 
onu ta~ımı, )le ıevmeğe hazırlanmış la pek acı geldi. Fakat bu ıevgi .,. 
bir hah v~rdı. alaka hissine cehennem korkuıu g.-
. On ı~kız Yat!n~a olduf~ halde Jebe çaldı. Boğuk bir sesle Madaıll 

kımseyı sevmemıftı. Sırf ııyul ae· Du Barry'ye veda etti. Kadını usul• 
beplerle evleonıit oldufu kocuını cacık bir arabaya bindirerek RueO 
ııhhi aebeplerden dolayı bir UlrlU ,atosuna götürdüler. şayet krtl 
ısınamamı~t~. Gere.k aaray hal~ı?ın, iyileşirse yine yanına çağınlacağıııl 
gerekıe bütün p.~ı ha~kının .ııtüat da teselli makamında söylediler. 
~e alkışları Marıyı ke.n~ı. ~endıni be- Bu aleni töbekirhğın kar,ısındJ 
gene~ ve. yalnız kendi~ı ıçın ~aş~ya.n artık rahipler faaliyete batladılat'• 
hodbın bır kadın halıne getırmıfti· Ot~ aekiz sene zarfında hemen bl" 
Bir müddet ~on:.a .. başı!1.a giydi~i taç men hiç if görmemi' olan saray ~: 
ile bu baş bUsbutun egılmez bır ha- pazı kralın IOn dakikalarında it bl 
le gelmiş ve azameti dUnyayı tut- tına geçti. Kral rünahlarını itirııl 
muştu. euerek af diliyor, fakat bunu kav:: 

ALTINCI BAP h bir odada yaptığı için saray erJtU• 

Kral öldü, yafaıın Kral ! 

1774 ıeneainin 27 nisanında On 
Beşinci Lui avda iken birdenbire 
yorgunluk hissetmişti. En sevdiği 
bir yer olan Trianon sarayına he
men nakledildi. Dehşetli bat ağrıla
rından şikA.yet ediyordu. Ayni gece 
başında toplanan doktorlar atetin 
fazla oluşundan endişeye dU,tUler. 
Ve Madam Du Barry'yi kralın yanı 
na çağırdılar. I<'akat ölüm döteğine 
kaaar yetişen ve hasta bir kralı bi· 
le rahat bırakmıyan protokol, kralın 
Versay sarayından başka yerde yat· 
masma n\Usaade etmiyordu. Ancak 
merasim yatağındR ölmesi caizdi. 
Hastalığın vahametini de anlama· 
dıkları için biçare kralı o halinde 
Versay'a naklettiler. 

Altı doktor, ıekiz cerrah, Uç ecza
cı ve on dört diğer inıan yatağın 
etrafından hiç ayrılmıyorlardı. Sa
atte altı defa nabza bakılıyor ve 
ate' muayene ediliyordu. Bufta rağ
men hutahk te,his edllememietl. 

Sırf bir tesad Uf eseri olarak hlll!I· 
tanın muayeneal esnasında mum tu
tan hizmetklrlardanJ>irisi ışığı kra· 
lın yüzüne yaklaettrır. Hazır ola.n· 
lardan biri, o zaman hastanm yU• 
zUnde kırmızı lekeler far keder. Bu 
suretle hastalığın çiçek olduğu ta· 

nı işitemiyordu. Halbuki bütün g r 
nahklr hayatında iflediği feyleri ~ 
rer birer kendi ağzından dinlelll 
nekadar iyl blr 4ey olabilecekti! ti" 

Tam on altı dakika süren bu i t 
raftan ıonra papaz odadan ç1kıY0 ' 
Fakat merasimin bitmediği anlaş!~ 
yor. Kilise bu itirafı kafi görı:P 
yor. Senelerce evlidının ve aile 'f. 
knının gözU önünde zevk ve IS 
içinde yaşamıt olan bu hUkUmd•r;! 
kapalı bir kapı arkasında rahiP,. 
ba,b8'a kalarak itirafı zUnup eurı,. 
si klfi değil ... Saltanat devri ~11~. 
sında kendisini herkeıten, ha\.~ }>it 
liseden dahi yükıek gören ve hl!iıcı· 
kaideye riayet etmiyen bu gUnah

1 
fi 

nn herkesin huzurunda günah • 0 
için töbe etmesi isteniyor. Anca:1,. 
ı:aman kral, kalbi rahat olarak 
bilecek ... 

