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En çok 
verim 

D ün ile yarın.. arasın~ak~ 
vaziyet, Turk mılletı 

için çetin bir zaruret uyandır
llUftır. 

Dün tam hızla yürümek ve 
'dünyaya ayak uydurmak imka
nından mahrumduk. Kartımız
da sayısız engeller vardı. 

Yarın ise, kapalı bir kitaptır. 
Bu emniyetsiz, uayitsiz dünya. 
da yarının her ihtimaline kartı 
hazır ve mücehhez bulunmak 
gerektir. 

Bu vaziyetten çıkan netice şudur: 
DUn kaybettiğimiz yolu kazanmak, 
Yarına hazır bulunmak için bugün 
Çok çalışmak, çalışmamızdan milm· 
kün olan en çok verimi almak, kuv
\'et israf ve ziyalarını en aşağı dere
ceye indirmek mecburiyetindeyiz. 
Verim vermiyen her lüzumsuz ve ölü 
hareketi, yarına ait bir fırsatın el
den kaçırılmasını, bütün yapılabile
cek bir işin yarma yüklenmesi diye 
telakki ve kabul etmeliyiz. 

Kuvvet iırallart 

B öyle bir ölçü ile umumi haya
tımıza bakınca ne görüyo

ruz? Bir tarafta ölçüye uygun, tam 
Verimli çalışmalar görüyoruz ve if
tihar ediyoruz. Bu bakımdan çok 
iftihar duyuyoruz. İçtimai ve iktısa
di inkişafta bizden ileri seviyede bu
lunan memleketler bizdeki planlı, ve
linıli çalışmaya ve asıl hedeften kıl 
kadar aynlnuyan yaman sevk ve 
idareye gıpta ediyorlar. 

.Ayni memlekette dünkü zihniyet
ten, dünün itiyatlarmdan ve usulle
rinden doğmuş makine parçaları var 
lti birçok lüzumsuz hueketlerle, pek 
toıt kuvvet israflarile gıcırdıya gıcır
"1n çalışıyorlar ve pek az verim ve
liy~r. 
'- .Niç_ia böyle oleun? ?ıliçin umumi 
'11.yat:nı 11........-~ ~~ ve 
lllevzun bir hale gelmesin? 

Bu suallere verilecek bir cevap 
'7ardır: Günün acele işleri arasında 
inkılap projektörünü bu istikamete 
,._,:... ....... ve, bu karanlığı aydmlatma
Ya h ·· enuz V&Kl\. olmamıştır. Buna 
karar verilir verilmez uı.. .,Qha da 
dünün elinden kurtulacak, buğUne 
lnal edilecektir. 

MeJrue zihniyeti 
D ünün medresesi şöyle bir zih

•• . • niyet husule getiriyordu: 
}'jjan şey yapılmalıdır, çünkü dün 

de Yapılmıştır.,, 
b Bir inkılabın dayandığı zihniyet 
h Una t~banta?~na ıZittır. lnkılap ru-

una gore:"Fılan şey şöylece yapılır, 
~kU umumi hayat için en çok fay
da, en çok verim almak için öyle ya
t:ası lazımdır. Dün nasıl yapıldı
a· aramaya ihtiyacımız yoktur. 
"illkis dünün yapılma tarzı şüphe 
ı: le_nkitle karşılanacak birşeydir. 
tı.d:a~ sUzgeçinden geçmedikçe dü
~ hıçbir şeyi bugünün malı ola-
~!,, 

Madrit 
Şehre doğru 

iki ordusu 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

tehlikede 
yürüyen isilerin 
nihayet birleşti 

Asiler Badajosu aldılar, Sen Sebastiyeni sardılar. 
Hükumet mütareke için Amerikadan tavassut istedi 

Son isyan esna.srnda Malaga'da büyüT: bir bina tayyarelerin bombcırdımanından sonra alculer içinde 

İspanyada ihtilal ve muhare. Barselonu almaktır. Bilhassa lar ve Sen Sebutiyen'i aarmıt
be devam ediyor. Dün gelen ha- Madrit etrafında tiddetli muha- lardır. 
herler asilerin ilerlemekte ve rebeler olmuıtur. iki koldan Madrit hükumeti bir mütare
hatta hükumet kuvvetlerini bir- Madrit üzerine yürüyen asiler ke aktedilmesi için Amerikanın 
çok yerlerde sıkıtlırarak zayiata Madrit civarında bir kasabada tavassutunu rica etmittir. la. 
düçar ettiklerini göstermekte. birletmitlerdir. panyol isyanı etrafında gelen ha 
dir. Asilerin hedefi Madrit veya Asi kuvvetler Badajosu almıt- berlerin tafsilatı 5 inci sayfada. 

T rakyada dün büyiik 
geçit resmi yapıldı 

'!zmir Fuvan 

Bvşvekil İzmiri 
teşrif edecek 

Şehrimizde bulunan İzmir beled~ 
reisi Behçet Salih Uz, dttn, Heybeli
adada Başvekil tarafından kabul e
dilmiştir. Behçet Salih Uz, Başvekile 
Fuvar hazırlıklarını arzetmiştir. 
İsmet İnönü, İzmir belediye reisini 

öğle yemeğine alakoymuşlardır. 
Behçet Salih Uz, İktisat ve Dahili

ye Vekillerine de panayıra ait son 
hazırlıklar etrafında izahat vermiş
tir. 1 

B«Jvekil i z.miri lefTİI edecek 

lzmir, 12 (Hususi Muhabirimiz bil
diriyor) - İstanbulda bulunan bele
diye reisimiz, bugün Ba§Vekil tara
fından kabul edilmiştir. İsmet İnö
nü, sergiyi açmak üzere 1 EylUlde 
lzmiri teşrif edeceklerini vadetmiş
lerdir. Başvekilin sergiyi açtıktan 

ı sonra Çeşme plajlarında refikaları 

dtbı Sir nıisal: Medrese zihniyeti ile Bir tankımız su ba8an arcıziden geçerken 

!'e den bugüne geçen telakkilere gö- Dün i'rakYactakl manenalardao Edime, ve civar halkı bulunmuştur. 

• ile beraber bir hafta kadar istirahat 
etmeleri muhtemeldir. 

Fuvara iştirak edeceklere gösteri
lecek kolaylıklar hakkında bütün vi
layetlere ve gümrüklere yeniden ta
mimler yapılmıştır. 

ll. ~Uhtelif vekaletler, ayni maki- sonra bütün motörlU kuvvetlerimi- Sureti mahsusada manevralan ta
~et:ıııı ihtısasa göre vazife gören ve zin fştlraklyJe Ha.~köydc büyük bir kip için '.l'rakyaya gönderdiğimiz 
'1ôUtiaka günü gi.inUne beraberce geçit resmi yapılmu;tı r. G~it resmin arkadaşımızın telgrafı üçüncü sayfa
~rn~~ l~znn gelen çarkları ve kol- de Mareşal F. Çakmak, KamutanJar, nuzdadır. 
~egHdır, etrafına sıkı bir hudut =======================::;:::=== 
~il iş, başlıbaşlanna birer kül teş-
lç{Q eder, ayrı ayrı alemlerdir. Bunun 
'ebe Vekaıetıerin biribirlerile müna
~l tlermde birtakım merasim ve er· 
~e 11 aranmalıdır. Bu meyanda, bir 
~~letten diğer vekalete yazılan her 
~ ~ bizzat vekil tarafından im
\e11~esi teşrifat icabıdır, zaten 
tt aı 1 Vekaletinde, kendi mes'uliye
ha~lrıda yapılan her işten vekilin 
'1i?-? l'dar olması da lazım değil mi-

~ 
bal' u bir tek misal bile bizi umumi 
~~tta verime set çeken, lüzumsuz 
~~et isratıarı ve ölü hareketler 
~.'G'an bir vaziyetle karşılqtın-

h lrnza lrülletleri 
q lr Veklletten diğer vekalete 
~it: ,, ~?en kağıtlar arasında me
~~k li'ilan tezkerenize bağlı gelen 
~dB.n.rıı Pulu tamam değildir.,, Ka
~ltı.~11· ınes'uliyet bakımından e-

1Yetten 8.ri yüzlerce tezkereye 

tesadüf edilebilir. Bunları bizzat ve
kile imza ettirmek için yüksek devlet 
memurları saatlerce hususi kalem o
dalarında nöbet bekler. Memlekete 
ait müsbet çalışmalara sarfedilmesi 
lazım gelen bir zaman acı bir menfi 
israfa uğrar. Bazı vekaletlerde de 
imza edilecek kağıtlar hususi kalem 
odalannda dağlar kadar birikir. 

Bu hareket tarzı , esasen teşrifat 
zihniyetınden doğar. Fakat bunu 
mazur göstermek için vekaJetin her 
işinden mes'ul olan vekilin her işi 
bizzat imza etmesi lazım geleceği ile
ri sUrülür. Halbuki vekaletin dahili 
muamelelerine taalluk eden pek çok 
mühim devlet işleri müsteşarların, 
umumi müdürlerin imzasiyle yapıl
maktadır. Bunlar için vekilin imzası 
aranmıyor. Demek ki imza meselesi 
bir işin devlet bakımiyle ehemmiye
ti ve mes'uliyeti ile alakadar değil
dir. Ancak vekaletler arasında med
rese zihniyetinden doğmuş bir teşri-

fat meselesidir. 
Zaten bir idare makinesi ancak şu 

esaslı prensip dahilinde verimli su
rette çalışabilir : Derece derece mes' -
uliyet tevzi edilen devlet memurla
rından her biri hilafı sabit oluncıya 
kadar namuslu, istikametli vazifesi-

' ne sahip, kendisine verilen mes'uli-
yete liyrktır. 
Memurları vasayete muhtaç gören 

ve emniyete tam derecede layık ad
detmiyen bir idarenin hergünkü işle
yişinden verim almak imkam yok
tur. 

lşte böyle bir tek nokta da bile 
medrese zihniyetinin yerine inkılap 
zihniyeti geçebilmesi, umumi hayat
taki verimi kat kat çoğaltmaya hiz
met edebilir. Her adımda idare ma
kinesiyle kaI'§ı karşıya gelen vatan
daşların çalışmalarındaki ferdi ve
rim de bu sayede çok geni§ bir ölçü
de artar. 

A hmet Emin YALMAN 

İktisat Vekili Celil Bayar, bugün 
İzmire hareket edecektir. 

Türkiye - İtalya 
ticaret anlaşması 

ltalya müzakerelerde 
müşkilit çıkanyor 

Ankara, 12 (Tan) - Türk • Ital
yan ticaret anlaşması müzakereleri 
devam etmektedir. Yeni anlaşma e
saslan üzerinde henüz neticeye va
rılmamıştır. İtalyanlar zecri tedbir -
lerin tatbiki zamanmda bu tedbirleri 
tatbik etmiyen devletlerden almaya 
başladıkları bazı malları bizden al
nıanıakta israr etmişlerdir. Bu sebep
ten anlqmanın uzun süreceği anla -
§ılmaktadır. 

Zecri tedbirlerin kalkması üzerine 
İtalyadan gümrüklerimize gelmiş o
lan limonların memleketimize sokul
ması yeni anlqmanın neticesini bek
lemektedir. • 

1 
2 incide t Muhabir mektuba - Takvim - Siyaset llemi. 
3 linciide: Son Haberler - Resimli makale I 
4 iincllde ı Acı Hakikatler • Sailılı: Öiütleri - Hayat lçlııden 
5 incide ı Günün meseleleri - Günün içinden. 
6mada ı Spor - Radyo - Yeaarinin romanı: Gece yarısı 
7 incide: İstanbul sayfası 
8 incide ı Mektep müıkülleri - Uç İstanbul 
9 uncuda : İzlandaya Türk akını - Mari Antuvanct 

Kılıç, kalkan oyun ları • 

Yugoslavya 
takımlarını 

ve lsviçre 
yendik 

[Berline giden arkadaşımız Bürhan Felekten telef onla:] 
BerUn, 12 - Bugün öğleden en·eı Türk eskrim ekipinin de girdiği kı· 

hç ve kalkan müsabakalan yapıldı. Türk ekipi çekilen kura üzerine A
merika, ls\içre, Yugoslavya takmılanyle karşılaştı. 

Amerikalılarla yapılan ka~ıla.,mada ekipiıniz 14 - 2 yenildi. Bundan 
sonra Yugoslavyalılarla. çarpıı:;tı ve Yugoslavylılan 9 • 7 yendik. lsvic;re 
Ue 8 - 8 berbere kaldıksa da lsviçrelilerin 58 vuruşuna mukabil 70 tuş 
yaptığımız için galip addedildik ve ikinci devreye geçtik. ikinci de\Tede 
kurada eskrimcilerimiz Polonya, Amerika, lsnç grur,fanna düştü. 
Öğleden sonra yapılan müsabakalarda ise Polonyaya 9 - 2 mağliip ol

duk... Müsabakaların sonu henüz alınmadı. Tekrar telefon edeceğim. 

Bürhan FELEK 

Ekipimiz tasfiyeye uğrad ı 
Berlin, 12 - Eskrim ekipimiz Po

lonyaya yenildikten sonra Amerika 
takımiyle karşılaşmaya mecbur oldu. 
Ve bir günde dört müsabaka yapmış 
olduğu için yorgun olduğumuzu söy
liyerek müsabakadan çekildik. 

Bunun için ekipimiz ikinci devre
de tasfiyeye uğradı. Müsabakalarda 
öğleden evvel 80 kişi kadar vardı. 

Öğleden sonra da ancak 15 - 20 se
yirci gelmişti. 

Bürhan FELEK 

~----------------~----------------------~" 
Berlinde •imdiye kadar yapılan müsabakalarda milliyet iti

bar iyle tunif yapılmıttır. Bu tunifte A lmanya 18 altın 18 gü
müt madalya ile bqta birinci ;etmektedir. Türkiye 19 uncudur. 
Bu husuıta fazla tafıilatı 6 ıncı aayf amızda bulacaksınız. 

'~=-=~-------------~------------~ 

ispanya ile ticaretimiz 
Türk ihracat tacirleri Peçetanın 
sukutundan zarar görmiyecekler 

lkbsat Vekileti Peçetanı~ eski fiyat üzerinden 
lınap • dilmesini karar albna a lch 

Son lıpanyol iıyanr üzerine. 
İspanyol parası Peçeta yüzde 
40 • 50 kadar dütmüttü. Bundan 
ispanya ile ticaret yapan tüccar
lanmız hayli zarar görüyorlar· 
dı. iktisat Vekili Celi l Bayar 
bu itle tahıen metıul olmut ve 
tüccarlarımuım zarar ıörmeme
leri için Peçetanın yine eski fiat 
üzerinden yani 5,85 ten hesap e
dilmesini karar altına almıttır. 

Bu karar ispanya ile ticaret 
yapan yumurta tacirlerini f ev
kalade memnun etmittir. Yu
murta tacirleri bu suretle mühim 
bir zarardan kurtulmutlardır. 

Tacirlerimiz bu karardan do
layı lktıaat Vekili Celil Bayara 
bir telgraf çekerek tetekkür eL 
mitlerdir. 

Bu meselenin taf ıilitı ikinci 
sayfamızdadır. 

--, 

Yumurtacılar lehine mühim bir ka-c 
rar ittihaz eden lktısat Vekili 

Celal Bayar 

Mali itibarımız artıyor 
Merkez Bankası eshamı dün 

borsada 80 liraya .. fırladı 

Tiirkiy6 MC;r ke: Bankası gişelerinin 6nü 

Borsada Cümhuriyet Merkez Bankası hisseleri evvelki gün 77, dün <te 
80 liraya kadar yükselmigtir. Geçen sene bu mevsimde 60 lira olan tahvi
litın bu tereffüU Türlciye mali itıbarmm nekadar yükseldiğini göstermeğe 
kafidir. 

Tahvilitın yUkseli§ sebeplerine ait tafsillt 2 inci sayfamızdadır. 
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Olimpiyat mektuplan 

Berlin 
milyon 

20 stadyomu 
Jiraya çıktı 

Oyunlara gelen sporcular için 150 
evlik bir Kekarlar Köyü varc;lır 

B erlin, 8 ağustos (hususi muha-1 kı söylemek, radyo çalmak yas~ktır. 
birimizden) - Berlin olimpi- Yalnız köyün dışında ayrıca bır lo

yatları dünyanın şimdiye kadar mis- kanta vardır. Erken yatmak isteme
lini görmediği bir harikadır. Alman- yenler buraya gelip eğlenebilirler. 
ya hariçten gelecek yüzbinlerce zi- Köydeki atletlere mahsus 38 yemek 
yaretçi için burasını her türlü istira- sa.lonu yapılmıştır. Bu lokantalarda 
hat esbabını hazırlamak üzere mil- dünyanın en mütehassıs garsonlan 
yonlar sarfetmiştir. çahşır. 

Berlinde yeni yeraltı şimendüerle- Bundan maada köyde muhtelif at-
ri yapılmış, bütün resmi binaların dış !etlerin idman yapabilmesi için muh
krsmr tepeden tırnağa temizlenmiş, telif spor sahalan ihdas edilmiştir. 

bütün sokaklar yepyeni bir hale kon- Kadınlar için 
muştur. Belli başlı meydanlarda bay-
rak direkleri dikilmiş ve her tarafta 
binalar bayraklarla donanmıştır. 

20 milyon lira 

S tadyomun yapılması ve şehrin 
güzelleştirilmesi için 20 mil

yon lira sarfedilmiştir. 
Bir Babil kulesi yapılmıştır ki için

de bir telefon santralı vardır, her 
hangi bir lisanla istediğiniz malfıma
tı verebilir. Bu santralda 16 lisan bi
len 12 telefon operatörü vardır. 

Türkçe, japonca, acemce ve sırpça dil
lerinde dahi malllmat isteyebilirsiniz. 

Yollarda nakil vasıtalarının sür' at
le ve gürültüsüzce gidebilmeleri için 
başlıca caddelerde saatte 40 kilometre 
gitmeyen vesaiti nakliye menedilmiş
tir. 

Bir çok lokantalarda listelere muh
telif milletlere ait yemeklerin resimle
ri yapılmıştır. Bu sayede almanca bil
meyen bir müşteri aradığı yemeği ko
layca bulabilir. 

Bekarlar köyü 

O limpiya.tlarm en meraklı tarafı 
oyunlara gelen E1porcu için ha

zırlanan (Bekarlar köyü) dür. Bu 
köyde Alman haritası şekli.nde 150 ev 
yapılmıştır. Bu köy erkeklere mah
sustur. 1çeriye kadın girmesine mu:=-· 
1ade edilmez. 

Atletlere azami istirahat temini i
c.;;n gece saat dokur.dan sonra köyün 
etrafına bir sükô.n çemberi çevrilir. 
Bu çevre içinde gürültü yapmak, şar-

Mali itibarımız 
Merkez Bankası tah

villeri yükseldi 
Borsada Cümhuriyet Merkez Ban

kası hisseleri evvelki gün 77, dün de 
80 liraya kadar yükselmiştir. Bu yük
seli~ Türk mali itibarının nekadar 
kuvvetlendiğini göstermeye kafidir. 
MalUm.dur ki, bu hisselerin ihraç fi
yatı 100 liradır. Fakat hissedarlar 
bunun ancak 70 lirasını ödemişlerdi. 
Banka teşekkül ederken, borsa işleri
le alakadar olmıyan birçok kimseler 
ve ezcümle memurlar da hisse almış

lardı. Bunlardan bir kısmı esham ve 
tahvilatla alakadar olmadıklanndan 
veyahut ihtiyaçları dolayısile hisse -
lerini satmağa başlamışlar ve 

1
bu 

yüzden tahvilat bir arl\.lık 55 liraya 
kadar düşmüştü. Anlaşıldığına. göre 
ı;imdi bu tahvilat hemen tamamen 
borsa işlerile ve tahvilatla alakadar 
olan tasarruf 'ı:ıshabmın eline geç -
miştir. Ve bu hisse senetlerine talep 
artarken arz da azaJmıştır. 

Vaziyet şudur: 
Geçen sene bankanın 6,25 lira, ya

ni yüzde on temettil tevzi etmesi üze
rine Merkez Bankası hisse senetleri 
birçok sermayedarların nazarı dikka
tini celbetti. Borsada bu hisse senet
lerine talep çoğaldı. Fiyat ta ted
ricen 65 liraya kadar çıktı. M:ontröde 
siyasi zafer Türk mali itibarını da 
yükseltti. Diğer Türk eshamile be -
raber Merkez Bankası hisselerine ta.
lep çoğaldı. Ve fiyat ta. bir hafta ev
vel 75 liraya kadar çıktı. 

Merkez Bankası hisselerinin dün 80 
liraya. tereffüü talebin artmasına ve 
buna mukabil de satışın hemen hiç 
olmamasına atfedilmektedir. 

Diğer Türk eshamı eski vazi
yetlerinin büyük bir kısmını muhafa
za ediyorlar. Onitürk 22,45, bonolar 
47,5, obligasyonlar da 46 liradır. Son 
bir iki gün zarfında bu kağıtlar üze
nnde muameleler biraz hafiflemiştir. 

il§ adın atletler _için aynca 600 
~ kişilik bir yer hazırlanmıştır. 
Burada 100 üniversite talebesi genç 
kız hizmet etmektedir. 

Olimpiyatlara tahsis edilen sahada 
bir yüzme havuzu, bir jimnazyum, bir 
tiyatro ve bir sinema vücuda getiril
miştir. 

Bekarlar köyü stadyomdan 15 kilo 
metre uzaktadır. Stadyomla köy ara
smda geniş asfalt bir yol yapılmıştır. 
Atletleri stadyuma götürüp getirmek 
için ayrıca otobüs ve otomobiller te
min edilmiştir. Gidip gelmeyi kolay
laştırmak için 4000 şoför tutul-
muştur. 

Stadyum 

S tadyom ayrıca başlı başına 

dünyanın en geniş spor saha· 
sıdrr. Asıl yarış sahasına 100.000 kişi 
girebilir.Yüzme havuzunda 16.000 ki
şi seyredebilir. Bisiklet yanşlarmı 15 
bin kişi, boks müsabakalarını 12,000 
kişi takip edebilir. Boks sahasında 
bir kaza vukuunda derhal imdada ye
tişmek üzere kiı.fi miktarda doktor, 
bir dişçi. birkaç ha.sajcı bulundurul
maktadır. 

Yüzme havuzunda su otomatikman 
değişir. Müsabakaya snrenler daima 
temiz ve sıhhi bir havuzda yüzmek 
imkanını bulurlar. 

Berlinin bütün evleri ve otelleri dol
duktan sonra hariçten gelecekler için 
stadyom civarında ayrıca 70,000 ki
şi için ikametgahlar yapılmıştır. 

Poliste 

Üç ceset bulundu 
Bunlardan birisinin 

hüviyeti henüz 
tesbit edilemedi 

Son iki gün içerisinde şehrimizde 
üç ceset bulunmuştur: 

ı - Arna vutköy liman idaresinin 
Kuruçeşmedeki şubesi önünde bir ce
set bulunmuştur. Ceset, orta boyda, 
etine dolgun ve ablak çehreli, burnu 
düşmüş, bıyıkları matruş, tahminen 
otuz yaşlarında birine aittir. Tahki -
kata el koyan Emniyet lkinci Şube 
Direktörlüğü, cesedin hüviyet.ini tes
bitle meşguldür. 

2 - Erenköyünde İbrahim Efendi 

caddesinde Memduha ait köşkün balı 

çesinde bir ceset bulunmuştur. Ya
pılan tahkikatta bu cesedin Kasta -

monulu Şükrüye ait olduğu ve elek

trik cereyanma tutularak öldüğü an· 
!aşılmıştır. Görülen lüzum üzerine 
ceset, morga kaldırılmıştır. 

3 _:_ Fenerde Murat Molla soka -
••ında 39 numaralı evde oturan 75 
l:> 

yaşlarındaki Anna, iki gündenberi 
kaybolmuştur. Yapılan araştırmada 

Anna, civardaki kuyulardan birinin 
içinde ölü olarak bulunmuştur. Ceset 
kuyudan çıkarılarak morga kaldırıl -
mıştır. 

Bir adliye mübatiri 
ortada yok! 

Adliye tebligat dairesi mübaşirle-

rinden Abdullah Beşiktaş Sulh Mah

kemesinin bankada bulunan parasın

dan 600 lirasının kendisine verilme -

sine dair, hakime, dalgınlığından is -

tifade ederek bir kağıt imzalatmış ve 
parayı bankadan alarak zimmetine 
geçirmiştir. Abdullah, bu işi yaptık
tan sonra ortadan kaybolmuştur. Za
bıta mübaşiri aramaktadır. 

TAN 

Maaş tevziatında 
yolsuzluk iddiası 

Dört memur ağır çeza 
mahkemesine verildi 
Üç aylık mütekait, dul, yetim ma

aşları tevziatında bazı yolsuzluklar 
yapmak iddiasile, Eminönü Malmti -
dürlüğü memurlarından İsmail Hakkı 

üç aylık maaşlar tevzi mutemedi İs
mail ve veznedar Kazım haklarında 

takibata başlanmıştır. Eminönü Mal 
müdürü Hüseyinin de vazifesini ih
mal ettiği hakkında bir iddia i ı 
sürüldüğünden o da zan altına alın
mıştır. Gerek M~lmüdürü Hüseyin, 
gerek Kazım, ve İsmail Hakkı 
hazırlanan evraklarile birlikte Ağır 
Ceza Mahkemesine verilmişlerdir. 

Suçluların dün ilk duruşmaları yapıl
mış, fakat, şahitlerden Binbaşı Hami
din dul karısı Zahide Seher. gelme
diği için yeniden tebligat için muha
keme, eylf.ılün 2 inci gününe bırakıl
mıştır. 