(Arkası v:;!-; 
t 

Vazifelerine devam etmiye~ 
tahrir komiıyonları reiıletl rıJf' 

MUlhakatta çalııan tahrır k0,,,tıı 
yonlan reislerinin vazifelerine .de ge~ 
etmedikleri ve bu yüzden lşlerın 
kaldığı görUlmil9tUr. rf' 

Belediye badema kat'i bir maıetf 
olmadıkça vuifeıini terkedecelt ~ 
iıleri büıbUtUn işten çıkarnı•Y' 
rar vermiştir. 
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Sümer Bank i 
ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 1 

Fen Fakültes·nde imtihana -
Girmiş olan namzetler 

-i Ç iN- . 
10 Aiuıtoı 1936 Pazartesi günü Üniversite Fen 

F &kültesi Konferans salonunda vuku bulan imtihanı 
1•Pnut olan namzetlerin Ağustosun 13 üncü Perıem
be rinü sabahı saat sekiz buçukta ayni salonda bulun-
lbalan lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (308) 1 

ııttıııııı ı ı ıııı ı ıııı ı ııııııııııııııııı ı ııııııııı ı ı ı ııııııııııııııırıııııııııı r. 

amsun Valiliğinden 
Ekstilmeye konulan iş : "Terme ve Milic; köprüleri

nin inşası''. 
~ - Terme köprüsünün keşif bedeli (20895) lira 

< S 2) elli iki kuruş ve Miliç köprüsünün ( 1S7 00) lira 
~ 4 S) kuruş olmak üzere keşif bedelleri yekunu ( 3 6 5 9 5) 
lııa (97) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 
, : - İhale Ağustosun (20) inci Perşembe günü saat 
~ 16) da Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usu
liıcdir. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyes; 
D - Fenni şartname 
E- Keşif hülasa cedveli 
F- Projeler 

• ,_. İsteyenler bu evrakı Ankara, İstanbul ve İzmir ve Vi-
141Yet Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
b 5 - İstekliler aşağıdaki vesikaları göstermeğe m,ec-

1 tdurlar . 
.t A. - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı oldu
ll'llna dair vesika. 

1 ~ - Bu iıleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekilet
erınden alınmış ehliyet vesikası. 
k G. :- Zarflar ihale sa.at~~?en bi,r .saat ev~el. imza mu
tı 'bilır.de Encümen Reıslıgıne teslım edılmış olacak-

"· P0stada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
( 7-. İhale (24~0J a_yılı aı:tırmı .. elçsiltme ve ihale 
anunu tttmmierıne "Köredir. ( 43 2) • ' • &M -........_, 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADIR 

-·"'-

--
- . rl/ ...,, tf.tn -
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Ankara Belediye Reisliğinden İstanbul 5 inci lcra Memurluğun- -----------------------------------~ 
da;~mamma ehlivukuf tarafından lstanbul Gayr.mübadiller Komisyonundan: er 1 - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir boru, 

•rsek, rakor ve saire on beş gün müddetle kapalı zarfla 
eıtsiltmeye konulmuştur. 

2-Muhammen bedeli 22598 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1695 liradır. 

.. 4 - Miktar ve şeraitnamesini görmek istiyenler her:un Yazı iıleri kalemine ve isteklilerin 21 Ağustos 9 3 6 
ı·~llla günü saat dokuz buçuğa kadar teminatlariyle bir -
~e teklif !llektuplarını Belediye Encümenine verme -
"'= ( 4508) , . '712 

Geyve Şarbaylığından . 
~ GeYVe Kasabasının Belediye yapı ve ?:'ollar kanunu 
"8a:ym~ırlı~ Bakanlığının 17-3-9.3~ .gun ve 915/3209 
ttrz1ı Emırlerıne bağlı Nafıa Mechsının 29 sayılı kara
~ e tasdik edilen şartname mucibince Halihazır µ .... ; _ 

h ' 1 l'aptırılacaktır. Halihazır haritaları yapacak Mü-
C)~disin ihtisası Bayındırlık Bakanlığınca musaaoak 
~f ası ıarttır. İstekliler Hektar üzerinden ~ir fiat tek
tııı tdeceklerdir. İşbu Harita işi eksiltme ve ıhale .~anu
~ ~a. tevfikan 1 Ağustos 936 tarihinden 1 E.ylul 936 
tı tihıne kadar eksiltme müddeti bir ay olup ıhale ka
g~U mucibince 50 lira teminatı muvakkate ile beraber 
Ce 8enesi Eylülün birinci salı günü saat 15 şe ka?ar 
t~~e. Belediye Encümenine talipler müra~aa~ edebıl.e
l't trtnden daha sonra müracaat kabul edılmıyecektır. 
~~kli bulunanlar Belediyemizde mevcut şartnameleri 
~ isteyebilecekleri ilan olunur. ( 4374) Mil 

._,Darphane ve Damga Matbaası 
Üdürlüğünden : 

~boyda cem'an 20 bin adet dikişsiz torba 25-8-936 
'-tırı ile nıüsadif Salı günü saat 14 te pazarlıl!:' ıuretile 
~~nacaktır. İsteklilerin şeraitini anlamak üzere 
ı~beınize müracaatları. (4316) Hl 

~~ 
~, VYl 

~ 
~ 

1796 lira kıymet takdir edilen Be • D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Clnıi ve Hia. Hiueye göre 
tlkt&tta Köyiçinde eeki ve yeni Fe- muhammen K. 
ner lmanu:ade sokağında köşe başın 
da eski 89 yeni 5 No. lu bodrum k;ıtı 
merdivenle inlllr zemini kırmızı çini I 
sabit kazan ve maltız ocaklı ve ko -
mUrlUklU olan mutbak arkada ze
mini kırmızı çini kuyulu bir taşlık, 
ve merdiven altı. Zeminkat: Zemini 
kareaiman bir eahanlık 1 sofa, 1 o· 
da, ı kller, Birinci kat: 1 ıofa, 2 o
da, alaturka ~lı 1 hela. çatı katı 
baaık tavanlı 2 oda, 1 aralık, 1 ki -
ler, 1 çatı iltı olup 29 metro murb -
bl saha Uzerinde inp edihnif bod -
rum beden divarları klrgir diğer iki 
kat ve dahili aksam ahAap iki <'erı • 
heye birinci kattan itibaren birer 
çıkmazı ve bodrum pencereleri de -
mir parmaklıklı bir dıh yangın du -
varlı bir bap evin tamamı. Tama
mına 1440 lira kıymet takdir edilen 
Betiktaşta Sinan Paşayi atik mahal 
lemnde Dolmabahçe tramvay cadde
ılnde eski 31 yeni 22 No. lu Uıtünde 
bir odayı havi zemini keresiman önU 
vitrin ve demir kepenkli ve 18 met
ro murabba saha üzerinde inp. edil
mit kirgir iki katlı bir bap dUkki -
nm yan hissesi açık artırmaya va -
zedilmiştir. Artırma pe9indir. Artır
maya iştirak edecek mUtteriler kıy
meti ~uhammenelerinin % 7 bu~uk 
nilbetinde pek akçel~ri veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu 
hi.mil olmalan icap eder. Mütera -
kim vergi, tanzüat, tenvirat, veya 
vakıf borçlan ve yirmi aenelik ev -
kaf taviz bedeli müşteriye aittir. Ar· 
brina şartnamesi ilanı tarihinden 
itibaren dairede mahalli mahsusu -
na talik edilecektir. Birinci artırma 
14-9-936 tarihine mUsadif pazartesi 
gUnU dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci artırma 
bedeli kıymeti muhammeneeinin % 
75 şini bulduğu takdirde Uste bıra -
kılır. Aksi takdirde aon artıranın 
taahhUdU baki kalmak Uzere artır
ma llS gün daha temdit edilerek 29-
9-936 tarih~ne mUaadü ıalı gUnU ıa
at 14 ten 16 ya kadar dairede yapı· 
lacak ikinci artırmasında en çok ar
tıranm ilstU'llde bırakılacaktır. 2004 
No. lu Jcra ve iflas kanununun 126 
ıncı maddesine tevfikan haklan ta
pu sicillerinde sabit olmıyan ipotek 
li alacaklarla difer allkadaranm ve 
irtifak hakki aahlplerinin bu hakla
rını 20 do zatfinda evrakı mU.blte-