Zehirli gaz kunu bitti 
Ortamektep ve lise muallimleri 

ic;in açılmış olan zehirli gaz kul'8U 
dün nihayet bulmuştur. Bu kursa 
300 muallim iştirak etmiş ve netice 
Maarif Vek8.letine bildirilmiştir. / 

1Jkmektep muallimleri için 
Geçen tedris senesi içinde olduğu 

gibi bu yıl da ilkmektep muallimleri 
için bir tahrir kursu açılacaktır. Di
ğer taraftan san'at mekteplerinde 
açılan ev idaresi kurslarının iyi neti
c:eler verdiğ~ görüldüğü için muallim· 
ler maarif müdiriyctine müracaat 
ederek bu kursun devamını dilemiş -
lerdir. 

Yeni iki filep alınıyor 
Tasfiye halinde bulunan vapurcu

hık şirketi hissedarlarından Sadıkza

deler müessesesi !ngiltereden iki şi

lep satınalmağa teşebbüs etmiştir. 

Bu gemilerin ikisi de 12 yaşmdadır. 

Biri 3800, diğeri 5000 tonluktur. İh
r·acat eşya.sının ecnebi memleketlere 
götlirillmesinde bu gemilerden istifa

de edilecektir. 

Bir heyet tetkikat için 
tehrimize gelecek 

Sanayicilerin Muamele Vergisi Ka

nµnunda yapılmasını istedikleri ta -
dili.ta esas olmak üzere İktısat ve 
Maliye Vekaletleri mümessillerinden 
mürekkep muhtelit bir heyet şehri· 
mize gelerek tetkikler yapacaktır. 

Ticaret odası da yeniden tetkikler 
yapacak ve gelecek heyet, sanayici
ıc~ri dinliyecektir. 

Fatihte hayvan panayırı 
Belediye tarafından, her sene oldu

ğu gibi, bu sene de bir hayvan pana
yırı kurulmuş ve dün Fatihte Atpa -
zarında açılmıştır. Bu seneki pana -
yırın hususiyeti, semer ve saire ~ibi 
hayvanlara müteallik levazımın da 
teşhir edilmesidir. Panayır iki gün 
sürecektir. 

Tiyatro festivali 
güzel geçiyor 

Türk pehlivanları bu 
hafta karşılaşacaklar 
İstanbul sezonunun tiyatro festi -

vali haftası muvaffakıyetle devam 
etmektedir. Evvelki gece kalabalık 

bir halk kütlesi huzurunda meddah 
ve karagöz oyunile tiyatro haftası a
çılmış, dün gece de ortaoyunu oynan
mıştır. Bu oyunda bütün artistler 
son derece muvaffak olmuşlar, ve 
halk neş'eli bir gece geçirmiştir. Bu 
akşam haftanın üçüncü gecesidir. 
Program mucibince Naşit, Fahri ve 
Halide tarafından Nasrettin Hoca 
pıyesi temsil edilecektir. 

Bu haftaki güreşler 
Şehrimizde üç maç yapmak üzere 

gelnrtş olan profesyonel güreşçi Cim 
Londos ile karştlaşacak Türk pehli· 
vanını seçmek üzere dün akşam ya -
pılması mukarrer maç pazara bırakıl
mıştır. Bu pazar stadyomda. Türk 
pehlivanları arasında bir güreş mü -
sabakası yapılacak ve bu müsabaka
da birinci gelen Türk pehlivan, gele
cek pazara yani 23 ağustosta. Cim 
Lonlos ile karşılaşacaktır. Cim Lon • 
dos, bu hafta Türk pehlivanlarının 

güreşini müteakıp stadyomda sadece 
bir gösteriş maçı yapacaktır. . . . . 

Kola kuvaryanı gıttı 
Geçen pazar günü Taksim stadında 

Cim Londosa mağlup olan Kola. Ku
varyani, dün akşam Parise dönmüş-

tür. 
Kola, Pariste, Bulgar şampiyonu 

Dankaloff, DÜgen ve Cetsen gibi şöh 
ret kazanmış pehlivanlarla güreşecek 

tir. 

Et fiatleri düştü 
Son günlerde etin kilosu bazı 

semtlerde otuz, hatta yirmi beş kuru

şa kadar düşmüştür. Bu dUşüklüğün 
kasaplar şirketi ile bazı kasaplar a
rasında çıkan ihtilaf ve rekabetten 

ileri geldiği söylenmektedir. Bazı a
ff4kadarlar, bunda sıcakların iı.mil ol
duğunu, ve buzhane ücretinin yük -
sı..?kliği yüzünden etlerin bozulması 

korkusu karşısında kasapların bizza

rure fiyatları kırdıklarını ileri sür

mektedirler. 

Bütçe darlığı yüzünden 
yapılamıyan itler 

Dün Belediyede Fen Müdürü Hüs
nünün riyasetinde Belediye sermü -
hendislerinden mürekkep bir komis

yon toplanmış ve şimdiye kadar ge

rek bütçe darltğt yüzünden, gerek 

başka sebeplerden dolayı yapılama -
mış, fakat evvelce yapılması karar -
ıaştırılmış işler üzel'inde tetkikat ya
plmıştır. 

Toplantının sonunda bu gibi işler 

için bir cetvel hazırlanması ve büt

çenin imkan verdiği nisbette ve ted-
• 

ricen yapılması kararlaştırılmıştır. 

Peçeta sukutu 
ve tacirlerimiz 
• 

ihracatçılarımız sukuttan 
zarar görmiyecekler 
İspanya ile ticari alakalarımız zan

nedildiğinden daha fazladır. Birkaç 
sene evvel yedi sekiz milyon liralık 

yumurta sattığımız bu memlekete bu
gün de 3, 4 milyon liralık yumurta 
satıyoruz. 

Hatırlardadır ki bu mesele için ge
çen sene İspanya ile müzakerat cere 
yan etmiş ve bu senenin başından iti
bar edilmek üzere İspanya Türkiyeye 
50.000 kentallik bir yumurta konten
janı vermiş ve sandığı 16 - 18 liray~ 
kadar düşen yumurtalarımız 22 - 24 
lıraya kadar fırlamıştı. Halbuki btr
kaç ay kadar normal devam eden t 

cari münasebetlerden sonra İspany'l 
da dahili harp herşeyi altUst etmişti. 
Ve İspanyadan 5,5 milyon Fransız 
frangı alacağı olan tüccarlarımızın 
vaziyeti nıüşkülleşmişti. 

Diğer taraftan başka bir mesele de 
ortaya çıkmıştı. l~panyol para.sının 
isyandanberi yüzde 30 - 40 nisbetinde 
sukutu ... 

Bu sukut tacirlerimizi haklı bir 
telaşa düşUrmüştür. Merkez Banka
sının bloke olmuş İspanyol parası

nın hangi kıymetten hesap edileceğı 
ortaya çıkmıştır. 

Bunun üzerine yumurta tacirleri 
bizzat lktısat Vekili Celal Bayar nez
dinde bir teşebbüste bulunmuşlar ve 
haklarmm zayi edilmemesini rica 
etmişlerdir. 

lktısat Vekili bu işle derhal ve şah 
sen alaka.dar olmuş ve tacirlerin le
hinde mühim bir karar alm.ıştır. 

Alınan bu yeni karar ti.terine yu
murta tacirlerine peçeta eski fiyat, 
yani 5,85 den hesap edilecek, sukut 
nazarı itibara almmıyacaktır. 

Yumurta tacirleri lktısat Vekili -
nin alakasından ve lehlerindeki mü
him kararından dolayı dün kendisine 
bir teşekkür telgrafı çekmişlerdir. 

Bu karar piyasada çok iyi bir tesir 
bırakmıştır. 

Antrepolar devrediliyor 
Gümrük antrepolarının limana dev

rine 15 Ağustosta başlanacaktır. ç 
aylık muvakkat bir talimatname ha
zırlanmıştrr. nerisi için hükUmetçe 
bir nizamname yapılacaktır. 

Gümrük memurlarının terfileri 
Gümrükte az maaşlı memurların 

terfilerine ait listeler gelmektedir: 
Yeni terfiler 1 eyl\ılden muteber ola
caktır. 

Dün 600 ıeyyah geldi 
Avustralya vapurile dün limannnı

za muhtelif milletlere mensup 600 
seyyah gelmiş ve şehrimizin görtil -
meye değer yerlerini gezmişlerdir. 

Cerrahpafa hutaneıinde 
pavyon . 

Cerrahpaşa Hastanesine yeni ilave 
ellilecek pavyonun projesini mahal -
len tetkik etmek üzere dün Cerrah -
paşa Haetanesinde bir içtima yapıl -
mıştır. lçtimaa vali riyaset etmiştir. 

TAl<V\M 
ve l-IAVA 

Bugünkü hava j 
Son yağmurlardan 80nra sıcakhk 

ve havadaki ağırlık gitmiş, normal 
bir vaziyete girmiştir. Bugün, hava 
a<;ık ve güzel olacaktır. 

Dünkü hava 
Dün hava açık ve güzel geçmi~tir. 

En çok hararet derecesi 27,4, en az 
hararet derecesi 19 olarak kaydedil
miştir. Rüzgar lodostan esmiştir. 

Süra.'ti saniyede 8 metredir. Hava 
tazyiki 758 dir. 

Memlekette ha va 
vaziyeti 

Bugün memlekette hava vaziyeti 

şöyledir: Şimali Anadolu bulutlu ve 

yağışlı, şarki Anadolu kısmen bulut

lu ve diğer taraflar aç]k geçecektir. 

Rüzgarlar şimal istikametinden 

şarki Anadolud; kuvvetli, diğer ta

raflarda orta kuvvette esecektir. 
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tur. Rüzgar şimalişarkiden . esmiş -
tir. Vasati sür'ati 4 metredır. 

* 
ı - Alman kaı<iın tayyarecilerin -

den Elli Beinhom sabah saat 10 u 

çE:yrek geçe Berlinden kalkmış, saat 

16 da Yeşilköy tayyare meydanına 

ınmiştir. 

Elli Beinhorn'un bindiği tayyare -

nin ismi Tayfundur. Kadın tayyare
ci şehrimizde bir saat kadar kaldık

tan sonra Berline hareket ederek· ye

ni bir rekor kırmıştır. 

2 - 1şçilerle patronlar arasındaki 

gerginlik devam ettiğinden bütün 

Yunanietanda amele iki saatlik grev 

yapmıştır. 
Güneş: 5,8 - Oile: 12,19 - !kindi: 16,11 
Aham: 19,1 l - Yatsı: 20,59 - Imııak:3,12 3 - Trakyada ihdas olQ,D.an umu

mi müfettişliğe lzmir Valisi General 

Geçen sene bugün Kazım Diriğin, 1zmir valiliğine de 

Geçen sene bugün hararet derece- Bursa Valisi Fazlı Gülecin tayinleri 

si en çok 27, en az 18 derece olmuş- Yüksek Tasdika iktiran etmistir. 

13 - 8 - fl'lt' 

Siyaset alemi 
Amerikada ıntihap 

hazırlığı 
Cihan harbinden aonra bir a

ralık bir ümit hasıl oldu: Ame
rika Avrupa itlerine canlı ıuret· 
te karıtacak, eski dünyada bir 
nevi hakem rolü oynıyacak, de
vamlı bir müvazene kurulması
na hizmet edecek. 

Halbuki bu ümit boşa çıktı. Ame-
rika, Avrupa işlerinden derece dere
ce uzakla..<;tl. Bugün ancak uzak bir 
se)irci vaziyetindedir. Hele bu gün
lerde dışaf-'mı seyre bile pek vakti 
yoktur. 1 Teşrinievelde yapılacak 

cümhurreisliği seçmesi bütün Ame· 
rikahlan devamlı bir galeyan halin
de bulunduruyor. 

Dillerde dolaşan sual !}Udur: Ruz· 
velt tekrar cümhurreisi ola<ıak mı, 
ol mıyacak mı? 

Her iki şıkkın şiddetli taraftarları, 
aleyhtarlan vardır. Amerikada tam 
bir emniyetsizlik ve hareketsizlik 
hüküm sürerken Ruzvelt çok cüretli 
hareketlerle Amerika.ya adeta bir 
nevi sun'i teneffüs temin etmiş, h~ 
ya.tm yeniden normal hale gelmesi
ne sebep olmuştur. Fakat bwıu yap
mak için istikbale korkunç bir boro 
yüklemiştir. Sonra umumi işlerde 
memleket ölçüsünü kaybetmiş, çok 
fazla derecede rey ın·cılığı yapmış
tır. Amele ve çiftçiyi tuta),m derken 
muvazeneli vatandaş kütlesini kır• 
mıştır. 

Sonra her aklı başmda Amerikalı· 
nm itiraf ettiği bir hakikat var: A
merika. kanunu esasisi bir buçuk M1l' 

evvel basit bir cemiyetin münasebet· 
lerini tanzim için yapılmış, o zaman .. 
da.nberi bir incit gibi kalem slirttlme
den muhafaza edilmiştir. Bugtinlrii 
muğlak hayatı tanzime kiti değil· 
dir. İleriye doğnı n.tıla.cak her müs-: 
pet adıma en~eldir. . 

Ruzvelt buhranın ul·andırdıfb act:• 
lardan istifade ederek kanunu es&Bi
yi tadil ettirebilirdi. Fakat bunu 
yapmadı, kendi bildiği gibi kanunlar 
\'Ücuda getirili. Kanunu esasiye mn
haJü her kanunu ilga etmek sıfatritı 
haiz olan Vaşington yüksek mahke
mesi Ru:n•eltln en mtihim kanunJan· 
nt ' hilkümdf'!ll ıskat etmeye mech1ıJ' 

kaldı. 
Kanunlarm bazılan İ)'İ idi, lazımdı. 

Fakat mahkemenin hareketi de hak· 
bydı. Mahkeme diyor ki: "Benim va· 
zifem, kaminlar iyi mi, fena. mr? 
bunu araştırmak deı?i]il 1- w~ıç~nl 
kanunu esa.,.;~ı~ ısunu degıştirin• 
BeP.-JJginiz kanunu yapın.,, 

Bir müddet tatbik edilen kantmhY 
nn böylece hozulmal"ı yeniden bit 
emnh·et~iılik havası uyandırdı. Zıv 
ten Ruzvelt iktrsadi siyaseti de set' 
ma)'C w~ teşebbüsü ürküttü. 

(Ruzvelt) ln seçilmeı;ıi ihtimal dıv 
bilinde olmakla beraber muhakkalC 
değildir. Hatta ihtimaJler gün get:' 
tikç.e azalmaktadır. Cümhurİ)'et frt• 
kasr namzedi Landon seçmooe kaıJY 
nırsa Amerikada kimse buna hayret 
etmiyecektir. 

Afyonkarahiıar civarında bir 
' leylek - kartal harbi mi? . ' ~ Yaz dolayısiJe İstanbul civarll1 

gelmiş olan leylekler, bugünlerde a· 
kın akın cenuba doğru gitmeğe baŞ ' 
lamışlardır. Bazı kimseler, buna bS.' 
karak Afyonkarahisarla Sandıklı 9' 

ı-asında üç senedenberi her yıl btı 
mevsimde başlıyan kartal - lcyle1' 
muharebesinin tekrarlanacağını id' 

dia etmişlerdir. fJl 
Bunu ileri sürenler, kartallar 

ıcııı.' l~ylek yavrularına musallat oldu IJ 

b .. d ,,uJ<ll 
rını, çarpışmanın u yuz en 
geldiğiııi söylemişlerdir . 

Asmadan dü,erek yaralandı ıı 
Beylerbeyinde Küplüce Çıkıı:ı;itl 

sokağında oturan Remzi, evlerı ~
bahçesindeki asmadan düşerek Y~elİ 
lanmıştır. Çocuğun yarası tehll tıt· 
olduğundan hastaneye kaldırılmış 

Şark seyahati tehir edildi ıef 
üniversite ve yüksek mekteP p&' 

talebesinin şark vilayetl~rin~e ~:ti!'· 
cağl seyahat bu sene tehır edıl/ 

1t1ı'YEMElt 
' f - LİST.&:"' 

,, ' f .;I• 
() ıl · 

Ha.fil yemekler - Kuzu pl~ıt#· 
tereyağlı çalıfasulyesi, vi.,ne pt' fır' 

bab• · Ağır yemekler - Şiş ke ı;i1'ı'' 
ğ\ırtlu, patlıcan imambayrJdı, 
latalı krema.. 

r 

di 
b 
g 
ol 



13-8-Ms =-:=================================~;===~== :r A N E c:::== 

' 
İngiltere - Mısır 

Muahede parafe edildi 
Londrada imzalanacak 

Londra, 12 (TAN) - İngiltere ile 
lıluıır arasında yapılan anlatma bu
rtın parafe edilmiştir. 

Muahede Londrada imzalanacak
tır. Bu maksatla Mısır Başvekili Na
has Pqa Puartesi günü Londraya 
hareket edecektir. İngiliz yüksek ko
lniseri Lampeon ve diğer murahhas
lar ise hafta sonuna kadar yola çıka
caklardır. 

Anlqmanm kapitülasyonlar mad
desinin kabulU münasebetile Nahas 
l>ap bir nutuk söylemit ve ecnebile
rin her türlU haklan müdafaa edile
teğini beyan etmiştir. 

Hayvancılığımız 
.... 

Bir kısım haralar 
yeniden genişletilecek 
Ankara, 12 ( Hususi muhabirimiz 

den - Ziraat Vekaletinin 1936 ve 
ınUteakıp yıllar içinde üzerinde daha 
lıkı bir ehemmiyetle iflemeye karar 
~erdiği meselelerden biri de hay
\rancılığımızdır. Bugüne kadar takip 
ettiği program, bu yıl içinde daha 
tiddetle tatbik edilecektir. Geçen 
)'ıldan daha yüksek randıman alm
lnaaı için hazırlıkların hiçbir noktası 
~ik bırakılmamıştır. 

lık it olarak bugün mevcut ve fa
llliyet halinde bulunan fakat ilıtiyarı 
hrpııyamadığI geçen yılların ver
diği tecrübe ile arıl&§ilan, Karaca
bey, Çifteler. Sultanauyu haraları 
leni§letiJcı:ektir. Yine bu cUmledeıı 
Olarak, son yıllar içinde genif mik
nata göçmen yerleetirme faaliyetle
rine sahne olan ve nüfusu bir misli 
artan Trakya mıntaıkamızm hayvan 
~ ıneselesile daha yakından ala
~ olmak lüzumu kendini göster
~lı-• .Bu mm~kada wn ihtiyaç, 

k 
llııJı ayJ!Z' deposu ile inekhanesinin 

aaro.,cii6i 
ttlanmıştır. 
Doğu illerimizde mevcut hara ve 

hayvan depolannm teşkilatının ge
llitlettirilmesi ve hayvan ırkının ıs
~ la:-. O'ereken bütün tedbirler ön-
• en alınfnIJtJ, • D,, arada Kars vi

layetinin Göle kaz8.8Dlda o~\....... mo-
~~ tesisat ve teçhizata malik olan 

U' ınekhane ile lir aygır deposu a
$Ilrnıştır. 