50 Beyazıt E. Emin Bey 

1067 Kadıköy Osnıanağa 

1723 Beyoğlu Kamerhatun 
1745 Edimekapı Çaktrağa 
2005 Aksaray Ki.tip Kuım 

2096 Yeniköy 
2288 Edimekapı Ka'riye 

Atiıt Alipafa 1\ 

2549 Boyacı köy 

2775 Kuzguncuk 
3445 UıkUdar lcadiye 
3486 KUc.;ük Bebek 

4454 Beyoğlu Hüseyinağa 

4532 Bakırköy Kartaltepe 

4~ UskUdar Icadiye 
4143 UıkUdar Pazarbafı 

5647 Kuzguncuk 

SMl UıkUdar Murat Reli 

6365 Galata Kemankeş 

8293 UıikUdar lcadiye 

8325 Boyacrköy 

Okçularbqı Cad. 

E. Misk 
Y. Miak Anber 

E. veY. 
28-2lS-2T 

UıtUnde odalan olan 520 A. art-
tlç dilkkln ve bahçenin tırma 
12 84 His. 

E. 2 MU. Y. Bahçeli ahşap hanenin 220 
47 mahlllen 3 ' 24 His. " 
48 

Kiraz E. 32 Y. fO Are~nın 1 '3 His. 50 ,, 
E. Papas Y. Kazmacı 18 143,50 metro arsa 
E. Umran Y. Sepetçi E. 66-66 Mü. Ki.gir iki hanenin 

Maslak 
Çakırağa yokUfU 

Y. 14-16 8/ 24 Hiı. 
E. 52 Y. 58 6959 metro arsa 
E. ve Y. 3 U0,50 metro arsa 
mahallen 7 

E. !kinci Y. Efkincl E. 6 Y. 10 125 metro arsanın 
1/ 2 Hia. 

Köşk 

Çifte Çınar 

E . Hamamcı kuyu 
Y. Yeni 
Çaylak 

lnclrll 

Tahriri Cedit 
Toprak 

E. Kumboflu 
Y. Mente9 
E. çıkmaz bin bqJ 
Y. Mehmet Ef. 
Topçular 

3 172,25 metro ana 
E. 12 MU. 133 metro arsa 
E. 1 MU. Y. 225 metro afsa 
12 harita 71 
E. 14-16-18- Arla 
20-37 Y. 20-
22-24-26-51 

E. 3·4-5 ha- Müfrez 689 metro ana 
rita 298 
E. 6 86 metro arsa 
E. 22 ill 28 Uç kıt'a ara. ile k&gir 
Y. 28-ill 34 hanenin 1/ H Hil. 
E. 30 175 metro anıanm 

130/288 Hil. 
E. 8 86 metro ana 
Y. 10 
E. 44 Y. 40 Uıtünde oduı olan ki-

80 " 
ı600 K.zarf 

2080 .. 
150 A. art-

tırma 

50 
" 

60 " 80 " 150 " 

310 " 

150 " 
l50 " 60 " 
l50 " 
l50 " 