Gerek Gölede yeni açılan deporda, 
~~~e doğu vilayetlerimizin diğer 
-caı:ıannda müesseselerde hayvan -
~ üzerinde daha iyi cinse varmak 

Rusya da 
Askerlik yaşı 21 den 

19 a indirildi 
Londra, 12 (Tan) - Sovyet Rus

ya hükumeti mecburi askerlik yqmı 
21 den 19 a indirmiştir. Bu değişik
liğe sebep, gençlerin askerlik hizme
tini erken bitirerek intihap edecek
leri mesleke serbestçe girebilmeleri
ni temin etmektir. 

Diğer taraftan alman bu tedbir ne 
ticesinde, önümüzdeki dört sene zar
fında Sovyetler iki milyon asker çı
karabileceklerdir. 

Alman mahafili bu tedbire karşı 
büyük bir alaka göstermektedir. 

Atina borsasında 
yukseliş var 

J\tina, 12 (A. A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Atina borsasında kıymet
lerin ve bilhassa devlet fondlannm 
tereffüü devam etmektedir. Bu me
yanda mübadil muhacirler rantları, 
siyasal devrimden evvel 936 drahmi 
iken bugün 665 e çıkmıştır. 1884 al
tın istikrazı, 3 ağustosta 2925 drah
mi iken, bugün 3000 e çıkmI§ ve da
ha da çıkmak istidadını göstermekte 
bulunmuştur. 1914 istikrazı eshamı, 
2930 dan 2980 drahmiye fırlamıştır. 

Borsa bqkanı Kriozis, bu tereffü
ün tamamiyle normal oldujhlnu ve 
halkın milli hükumete ıtımadından 
ileri geldiğini bildirmiştir. 

Bir bakır madeni 
işletilecek 

Doğu illerinde 
T eşkilab değiştirmek 
lüzumu hissediliyor 

Ankara, 12 (Tan) - Birinci Umu
mi müfettiş Abidin Özmen, İç İşleri 
Bakanlığına gönderdiği bir raporda 
doğu illerimizdeki idare teşkilatında 
değişiklikler yapmak lüzumunu bil -
dirmiştir. Vaktile nüfus azlığı yüzün
den birleştirilmig olan birçok yerle -
rin bugün, iktisadi kabiliyet bakı
mından çok ilerlemig olduklarına, bi
naenaleyh birçok köyleri ayırmak 
Ii.zımgeldiği hususunda fikirlerini bil 
dirmiştir. 

İç İşleri Bakanlığı doğu illerinde 
yeni nahiye merktcleri ve kaialar 
ihdas etmek için tetkiklere başlamış
tır. 

Memlekette Okaliptus 
ağacı yetiştirilecek 

Ankara, 12 (Tan) - Ziraat Veka
letince hazırlanıp, İç İ§leri Bakanlı
ğına gönderilen bir projeye göre 
memleketimizde maden araştırmala -
nnda ara direk olan okaliptüs ağaç
larının yetiştirilmesine ehemmiyet 
verilmesi lüzumu bildirilmektedir. 

İç İşleri Bakanlığı bilhassa, An -
talya ve Zonguldak mmtkalan i~in 
memleketin maden araştırmalarına 
sahne olan öbür mmtakalarında bu 
cins ağaçlar dikilmesi için idare amir 
!erinin nazan dikkatini celbetmiştir. 

İstanbul gümrük 
Ankara, 12 (Tan) - Artvin civa- tayinleri 

rmda Kurarsanda bulunan bakır ma- Ankara, 12 (Tan) - Yeni Istan _ 
deninin Eti Bank tarafından igletil - bul gümrük teşkilatında yapılan ter
mesi kararlaştırılml§tıt. Eti Bank fi ve tayinlerden ikinci listeyi bildi
Keskin civarında bulunan molibden riyorum: 
madeninin alınmasını kararlaştırmış- Istanbul başdirektörlüğU muayene 
tır, Banka maden sahiplerine sadece 
tesisat tazminatı verecektir. Banka 
Bulgardağında ve Kebanda bulu -
nan simli kurşun, Golemada bulunan 

hali-
yete başlamıştır. 

memurluklarına otuzar lira asli ma -

aşla İstanbul ithalat gümrüğü mua -

yene memurlarından 718 Rıza; 648 
Sadi~;~~ 1 

Muzaffer, 520 Şevket, 525 Halit, 551 

Kadri, İstanbul dahili ticaret gümıii-

Glikozdan şeker ğü muayene memurlarından 723 Ya-

İstihliki vergisi kup, 698 Fuat, 714 Tahsin, 701 Ce -

Ankara, 12 (Tan) - Finans Ba- lal, 640 Hamit, 705 Aziz, 709 Sait, 
kanlığı glikozdan şeker istihlak ver- 719 Celil, 702 Muzaffer tayiin edil -
~ı.&.,in alınmaması lazımgeLdiğini ka
rarlqtırnu, v• bu husus hakkında 
bir karar verilmeııi için kendi kara
rını Başbakanlığa hildirnıi§tir. Baş
bakanlıkça verilecek ka.ro.ra göre 
glikozdan şeker istihlak vergisinın a 

lmıp alınamıyacağı belli olacaktır. 
en yüksek l'&l\dnnanı temin et-

mişlerdir. İstanbul ba§direktörlüğü 

ambar memurluğuna Istanbul ithalat 

gümrilğil ambar memuru 688 Şeldire 

30 lira ile, muhasebe memurluğuna 

1stanbul dahili ticaret gümrüğü ki -
tibi 4 7 4 Aıımı 20 lira maqla tayin e
dilmişlerdir. 

~:~ baytar heyetleri çalışmak- Sıhhıye Vekili Tokatta 
~u heyetlerin ~alıtma programı- Erbaa, 12 (Tan) - Sıhhiye veki- 1 Küçük Haberler 

~.hqmda dahilden damızlık hay- li, maiyyetindeki zevatla beraber is- ---·--------
~~ar tedarik etmek işi gelmekte- ki.n ve sıhhat işlerini tefti§ etmekte- • Ankara, 12 (Tan) - Bugün Ke
~:_ Fakat Ziraat Vek8.leti bununla dir. Belediye tarafından bugün şere- çiören caddesinde bir kamyon baba· 
~a etmeyip, hu8U8l hayvan yetif- fine bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ve- :.ı.z bir yavruyu ~ ve öldürmüş -
~ıne orga.nizaayonlan yapt.Ifmakta- ~· ~ğleden sonra Tokada hareket et ur. 
~ mıştır. • Ankara, 12 (Tan) - Eskişehir 
~ ek&ıetln, bu sahada, bugüne ka- Valisi Tali.tın Amasya valiliğine, 
~ Yaptırmı, olduğl,1 müesseseler. Hindenburg balonu yeni Amasya Valisi Kadrinin Eskişehir 
t..ı..heri vilayetinde uzun yayla mm- b• k b valiliğine tayinleri Yüksek Tasdika 
~ında, Trakya havalisinde, Bur- ır re Or yap iktiran etmiştir. 
~ •eı:uıos mmtakasmda, Eakifehir Berlin, 1~ (Tan) -. "Hindenburg'.' • Ankara, 12 (Tan) - Bankalar-
~ >'etınin Çifteler çiftliğinde en gü- balonu bugün Amenkadan Frank- da muamele gören esham ve tahvi
~!'lıeklerini vermiftir. Bu saydı- forta dönmüş ve yeni bir rekor yap- lat kupon ve ikramiyelerinden mua -
~ ınıntakalann hepsinde mesai mıştır. mele vergisi almıp almmıyacağı etra-
~ fiddetiyle başl&mJ§tır. Yalnız, Balon, evvelce 45 küsur saatte ka- fında tetkikat yapılmaktadır. 
llttı birin Çifteler mmtakasmdaki tetmiş olduğu mesafeyi, bu defa 42 • Ankara, 12 (Tan) _ Adliye Ve-
~ ~nin ihtiyacı olan bazı teçhi- saat ve 52 dakikada katetmiştir. Jr.&leti, hukuk muhakemeleri usulü ka 
~ entız tamamlanamadığı için, ve Balonda bazı yeni tertibat alma- nununun adli tegkili.ta taalluk eden 
~Okaan.ıarm ikmalini bekliyerek, cak ve kabinelerin adedi çoğaltıla - maddelerinde bazı değişiklikler yap-
l'ttıı!~tiıı sonbahara bırakıldığı öğ- caktır. mayı düşünmektedir. 

Trakyada büyük geçit resmi 

Ordu bütün motörlü kuvvetlerin 
iştirakiyle bir geçit • 

resmı yaptı 
Babaeski, 12 (Sureti mahsusada 

gönderdiğimiz muhabirimizden) -
Gecenin saat üçü. Edirnedeyiz. Her 
tarafta bir hazırlık var. Caddelerde 
kalabalık halk kütleleri dolaşıyor. 
Kamyon, otomobil kiralıyanlar, ara
ba tutanlar, atlarla yola çıkanlar 
görülüyor. Herkes heyecan içinde şe 
birden 35 kilometro uzaktaki resmi
geçit yeri olan Hasköye gidiyor. Ka
dın erkek çocuk, ~~nç, ihtiy~r bütün ı 
Trakyalılar neşe ıçınde. Pohs resmi
geçide gitmek istiyenlere kolaylıklar 
gösteriyor. Sabahın saat altısına doğ 
ru sokaklar kalabalıktan geçilemez 
bir hal aldı. Herkes neşeli, Edidrneli
ler bir sel gibi Hasköye akıyor. 

Edirne - Havsa şosesinde yüzlerce 
kamyon binlerce yaya durmadan gi
diyor. Yorulmak bilmemiş ve bilmi
yecek 018.n şanlı ordumuzu alkışla -
mak, yurdun çelik bekçisini daha ya
kından görmek için gidiyor. 

Herkesin inandığı bir şey var: 
Türk ordusu bükülmez koldur. 
Mareşal ve Kamutanlar Edirne _ 

den yedide hareket ettiler. Ben de 
hususi otomobille takip ediyorum. 
Yolda bütün halkın orduya göster
diği alaka ve saygı açık bir surette 
görülüyor ve anlqılıyor. Türk mille
ti ordusuna inanıyor. 

Otomobiller saat tam 8,50 de Has
köye geldi. Burası görülecek bir man 

zara arzediyordu. Hasköy - Havsa 
yaylasının geniş düzlüğü üzerinde 

kurulan büyük tribün askeri erkan 
ve halk tarafından işgal edilmiş ve 
tribünün sağ ve solunda kilometre
lerce mesafede binlerce halk birik
mişti. Durmadan Mareşal Fevzi Çak
makla komutanları selamlıyordu. 
Mareşal ve generaller tribünlerde

ki yerlerini aldılar. Geçit resmi saat 
dokuzda başladı. Kor general Halis 
kumandasındaki ordumuz önde piya
deler olduğu halde hazırlık yerinden 

.. ründüler. Halk muttasıl alkışlı -
YördiJ. Askerlerimiz bastıkları yeri 

ı. -
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Geçit resmiııe ~firak eden kahraman süvarilerimt.ı 

titrete titrete çelik adımlarla fev - lim ve terbiye görmüş olduklarmr 
kalade bir intizam içinde geçiyorlar- ispat eden güzel bir geçit resmi yap. 
dı. tılar. Bu sırada ufukta bir nokta gi. 
Müteakıben dörtnalla gelen top- bi görünen çelik kartallarımız he • 

çulJ1,r1mız balkın heyecanını büsbü - men bir an sonra geçiş sahasının 
tün arttırdL lstihkam ve muhabere üstünde büyüyerek birer dev .Jcesil
kuvvetlerimiz de mllk~el bii- ta.. diler. Halkm çılgınca alktfl V4', "N"rt-

3a ! ,, sesleri tayyarelerin motör gü. 
rültülerine karıştı. Biraz sonra aslan 
süvarilerimiz uzaktan bir ok gibi ko 
pup dörtnalla geldiler, geçtiler. Halk 
onlan biraz daha fazla göremediğin
den üzüntü içindeydi. Gözler onlann 
dumanlı gidişlerini ta uzaklara ka • 
dar takip etti. Artık nal sesleri bit
miş, fakat gökgürültüsüne benziyen 
motör sesleri yavaş yavq artarak 
büyümeye bqlamıştı. Yüzlerce mo .. 
tosiklet, zırhlı otomobil, tank halkm 
sürekli ve haklı sevincini son derece
ye çıkardı. Motörlü kıt'alanmız TUrk 
ordusunun günd~n güne makineleşen 
ve çelikleşen bir k~dret halini aldı.tı
nı gösteriyordu. 

Ge~·it resmine i§tirak eden bir tankımız 
Geçit resmi bitmişti. Kor general 

Halis 'Mareşale bunu bildirdi. Mare
şal bu mükemmel geçit resminden 
dolayı kendisine teşekkür etti. Son
ra bütün bandoların iştirakiyle istik
lal marşı söylendi. Kıt'alar konakla
rına gittiler. Mareşal ve maiyyeti 
öğle yemeklerini Havsada yediler. 
Buradan Babaeski yolu ile Alpullu
ya gittiler. Gece şereflerine şeker fab 
rikası müdürlüğü tarafİndan bir zi
yafet verildi. Büyük misafirler fab
rikada istirahat ettiler ve sabaha 
karşı 3,40 da konvansiyonelle lstan
bula gittiler. Babaeskide kalan bir 
kısım general v.e erkan da yarın ha .. 
reket edeceklerdir. 

- ..... 

Trnkyadaki manevralardan bir intiba 

Latif ERENEL 

Çinde Mongollar rahat 
durmuyor 

. ;:'llliJtir. 
~~~nıiz,zamanzaman Ziraat~-----------------------------------------------------------------------------------------------

\ ettnin programındaki inkişafı Reslı:°I'Ill I'Iıa .. ~aı~ 
Pekin, 12 (A. A.) - Çin kayna • 

ğından haber verildiğine göre, Şahar 
ilinin Mongol kuvvetleri, Suiyan hu
dudunda tecemmu etmeye devam et
mektedirler. Suiyan kuvvetleri de 
müdafaaya hazırlanmaktadırlar. 

~ ~rimleri rakamlara ve res- ~ ~ 
"~. ta dayanarak, netrede-

~ Seyyum dehalet 
ı.~ etmiş 1 
~~· 12 (Tan) - Habefistanda 
llıt. l sUkfinet hüküm aUrmekte
~ ~Yanlara dehalet etmif olan 
~~>'Yum, bundan sonra Aamara-
~ et edecektir. 

ı.•'ir:u tayyarecileri Alukada 
~~ ka, 12 (A. A.) - (Alaska) 
~~a. • Sandiego uçll§una devam 
~~ olan Levanovsky ile Leve
"' ~ Sovyet tayyarecileri bura-

erdir. • 

Türk daima 
veherzaman 
'kuvvetlidir 

:"Türk J;lbl lıuwetll" diye ataS.nlu 
lıal:ııa bir llÖI vardır. Tür,lılla kuwe· 
fi. dil~rde deataa olmut. darbıme'Oel 

J•,.linr ı:rlml,tlr., 

BucUn ıene oltl\'pl· 
· ".'°""""1_.,..ıu•wıua zaf9l'l11I kuaa
mı~ , ... bir dda daha blltUa dünypya 
hu haklliat!_!ır.pa~etınlştlr,. ıoiıı.ıetlncl.- ılıi11ya ııaırplyonluP.• 

k•wınıın va,.r, )'aşa. -

Tientsin garnizonu kumandanı Ja
pon generali Tashiro yüksek zabitler
den mürekkep bir konferans topla • 
ml§tır. 

Gelen ecnebi seyyahları, bazı Ja
pon kuvvetlerinin Kalgan yakininde 
bulunan Changpei'ye geldiğini söyle
mektedirler. 

ltalya ·Fransa ticareti 
Roma, 12 (Tan) - Fransa ile İ-

talya arasında aktedilen yeni ticaret 
muahedesi İtalya dış işleri bakanı 
Kont Ciano ile Fransız büyük elçisi 
Kont de Chambrun arasında imza e
dilmiştir. 
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Murahhaslar derhal içtima ederek 
muahedeyi tetkike başlamışlardı 
Memnuniyetle yerleştirmekle bera

ber, Türklere karşı uzattıkları elleri 
de geri çekmemişlerdi. O günlerde in 
ti~ar eden bu gazeteler çok garip bir 
manzara göstermektelerdi. Bazı ga -
zetelerin başmakaleleri Türkler aley
hinde olduğu halde, iç tarafında, Türk 
ler lehinde birçok yazılar görülmek
te idi. Bazı gazetelerin de başmakale 
leri Türkler hakkında sitayişkar ya
zılarl:ı dolu olduğu halde ; diğer sil -
tunlarda, Türkler aleyhinde yalan 
yanlış birtakım şeyler söylenmekte 
idi. 

Fransız matbuatının aldığı bu va
tiyet, !stanbulda çok gülünç bir ha
diseye sebebiyet vermişti. .. Tabiidir 
ki b gazeteler, lstanbula da geliyor; 
ve Türkler hakkında yazılan yazılar; 
Damat Ferit Paşaya gösteriliyordu. 

Bu ahmak Sadrazam; bunları oku
dukça bütün bu kerameti, kendi ka
binesinin feyiz ve faziletine atfedi
yor; ve doğruca saraya koşarak: 

Müzakere şöyle bir kare.rla netice
lenmişti: 

- Şartnamede yazılı olan dört yüz 
küsur maddenin hepsine birden itiraz 
edersek, gerek konferans ve gerek 
efkarı umumiye karşısında, hiç bir -
şey tutturamayız. Şimdi biz, bunlar 
dan en mühim ve en hayati maddele · 
ri ayıralım . Bunlardan, meselA elli 
maddeye itiraz edelim. Diğerlerinin 

de Vilson prensipleri mucibince hak
knnızda tatbikını istiyelim. Eğer iti
raz ettiğimiz maddeleri kabul ettire
bilirsek, diğer ehemmiyetsiz madde -
ler üzerinde de mümaşat gösterecek
leri tabiidir. Yok eğer, itirazl.:ı rımıı:ı 

dinlemezler ; Yilson prensipleri muei 
hince hakkımızda tatbikını isteyeı:e~i 

miz maddeleri de kabul etme~lerse : 

o .ıa man sulh konferansı cihanı efld.
rı umumiyesi karşısmda, bize fahiş 
zulmetmiş olmakla itham edilecek. 
Bu da ; bugün değilse bile, belit: ya
rın. hakkımızda hayırlı bir netice ve

- Şevketmeap!.. Görüyor musu- •rccektir. 
nuz, bunlan ? .. Hükumeti seniyenizin Denilmişti. 

hüsnü idare edildiğinden emin ola bi Bu esas üzerinde çalışmaya haşla-
lirsiniz .. Arkadaşlarımın Par iste gös yan heyet, gece gUndüz faaliyetine 
terdikleri mesai sayesinde, bütün devam ederek iki gün zarfında cevap
Fransız efkarı umurniyesi; saltanati !arı hazır etmişti. 

··- --.-....._-------· 
Sa~Uak 

O~lYıit:DerD 
.,.. . . ... . ,..... ~· .•. ~'-----

Üzüm suyu, ana sütü 
Üzüm az mutedil miktarda yenildi

ği vakit, kabuklarile çekirdeklerini 
de birlikte yemekte mahzur yoktur. 
üzüm kabuğunun en bliyük mikta
rı hazmedilebilir. Çekirdekler de 
hazmedilmese bile, barsakları ha
rekete getireceklerinden inkıbaza 
karşı adeta bir ilaç gibi olurlar. 

Fakat - üzümle tedavide oldu
ğu gibi - bir çok üzüm yenildiği 
vakit kabuklarla çekirdekleri çıkar
mak lazım olur. Çünkü gerek ka
bukta, gerek çekirdekte bulunan ta
nen inkıbaz verecek miktara varır
lar. Bundan başka her ikisinde de 
bulunan çok miktarda odun kabi
linden maddelerden dolayı insan ü
zümle birlikte birçok odun yemiş 
gibi olur. 

Bildiğiniz meşhur hikayedeki 
köylUnün yaptığı gibi üzümü sal
kım salkım yemek adet olsaydı, ta
nelerinin kabuklarile çekirdeklerini 
çıkarmak ta belki kolay olurdu. Fa
kat bizim şehirliler arasında üzümü 
armut gibi tane tane yemek adet 
olduğundan her tanenin, kabuğunu 
çekirdeğini çıkarmak haylice uzun, 
insanın adeta içini sıkacak bir iş o
lur. Hele üzüm tedavisinde olduğu 
gibi günde birkaç kilo üzüm yiye
ceklerin o sıkıntılı işten dolayı ü
züm yemekten vazgeçtikleri görü-
en şeylerdendir. 

Bundan dolayı, üzüm tedavisinde, 
üzümün suyunu çıkararak takim e
dilmiş şişeler içerisine koyup, üzüm 
yedirmek yerine. suyunu içirmek u
sulü de vardır. Bu usulün ilk fay
dası kabukları ve çekirdekleri çıkar
mak zahmetinden kurtarmaksa da 
böyle şişeler içersinde üzüm suyu 
uzun müddet bozulmadan saklanıla
bileceği için üzümle tedaviyi bütün 
yıl tatbik edebilmek faydası da var
dır. 

Briç meselesi 

• A t) . Jl. . l'. . l 

• 10 9 .)(. ~ . "" . ~"' 
+ 

: ~ . ; . 7x D 
+ A .9 W E 
ol- D. Y. .'f...'/.. . ..,., S 

• v tô .9 !l 1 .o 
+ o.ıo. • 
;.v. ,. . .,. . -ı 

• ıı 

• .... . ~'A . 1 

• ~.V,'f.. ·"IC•t .. + ..... Jq.!) 

( •) küçük kağıt işaretidir. İki ta
rafın da sayısı yoktur. 

1 - Plafond briçte müzayede na
sll cereyan etmelidir? 

2 - (S) in 4 kör taahhüt ettiği 
farzedilirse ve (w) trefl ile oyuna 
b~larsa, (E) ve ( w) nin kağıtlarını 
gönniyen (S) nasıl muvaffak olabi-
lir? 

• 9 Ağustos sayımızda çıkan yazıda ııöy 
lediiimiz gibi Culbertııon ve Bellanger gi
bi maruf briç üstatları m6':ayede incelik -
!erine yüzde 90 ve kiiıtları oynamak me
lekesine yüzde 10 kıymet veriyorlar. Bun
dan sonra vereceğimiz bazı br1ç meselele
rinde müzayede mantıima ve inceliklerine 
dikkat celbolunacaktır. 

• • Bu meselenin halli 15 Aiustoıı cu -
martesi sayımızda çıkacaktır. 

11 Ağusto• aaytmı:ıda çtkan 
meselenin halli: 

+ AD \ı 
• ı., . 3 

+ 1' . Rv 
.f. A. • R .v 10 t.; 

• • o . 8 .6 .5 D . 9.3.2, 
• T W E • 
+ 9 .6 .4 .z + 
+ g . /.S-2 S -!-

+ R.7. 4 
• A . o . v . ıo . a . ~ 

• o . a.~ 

+ D 

hümayunları karşısında selamdur va Bu sırada . evvelce arzettiğimiz 
ziyetine geçiyorlar ... Bugün Fransız.. veçhile . !stanbulda, muhtelif zihni
yann da İngilizler... Sizi tamamen yetler çarpışmakta idi. Sanremoda 
tE::min ederim ki, bugün karşılarında cereyan eden müzakereler dolayısile 
gerdan kırdığımız lngilizler de yarın ajanslardan sızan acı haberler, lstan 
önümüzde eğilecekler .. Dört yüz ellı bul efkarı umumiyesini, altüst etmiş 
milyon müslümanın \ıalifei zişanı 0 • ti. Bundan telaş eden Damat Ferit 
lan zatı şevketlerine karşı, layik 01 Paşa. halkın gözlerini boyamak için 
duğu derecede tazimat göstermekte Hürriyet ve İtilaf fırkasile İngiliz 
kusur etmiyeceklerdir .. Kim ne der- Muhipler Cemiyetini teşvik ederek 
se, desin ... Sayei şahanenizde şerefli mitingler tertip ettirmiş .. Cuma -;ü
bir sulhün arifesindeyiz. Bu sulhiı nü halkı camilere toplatarak, Cenabı 
irnzaladrğımız günden itibaren tatbi- Haktan mağferet ve merhamet niya
katma girişilecek... Müttefiklerimi- zına sevkeylemişti.. Ve sonra da. J'a 
~in sayesinde, Anadoludaki asiler de riste esen gayriresmi taraftarlık ha
tepelenecek .. ve memaliki mahrusai vasını hisseder etmez, birdenbire b i-

Bundan başka üzüm böyle kabuk
lanndan ve çekirdeklerinden kurtu
lunca sade suyu ana sütüne en ya
kın madde olur. Bu ya kmlığı, iki
sinin de kimya bakımmdlln tahlilini 
gösteren şu küçük cedvel pek iyi an
latır. 

Koz kör. (ti) büyük şlem taahhüt 
etmiştir. (S) tarafından (E) ve (w) 

nin kağıtları görtilmüyor. (w) oyu -
Ana sildi.inde Üzüm suyu na (5) li pik ile başlamıştır. 

( S) nasıl muvaffak olabilir? Su 87 83-75 A 
Azotlu maddeler 1,5 1,7 (S) ilk leveyi yerden pik ( ) yı 

§ahaneleri, artık bir refah ve saadet yük limitlere kapılıvermi~ti. • Maden maddeleri 0 ,4 :ı ,3 ile alı_p oradan bir kör oynar ve elin-
devresine girecek. diyordu. Şimdi.. Amiral Eşref Paşa ile Ari- Süt ıı 30 - 12 den (10) lu ile bir impaa yapar. Bu-

Sadrizam Damat Ferit Paşa, akte- fi Beyin getirdiği muahedenamer.in 
dilecek sulhün şerefli olacağma o de- metnini görür görmez, artık hakika
rece kanaat getirmişti ki; bu (tarihi tin acılığını ve katılığını anlayarak 
şeref) i başkasına kaptırmamak için ona göre hareket etmesi 18.zrmgelir
Parise kadar giderek muahedename- ken ; en basit iz'an ve şuurdan mah-

Üzüm suyunun ana sütüne yakın na muvaffak olunca elinden küçük 
olduğu, kimya tahlilinden çok önce, karo oynayıp tekrar yere g~er, ve 
halkın tecrlibesile de anlaşıldığm- kör (R) sine ikinci bir impas yapar. 
dan memedeki çocuklara bile üzüm Bu defa (w) nin kör vermediğini gö
suyu yalatmak adet olmuştur. rünce -meşhur tabir ile- ayakları su-

Üzüm suyunun hazmi de ana sü- ya erer! Üçüncü bir impas yapmaya 
tünün hazmi kadar kolaydır .. Çün- da imkan kalmadığından "Grand 
kü içinde bulunan şeker kandaki Coup,, -büyük açmaz- diye maruf o
şekerin ayni olduğundan hiç hazme lan oyunu tatbika karar verir. 
muhtaç değildir, Bundan başka ti- Bunun i~in elinde yalnız iki koz bırak
züm suyunun biraz ekşi olması mi- mak ve koz (R) sini yerden kağıt oyna
deden barsaklara geçmesini kolay- yrp elden kesmek suretiyle kapana düşür-

yi bizzat imzaya karar vermişti. rum olan bu adam: 
Halbuki; Paristeki va?.iyet, büsbü

tün başka bir şekilde idi. Orada Türk 
ArkaııJı var 

lere karşı gösterilen gayriresmi ta - .... ..-------------•""'llıııı. 
raftarlığa rağmen İtilaf devletlerinin 
resmi cephesi, soğuk bir menner gi 
bi hissiz ve sertti. 1 

TAN mek lazımdır 
laştırır. Üzüm suyunun kalori ba- Bu maksatla (S) bir trefl ile yere 
kınımdan kıymeti pek yüksek ol- geçer, ve oradan bir trefl oynayıp c
makla beraber (bir kilosu 900 ka- !inden keser. Müteakıben elinden bir 
lori verir) azotlu maddeleri az ol- karo oynayıp tekra ryere geçer, ve 
duğundan mideyi ve barsaklarr hiç oradan bir trefl daha oynayıp keser. 

Pariste bulunan Osmanlı murah _ \BONE VE iLAN ŞARTLAR 

b:ı.s heyeti; misafir edildikleri oteldt:_ 1 
beş günil intizar içinde geçirmişler 
di. Nihayet altıncı · gün, konferans I 
başkatibi (Mösyö dö Tasta) otele gel 
miş; - sureti hususiyede tetkik edil
mek üzere - muahedenamenin metni- ! 
ni murahhas heyeti reisi Tevfik Paşa ' 
ya vermişti. 1 

TUrkl1t 
iclıı 

Dışarı 
ic;in 

bozmaz. Onun için, ana sütil gibi o- . 
Bundan sonra pik ile yere geçıp lan üzüm suyu sporcuların en iyi Bu aylık , • • • - - ' 

3. .. • • • • 
6 .. • • • • 
1 nlhk • 

l so 
4 -
7 so 

14 -

8 -
14 -
28 -

onuncu levede yerden trefl (10) lu-
gıdasıdır. Lokman HEKDI sunu oynar. Bu noktada vaziyet 

Murahhaslar, derhal içtima. etmiş· 
!er j muahedenameyi tetkike başlamı~ 1 

lardı. Fakta, teklif edilen şartların l 
ihtiva ettiği felaketin, azameti kar- ' 
§ISmda şaşı~ışlardı. 

Ertesi gün, murahhas heyeti, kon
ferans huzuruna çağırılmıştı. Burada 
sulh şartlan resmen heyete tebliğ o
lunacaktı... Konferansta, merasim 

nın tc:tn llancılllı Sirlıetlerine mtı 
raı:aat edilmelidir. 

Küc;ülı ılinlar dotnıd111 dotruya 
daremizce tılmabilir. 
Kilcülı i11nlarm 5 Htrrlıtı bit 

defahk !O lnıruııtur. S aatırdan faı 
ıaeı !cin Httt ba•mı S lnıruı ılınır 
Bir defadan fazlı için pekQndar 
-r. 10 kurue ındirilir 
r;nnfJ ırecmiı nüshalar S lnıruıtur 

Zührevı ve cilt hutahkları miitebatsb• 

or. Hayri Öner 
Otleden ıonra Be1oilu Aiacami 

ltarıJı.mda 133 No. Tel. 43586 
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Resmi ilanlar hakkında 
başlamıştı. Konferans reisi (M. Mil- Türk Maarif Cemiyeti ile Gazeteler ara-
ran) ayağa kalkmış, kısa bir nutuk !Undaki görüş ihtillfı tamamile halledildi 
irat etmişti. Ve bu nutuk bittikten 
sonra da: Resmi ilanların gazetelerde neşri hususunda Türk Maarü Cemiyeti ile 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi arasında mevcut ihtilafın halledildi
- Cevabınuı, bir ay zarfında ve - ğini memnuniyetle haber aldık. Aşağıda Türk Maarü Cemiyetinin tebli-

tirsiniz. ğinde de okunacağı veçhile Şirketle Cemiyet arasındaki bütün pürüzlü 
Demişti. noktalar halledilmiştir. Gazeteler Şirketten gelecek bütün karlarını Ma

arif Cemiyetine t erketmek suretile Cemiyete karşı olan samimi alakala
Mura.hhas heyeo; omuzıarma ço - rmm yalnız hissi olmadığını göstermislerdir. 

ken yükün ağırlığı altında. ezilmekle Badema Şirket ve Cemiyet, resm iİan işlerini, Yeni Postane karşısm-
berabcr, itidal ve sükunetlerini mu daki Erzurum hanmda ayni çatı altında müştereken tanzim ve idare ede-

1
.k- ceklerdir. Cemiyetin tebliğini aşağıya dercediyoruz : 

hafaza etmişlerdi. Heyet reisi Tevf Türk Maarif Cemiyetinden: "Yüksek Vekiller Heyeti kararile Türk 
Paşa, büyük bir soğukkanlılıkla: Maarü Cemiyetine verilmiş olan resmi ilanlara tavassut işini (Türk Ma-

- Pekala ... Muahedenameyi kema arif Cemiyeti ilan işleri bürosu) namile ve Cemiyet namına ifa eden Res-
Ii dikkatle tetkik eder .. Ve, cevabı mi ilanlar Türk Limited Şirketile hasıl olan bazı noktai nazar ihtilafları-

nı nın. Resmi Ilanlar Şirketi hissedarlarının cemiyete karşı gösterdikleri 
veririz. ı · ld - b' l yükııek ferağat ve alaka neticesinde tamamen halledi mış o ugunu ı -

Diye mukabele etmişti. dirmekle memnunuz. 
Meruim, bu suretle bitmiş~ murah Cemiyet. bütün menfaatlerini kendisine terk ve teberrü eden şirketin 

h 1 d a. zası Yunus Nadi, Ahmet Emin, Asım Us. Kazım Şinası ve Kemal Salihe as ar erhal otele avdet eylemi~ler - y · 
· alenen teşekkür eder,. Badema resmi ilB.nlarm doğrudan dogruya enı 

di. hk iş olarak : bu acı şartname met Postane karşısında Erzurum hanında (TUrk Maarif Cemiyeti Resmi ilan 
ninin bir suretini, müşavirlerden A - işleri bürosu Limited Şirketi) taraf ndan kabul ve arzu edilen gazeteler
miral Eşref Paşa ve Arifi Beyle ts • de neşrine tavassut edileceğini bildiririz.,, 
tanbula. göndermişlerdi. 