100 ,, 
lir dUkki.nın 320/ 11088 

E. Kayıkçı .Şöhret 
Y. Kayıkçı ŞilkrU 

Aktar Abdi 

His. 
E . 3.3 MU. Altında dUkkinı milşte 520 
Y. 5-7 mil ahpp hane ve bah

çenin 11/ 15 Hls. 
E. 11 Y. 17 58 metro al'8&1lln 

1/ 2 His. 
2~ " 

Yukarda evaafı yazılı ıayrtmeııku Iler on gUn müddetle ntışa çıkanı mıştır. Thaleleri 21-8-936 tarihine te· 
sadUf eden Cwna günü ıaat on dört tedlr. Satı~ mUnhuıran gayrlmUbad il bonosiladrr. 

• 

lerile birlikte dairemize bildinneleıi 
lbmıdtr. Akal taktirde haklan tapu 
lliclllerile iiblt o1mıyanlar bedelln1n 
payı19m•eınde0 hariç kalırlar. KD -

terakim tenviriye tanziflyeden iba -lNo. lu doayada mev~u~ evrak ve ma 
ret olan belediye rüsumu vakıf lca- hallen haciz ve takdirı kıymet rapo
resi mUfterlye aittir daha fazla ma- rtmu görUp anlıyacaklan ilin olu -

ıfimat aımak · · :.. • ~ 934~. l~· ..! -=~--.L ~ ~ ...... ~. 



I ' "' "' 
idareli ve ucuz soğuk 
hava dolabını buldu ya, 
artık dünyaya bile me-
t 1. k d . "" . ki~ e ı ver ıgı yo .... 

• 
1 . 

ucuzluğu ve son derece ida- · 
~h- reli · olması sayesinde her 

~eve girdi ve hayatımıza ka
rıştı. Bugün, F R 1 G i DA i RE 
soğuk hava dolabır-a sahip 

olan bir kimse her ne pahasına olursa olsun 
F R i G i DA i RE den vazgeçemez . 

• 

. Bu yaz sıcaklardan bunalmayınız. llık sularla, a~ırıa,mış yemeklerle midenizi 
bozmayınız. Yaz hastahklarandan kendinizi ve · Cjocuklarınızı koruyunuz ve bir 
F R 1 G 1 D A 1 R E ahnız. 

fEiS•~ ı EX\LX} Q6} ~)~~ BOU L iRA L ve ür kAsı 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal caddesi M Ankara: Bankalar caddesi - İzmir Gazi Bulvarı 

Her dolabın üstünde hakiki FRIG1DA1 RE'in alameti olan 
bu markava dikkat ediniz. 

ve S A T i E' nin bütün şubelerinde 

• 1 1 • 

M. M. Vekaletinden: . . 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.; 11111111111111111111111111111111111111111'1.: - -- -
= · Şirketi Havriveden: 1 

Köprüden sabahları saat 6,20 ve 7, 1 O da Rumeli ve Anadolu cihetlerine kalkan § 
poıtalarımızda küçük esnaf ırnıza ve bilfunum işçilerimi ze ve Boğazda erken işi o- § 

§ lanlara hizmet makıadile gidip gelme biletlerde yüzde elli fevkalade tenzilatlı ta- § 
§ rifemizin her gün için bili. istisna edilmekte olduğu ilan olunur. ! 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;; 
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Yeni doldurulan plaklar 
BAYAN VE:.DiA RiZA GiZ 

N 270087 Hicazkar şarkı - NERDES1N NERDE ACAP 
r' Müstear sarkı - SEN İSTEDİN DE TUTULDUN 

BAYAN HAMiYET 
Nr.270088 Nihavent şarkı - SABAH YILLARDAN BERİ 

Hicaz şarkı - HANİ AYRILAMAM DERDİN 

OKSUROK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

SATILIK OTOMOBiL 
Gayet iyi kullanılmış olan yedi ki

şilik "LA SALLE,, markalı güzel 
bir otomobil ehven şartlarla satıla · 
caktır. 