Sonra da aralannda umumi bir ic;
timll yaparak. verilecek cevabın mü
zakeresine girişmişlerdi. 

• 
Gazetemizde neşredilmek üzere resmi daireler tarafından gönderilecek 

ilanların bundan böyle Yeni Postane karşısında Erzurum hanında "Türk 
Maarif Cemiyeti Resmi !lan işleri Bürosu Limited Şirketi,, adresine ve 
gazetemizin ·ismi tasrih edilerek göndnılmesi rica nlıınıır. 

şöyledir: 

•o ·+A 
+ 10 '" 

D 
• R 

• A.D 
•D 
+ 

•9 
. R.9 
+ ıo 
+-

Görtiliiyor ki koz (R) si bilkuvve 
t 

kapana düşmüştür. (E) yerden oy· 
nanan trefl (10) lusu keserse (S) 
de keser. Bir karo atarsa (8) karo 
(D) ni atar. Pik atarsa (S) de · pik 
atar. 

Dr. NACI S. SOMERSAN 
Çocuk Hastalıklan Mütehassısı 

Şişli , Halaskargazi, Meşrutiyet Apr. 
kat 2, No 5 

Her gün sa.at 3-6. Telefon 42493 

~--------------------~--~ ZAYİ - Sahibi olduğum 4051 
No. lu kamyonetimin tek plakasını 
kaybettim. Yenisini çıkaracağım -
dan eskisinin hükmil yoktur. 

Bahattin 

Göz Heikmi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

( Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 
Tel. 22566 

-~~~~·-r-e--ı 
_,_...,....__,....__,., ____ llll!t!-l!W_O_WWW_Q ....... ---· i 

Fatih Evlenme memıırluğundan: 
Emine Nuzaffer - Muallim Ahmet 

Rasim; Fatma Zehra - Arabacı Ali ; 
Fotika - Vasil; Fatma Hikmet - Şo -
för Tahsin; Yaman - Kunduracı Mus 
tafa Bedrettin; Fatma Muazzez - A
gah Alkan ; Güllü Çakmakkaya -
Demirci Veyis; Ekatonin - Yakavus ; 
Muganniye - Itfaiye şoförlerinden 

Nuri; Fatma Şeriffe • Polis memuru 
Mehmet Sabri; Emine - .Mehmet Ali 
Türkay: Samiye - Etem Pertev Ec -
zanesi Müdürü İsmail Afif; Emine 
Sekine - Asteğmen Mehmet Neşet 
Cökdil. 

Bcyoğlt4 Evlenme Memurluğun • 
dan: 

Nadire - Süleyman; Seher - Bay -
ram; Vasfiye - Ali Ekrem; Elimi ye -
Od ese ye; Meropi - Erminisos; : Sof ya 
Mehmet; Sara - Yako; Mukaddes -
Kadri; Aliye Şükriiye - SalAhaddin; 
Naciye - Bekir; Saliha - Sadullah; 
Zehra - Hüseyin; Eleftra - Petro; 
Efser - Ziyaettin; Huriye - Nazmi; 
Muzaffer - Hasan. 

Beşikta§ Evlenme Memurluğunda: 
Haticec - Recep; ; Zeynep - Kema -

Iettin; Havva - Bahri; Sabat Nuran -
Ahmet Remzi. 

Emin.önü Evlenme Memurluğun

da: 
Fatma - Sadık; Anastasya - Ser

kis; Eliza - Estepan; Nuriye - Ah -
met Cengiz; Virjin - lstilyanoe; Ni
met - İbrahim Halil. 

Sarıyer Evlenme Me7mtrluğunda: 
Zeliha - Sal8.hi; Şükrüye - Mahmut 

Şevket; Mazotin - Papadopulu. 

13 - 8 - 936 -

Sinemalar, t 'iyatrolar, 
iaydalı adresler 

ve telefon numaralan 
* HALK OPERETi : Taksim bahçesiıl 

de bu akşam 21 ,45 te (Florya) opereti 

cuma akşamı Büyükdere aile bahçe· 
sinde (Halime} 

• USKUDAR HALE : (Aşlı Bandosu}• 
• Batlarba$ı Hile Bahçes1 : (Sekoya • 

Kaplan Kız) 

ftfaJyf' reıeronıan 

lııtanbul lttaiyeıı 
Kadıkoy hfaiyui 

24222 
60020 

'ı'eşilköy , Bakırköy Biiyliltdere 
Oskildar lttaiyesi 50625 
Beyotlu ltfaiyeıi 44644 
Büyükada, Heybeli. Burıaz, Kınalı ınıll 

takaları için telefon santralındaki memura 
yanım demek kifidir. 

\ofttnM"aat yerlflrt 

Denis yollan acentesi Telefon 42362' 
Akay (Kadıköy lskeleıi) 43732 
Şark Demiryolları Sirkecl 23079 
Devle· 'Jemiryollan Hıydarpat• 42145 

..... ~ tf"IPf .. , 
Cerarhpaıa baıtaneai 21195 
Gureba hastanesi Yeni bahçe 25017 
Haseki kadmlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimi! hastanesi Olküdar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 2214Z 
Beyoilu Zülril.r hastanesi 43341 
Gillhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Siıli 42426 
Balı:rrlı:öy Akıl hastanesi 16,60 

Çabtll athlıt ,,ardım UışldliQ 

Bu numaradan imdat otomo 
bili i ıteni r 

MEVLUT 
Doktor General Abdüsselam zeY• 

cesi Bayan Belkis ruhuna ithaf e
edilmek Uzere Kızıltoprakta Zühti1 
Pasa camiinde 13 ağustos 1936 per· 
şe~be günü öğle namazından sonrı 
Mevlfıdu nebevi kıraat edileceğin • 
den merhumu tanıyanların, seven • 
lerin bu merasimde hazır bulunma· 
lan rica olunuı. 

1 iYA l RO FESl iVALi: 
11 Ağustos - 16 Ağustosa kadar 

TEPEBAŞI BAHÇESiNDE 
Bu akşam saat 21 de 

NASREDDirt HOCA • 3 peri:le tulQatn. 
Naşid • Fahri ~ Halide ve arkadaşları 

AYRICA: VARYETE NUMARALARI 
---- Fiyatlar: 120 - 80 • 60 kuruş 

OSMANLI BANKAS! 
31 Mayıı 1936 tarihi_..1 ... kl vazıyet 

A K 1. 1 F 

Hisse senetlerinin ödenmesi 
istenmemiş olan kısmı 
!{asada ve Bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 

!sterlin Ş . . P· 

5.000.000 - _.,, 
5.559.104 13 ıt 

803.504 12 ı 
4.481.125 7 l~ 
2.266.706 7 
6.425.625 10 ~ 
1.910.583 s 

Müteferrik 

379.350 3 3 
614. 7 31 11 9. 
160.752 14 11. 

27.601.484 6 ı ı 
PAS t F 

Sermaye 
Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe 

Şefi 
G. Della SUDDA 

!sterlin Ş. p, 
10.000.000 - .,/ 

1.250.000 -ı 
331.173 ıs 

227.446 - ıO 
13.677.198 1 ~ 

1.380.298 1 s 
379.350 3 o 
356.018 ı \ 

27.601.484 6 ı 

Türkiye LJ 111ııtt1 
Müdürü 1 

PH.GAR~ 

Ankara Belediye Reislığinden . 
1 - Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir b0fı, 

dirsek, rakor ve saire on beş gün müddetle kapalı ıar 
eksiltmeye· konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 22598 liradır. 
3 ~ Muvakkat teminatı 1695 liradır. tıef' 
4 - Miktar ve şeraitnamesini görmek istiyenler 936 

gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin 21. Ağu~toS bi!' 
cuma günü saat dokuz buçuğa kadar temınatlarıyle e, 
likte teklif mektuplarını Belediye Encümenine ve~ı' 
leri. ( 4508) 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

1' an'm hedefi: Haberde, fikirde, 
lıe11eyde temiz, dürüst, samimi 
olnıak, kariin razetesi olmaya 

çalıtmaktır. 

ICHinün meseleleri 1 

Ha va seferleri 

1 AN 

• 
Ank&rada yatağınızdan sabah pek 

erken kalkarak yolculuk huırlık ve 
beyecan.1a.n ile llhıirleıumınlze hacet 
)'oktur. RaJıatça kab,·aıtınızı yapar, 
laletenlzl okur ve, uçak yolculuğu l
'-bt hani, zarif çantanızı kend.lniz 
ia§ıyarak, · 9,5 ta merkez postahane
abıden hareket eden hususi otobüse 
)'erle,lrslnlz. Onbet dakika 80Dr& o-

Sierra Guaderra'da bombardıman edile,. küçük bir §ehirde hükumet zıhlı otomobil.Zeri 

tlak ıneydanmda olursunuz. Hava Yol
larının lngiltereden yeni getirttiği 
dit satıhb, sağlam, süratli, güzel, 1-
dareu, emniyetli ve rahat uçaklaı--
daa biri emre amade beklemektediı'. 

ispanyoD lsyano 
HUkQmet kuvvetleri bir 
cok yerlerde mahvedildi Ben, birinci defa bbıenlerin yüzle

ttade korkuyu değfl, pek özlenen ve 
ilk tadacak olan bir uwkln ruha Lizbo~, 1~ (TAN) - Asiler 
doldurduğu hoş heyecanı sezdhu. Bl. Guadala~ara yı . ele ıeçirmitler 
lbn gibi qık olanlar ı.e, memleke. ve Madı,de 50 kılo~etr.e k~dar 
tba, terakki ve tekemmül yolunda en yaklatmıtlardır. Asılerın el_ınde 
lbodern vuıtala.n kullandığını lfti- buluna~ .19 tayyare Somosıen:a 
.. __ • vin cephesını bombardıman etmıt 
'"-na görüyor ve 80D8UZ bir se ce h"k-'I. t' 'k' ta · · d" 
lr .. - • ._~ rlardı ve u ume m ı ı yyaresını u-
-ı:::!~---' _., -• k-..11 türmüttür. General Pontes'in ku 
~ u~ -anı mer OCMlen • S 

leldz kilometre m&ktır. Yakında Is- mandaa~ altındakı kuvvet, _ l!'n 
t..y nakl hınacaktır Ara- Rafael ıle Pınan zaptetınıttır. 
4laJd 

0

:c!,U::Uen .:falttır ve İyidir. Bu v ku~et cenu~an Madridel 
Ba nh t k 1 dogru ılerlernektedır. 

, ._._ açaklanla altı pllotane ~-.a~ - Hüktlmet kuvvetleri ise, ricat 
..... varsa da, biri, ta yanuuı~ ekt d' 1 s -'-• ._..._ h redllnd etm e ır er. araseue Y&K•-
--.retbıde bir memura 811 ş nında hezimete uğraya.n Mark-
~ bet ldfl aeyahat ede- · ti ·· d f 1 "I"' 1 ~' cered "'- sıs er yuz en az a o u ve yara ı 
11 . · H~at,,:::.. ~n vermitlerdir. Bunlar Portekiz 

•e gii&elffjUle 0 °71- hududuna iltica etmek çareleri-
llaraya Jaiklmdlr. Yolculara ta~ Y~ ni aramaktadırlar. 
edi"'-'ek l)i bir ~y. bir tane garbı iki hükumet tayyaresi Sevil 
4-cioıu harltuı edinmeleri, daha asilerine iltihak etmittir. =:ta. binmeden, .hangi yoldaa ~- Hülrumetin bir maflubiyeti 
.....,., - pilottan öj'renmed .~~ ve:-· Lizbon, 12 (Tan) - Baddajazı mü 
~ harita üserln e .-ıp e e- dafaa etmekte olan milis kıtaatını 

l'abİi .._.. • f'r+:"'-..:ıi • • :n. takviye etmek için Madritten gönde-
IMi(iia ' ~n, ft--:.' zı~ 141

... rilen kuvvetler yolda FasWard 

bu.ta tı1l 1 
~ seferlerinden daha mUkemme; tutuşmuştur. Muharebe saatlerce 
"-ile ta8avvur olunamaz. Ankara sürmü§tür. Hükumet kuvvetleri be
lle •- men hemen tamamiyle imha edilmif-aatanbul arasındaki mühim me-
W tir. Kalanlar 250 maktul, birçok 
~. 36 

lira gibi nJspeten az bir zırhlı otomobil, silah ve mühimmat 
...._" ._..~_ •

1r•1-"P ll'fllme kat.eden ~. 
~ere verdljl nJ. •"8.t.llk zevk bırakarak kaçmışlardır. 
~ istifade 0 ücretle ölçtilemı) --.1c Asiler henüz Badaja.ıa girmemiş-
""~e büyttkttlr. ·ı.·~ir, fakat yüzlerce kadm ve çocuk 

İki yol takip edllmekt.«llr: PortelCIZtı uu.., etmek için nehri geç 
mektedirler. Butad-. vukubulacak 

~ 1 
- Ankara - OınnaneU - lznlk muharebenin çoJc §iddetU olacağı tah "°\ta - YfJll)köy. min edilmektedir. 