1 Galatada, Kevork Bey ve Alime 
Hanlarında 1, 2, 3 numaralarda mu
kim "SlD!\'EY NOVILL ve ŞURE -
KASI,, na müracaat. 634 

Juvantin Kanzu9' 

. .., 
Kumral ve siyah olarak satıi1 

ve tabii renk verir. Ter ve yıl<atl' 
makla çıkmaz. Yegane zara.J1!11 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdJ!· 
INGILIZ KANZUK E~sJ 

Beyoğlu - Istanbul 

7 -------------------• 
lstanbul Harici Asker• 

Hususi Saz Heyeti tarafından 

Nr. 270093 Hicaz peşrevi - B1R1Nct KISIM 
Hicaz peşrevi - tK!NCt KISIM 

Satışa çıkmıştır. 

Kıtaatı ilanları..-/. 

SATILIK ARSA Harp okulu için beher~-
Kınalıada'da Şahap Oteli biti- nesine biçilen ederi 5 8 ı~ 

şiğinde ve çok havadar bir yer- olup 550 tane gardiroP <Jı 
Fazla izahat için 12 ve 13 numaralı ilave kataloklarımızı bayjlerden 
isteyiniz. 

i111111111111111111111111111111111111111111111111 ............................. 111111İi de bin beş yüz metro murabbaı 1 fl k 'lt koO 
bir arsa çok ehven fiyatla ve a- pa 1 zar a e sı meye ı 6 
cele satılıktır. Tan gazetesi muştur. Şartnamesini ;<i~ 

A k B 1 d • R • ı · v • d Gürgan rumuzuna müracaat. kuruşa almak ve örne~ n ara e e ıye eıs ıgın en ______ ..... görmekistiyenler her. 9 

1 - Su İdaresi için alınacak Font boru ve ek pa·rçala- 455 komisyona uğramaları ıll t. 
rı 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur Istanbul !kinci lf1as Memurluğun- lesi 14 Ağustos 936 curı1~f1$ 

Gedikli erbaş hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 2 _Muhammen bedeli 5500 liradır. dan: nü saat 11 dedir. İlk terı1ı~ 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazirlama 3 _Muvakkat teminatı 412.50 liradır. Mahkemece iflasına karar verilen 2392 lira 50 kuruştur. 59 

nlekteblerl.nı'n ı'hza-rı· sınıflarına 3 sınıflı ve gedı'klı' orta Cibali Değirmeni lşletmesi Limitet ·1t ' kl 2490 4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işle- sı meye gırece er ··rı' 
l'ISmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı ko··y ı'lk mekteb mezun- · Şirketinin bir malı olmadığı anlaşıl- 1 k 2 3 tı 
~ ri kalemine ve isteklilerin de 25 Ağustos 936 cuma günü dığından tasfiyenin tatiline karar ve yı 1 anunun ve el 
lan alınacaktır. saat dokuz buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif rilmiştir. maddelerinde yazılı beıg}1ıl 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. Tarhi ilandan itibaren alakadar le kanuni teminatlarını s' 
~artla11 askerli,k şube başkanlarından öğrenilebilir. 5 - Eksiltm~ o gün saat on buçukta Encümende yapı- alacaklılar tarafıedan otuz gün için- teklif mektuplarını ihale f!Ve 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı- lacaktxr. ( 4509 713 de iflasa mliteallik muamelelerin atinden en az bir saat e rıııl 
~i~ekli~ankö~ü~~hlarınm~g~ 20E~ill936 --~---~------------------talli~ined~~e~m~ ~~n~- AnkaradaM.M.V.S~~ 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine rek ma5rafıda peşin verilmediği tak ma Komisyonuna vef!l'l 
müracaat etmiş ve evrakını tamamlamış olmaları lazım- dirde iflasın kapatılacağı bilinmek ri. ( 13 2) ( 4 2 9 8) 4!>' 
dır. ( 136) ( 4349) · 500 üzere ilan olunur. (24131) 
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