2 
- Ankara - Adape•n - Şile Tola Şelari a•ilerin elinJe 

"- lt11nıe11 Feneri - Yfllilköy. Hendaye, 12 (A. A.) - Asilerin 
~de IOll denıctı easlptlr. Birin- Saint Sebastien'e 20 kilometre me • 
'-' e Aııkandaa O.W.eH elvan- safede bulunan Tolosayı zaptetmif 
L. ıc...... oldukça kıraç, r.ıplak dağ- ve hükümet kuvvetlerini Picohueta 
""" t.epe1er tepelerinden tardeylemiş olduklan 
... ~ ve vadiler görtuttr. An- ha.her verilmektedir. 
~ laatkt.ea ..,.... gölün ve lfarma.. 
' Dün aqam saat 19,30 da aailer 
~~~-~doya doya lnın'a beş kilometre yaklatmıı ve 
..;.:,.~. Tekt.onlk f:etekktll bakı- ileri hareketlerini orada tevkif etmiş 
..::-• Ba)'ll"ID ve dlfer adalann bulunuyorlardı. 
~ )'Unaçlan De bir tek küme Bebobia ile Enderlaze arasmda 
~ Ye denis derballlderbün bu çc;.. harp bütün 'iddetiyle devam etmek

"tt ttlyu anlatrü tanda lntltar et- tedir. 

ı.... 0 kadar- vuphla ıöae çarpar ki, lapanya beynelmilel bir lıomit• 
~- tqltilini iatiyor 
' Ve t.&MI cojrafya menklılan Paris, 12 (Tan) - lspanyanm Pa-ıı.... -• o Mhada pek u bllglsl bulu-
•-._ da ris sefiri, hariciye nazın Delbo8a hü
"-' 

0 
manan ile eJUradar o- k1imetinin, Fransanm İspanyol işle-

~ _YUlyetl çabuk bvrvlar. rine karışılmamasını bildiren tekli-
"-a~ Yola. memleketlmbde öre-

'-._'!'- yeal yml tertibat alman 

"~ berlnden ~r. O 
\ ~ .PÇh satılıl&rm vtls' ati 

~rl hakkında iyi bir fikir e-

' Ad-. bu ku3balcıtı mükemmel L 
'ıt ... ~. Şile Ue Bolu arumda

~ ~eldz sahilleri ve hele Boğa
~ """PeGftı görüntittt. llODl'a, birkaç 

~tanbuhm muhtfıtem pa.. s YetUköy uca1c alanmda 
~o dertıce ıörillmeP değer 
~ ~ ld. onlan deprtadtı met-

'~ ve t&valye etmekten ka-
~ lr. 

'-~ Postalan itinin orpnlaayo
~ \' 1Yldlr. Pilotlar gayet maha
~ ~e "-dfeeever khnselerdlr. Bu 
'~ \'e muvalfakıyetinden do
~.,._YI ıı...retıe tebrik etmek 

bip harekettir. 

V alaMiyada harap ola." 

fi hakkındaki mütaleasını ihtiva e
den bir muhtıra vermiştir. İspanya 
hükumeti, silah ihracatının bir ta
raflı olarak menedilmesini yasak et
mekteyse da bütun ~·rleflez, • 
mfü'hduıto anltll'ftdma işUrak ettik
leri takdirde buna karşı itirazda bu
lunmıyacaktlr. Sefir, bu itilafın tat
bikını temin için beynelmilel bir kon
trol komitesi teşkilini ve her türlü 
kaçakçılığa mlni olmak için beynel
milel bir kuvvetin ispanya sahilleri
ni muhafaza etmesini teklif etmiş
tir. 

ltalyanın bir iateği 
Paris, 12 (Tan) - İtalya hükume

ti İspanyol İ§lerine kanşılmamuı 
hakkındaki anlaşmaya ecnebi mem -
leketlordP. a:önüllü kaydedilmesini ve 
iane toplanmasını meneden bir mad
de ilavesini istemlft,ir. Lehistan hü
kumeti itilaf nameye ittirake hazır 
olduğunu, lsveç, Norveç ve Felemenk 
hUk1imetleri de ispanyaya harp mal
zemesi vermiyeceklerini hariciye ne
zaretine bildirmişlerdir. 

Almanya, ltalya ile laem/iltir 
Paria, 12 CA. A.) - Berlinden bil

dirildiğine göre Alman hükumeti la
panyol işlerine müdahale edilmeme
sine müteallik itilafnameyi İtalya -
nm ayni r,eraitile kabul edecektir. 

Anaerilta Aorapa İflerine 
lrarafmıyacak 

Vatington, 12 (A. A.) - Hariciye 
nezareti dUn aqam Amerikanın Av
rupa i§lerine hiçbir suretle karl§mı
yacağını bildirmiftir. 

A. N. Pekelmen Malagada lafHJnyo1 mültecileri kaf-acak gemf bekliyorla.r 

yık·ıl.an bir bina 

idam edilecek O.iter 
Barselon, 12 (A. A.) - Asi gene

ral Goded ile Burriel, bugün idam e
dileceklerdir. 
~ -·-ıaıill bu iki .-...ı ill

yanın cUmhuriyet aleyhine mütevec-
cih olmayıp İspanyada hüküm sür -
mekte olan anarşi aleyhine mütevec
cih bulunduğunu beyan etmişlerdir. 

isyanın gayesi iktidar mevkiinin 
· •• : .1 diktatörlüğün eline geçmesine 
mini olmaktı. 

A•iler de mukabele bilmiail 
yapacalı 

Lizbon, 12 (A. A.) - Radio clup 
general Goded ile general Burriel'in 
cezalarını tahfif etmediği takdirde 
şimdiye kadar esir edilmiş ve şimdi
den sonra esir edilecek' olan hUkO
mete sadık zabitleri idam edeceğini 
haber vermektedir. 

T alarip edilen konıolınlaaneler 
Burgos, 12 (A. A.) - Resmi bir 

tebliğde hükömet donanmasının Al

gesirass'daki Fransa, bilyük Britan

ya ve Arjantin konsoloshanelerini 

bombardıman ve tahrip etmiş oldu
ğu bildirilmektedir. 

Zenwin lıpanyollar, amele 
kıya/etinde 

Perpignan, 12 (A. A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: Asilerin hilk(i. 

met kuvvetlerinin elinden Aragonda 

ki.in Sastago kuabasmı almlf ol -
duklan BÖylenmektedir. 

Barselon fabrikaları patronlarile 

zengin İspanyollar amele kıyafetin
de ve günlerce trat olmadıklarmdan 
uzun sakallarile ortada dolaşmakta

dırlar. Süt veren inekler de yenmek 
Uzere kesilmiştir. 

Barseıon dağı tarikiyle Golf Clu

be giden yolda birçok cinayetler ol

muş ve halen de olmaktadır. Bu 

klübün azaamm birçoğu İngilizler ve 
zengin İspanyollardır. 

F ranıa gönüllü lıayclına 
mü«uu/e etmif mi? 

Paris, 12 (A. A.) - Seville nee
retmiş olduğu bir haberde Fransız 

hük1imetinin tapanyol asilerine k&rfI 
mücadele etmek arzuaunda bulunan 

kimselerin gönüllü kaydedilmelerine 

müaaade etmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Bu haber henüz teyit edilmemiş
tir. E'er teeyyüt edecek oluna müs-

Tehlikeli yerler 
Belediye kazalara mani olmak için Bilginizi yoklayınız 

sahillerde, lağım, anafor, kuyu gibi -----------
yerlerin tesbiti ile uğraşıyor ve bu-
ralara "tehlike vardır,, diye levhalar 
asıyormuş. 

Elhak güzel bir tedbir. Alkışlarız. 
Yalnız bu meyanda bazı plajlara 

da böyle "tehlike vardır,, levhasının 
asılmasının muvafık olup olmıyaca
ğmı düşünüyorum. 

Ne dersiniz? 
Çünkü ekser plajlanmız kumsat

dır. Güzeldir, kuyusu yoktur, amma 
veJakin içinde anafor pek fazladır. 

insan boğulmasa da boğuntuya uğ
ruyor! 

Lokantalar 
Belediyenin liğrm gibi, kuyu gibi, 

anafor gibi yerlere levha asacağını 
bir arkadaşa söyledim. Memnun ol
du. Mahzuz oldu: 

- Demek dedi, lstanbulun ekser 
sokaklannda sık sık "tehlike var
dır,. levhasına tesadüf edeceğiz ... Fa
kat şu ilanı bazı iğrenç, pis lokanta
lara da assak fena mı olur acaba? 

!stan bul eğleniyor 
Istanbul eğleniyor ... Kırk gün kırk 

geceye girdik. Eski masallan yaşı
yoruz. Bazı lokantalar ve mesireler 
ve gazinolardaki fiatlara bakılırsa . 
kırk haramiler bile var ... Bin bir ge
ce masallarındaki biltün eşhas ve un
surlar tamam! ... 

İstanbul eğleniyor.. Fakat bana 
kalırsa İstanbul durduğu yerde eğl~
niyor. Yani eğleniyor ve harekete 
geçmiyor. Eğlenecek yerde biraz yU
rüse ve bir hamle yapsa daha iyi 
olur .. 

lstanbulun eğlenmesi için, seyyah
ların eğlenmesi llznndır. Ahmedin 
cebinden çıkan para Mehmedin ce
binden transit geçip Aliye gittikten 
sonra bu eğlence f.lı!Ye yarar? 

Meddah 
Kırk gün, kırk gece eğlencelerinin 

ikinci tiyatro haftası, meddah ve 
KaragBz temsilleriyle bıtşladı ... 

Fakat meııldah dinlemek'~ klrk 
gDıt Jdtk" ge~eyt lte ~~k? :Areıı
de zamanlarda bile meddah eksik 
miydi sanki?.. Kıtlığına kıran mı 

girmigti bunun? 

Sorular 

8 - Tuzun ne gibi faziletleri var
dır! 

S - .Kant kaçta ve nerede doğ-
muştur! 

S - Sakalln adası nerededirf 
S - Mazaren klmdlr! 
Dünkü •orulann cevaplan 

S - Kiliselerde çan çalmak uaulil 
ne zaman kat edUm~tir1 

C - Kiliselerde !;&n çalmak usulü 
Mllidın döndüncü asnnda bir papu 
tarafından laat edUml~tir. 

s - Kağıdı ate§ten yanmaz bir 
hale getirmek için ne yapmalı' 

C - Kağıdı ppm içinde 11datma.. 
b. 

S - Fransada birinci hukuk mek
tebi ne zaman açtlm~tır' 

C - Milidın 1296 ncı senesinde. 
S - lngilterede birinci §imendifer 

hattının kü.,at reami ne zamandtr' 
C - tngllterede birinci !}lmendlfer 

hattının küşat resmi 2'7 eylül 1825 
te ~·apdnuştrr. 

Rahata kavuştuk 
Bazı akşamlar, birkaç ki§i bir ~ 

lup Beyoğluna otomobille çıkmak 

için onar kuruş vererek bir dolmuı 

yapıyorduk. Gazetelerde okuduk ki, 
bu "dolmuş., usulü artık kaldırılı

yormuş. Kararın aleyhinde hareket 

ed~n şoförıer ceza görecekler"'lif. 

Eh, esbabı istirahatimiz temin e

dildı demek. Bir daha artık beş ki
fi bir otomobile binip onar kunıt

tan elli kuruşa Beyoğlu."ıa çıkıumya
cağız,. Taksiyi indirip tek başımıza 
otor,ıobile kurulacak, rahat rahat 715 
kuruş verece@.z ... 

Maamafih bu karar sade halkm 
değil, şoförlerin de lehindedir. Onla· 
nn da esbabı istirahati adamakıllı 

temin olunmuştur. 
Varsın bekleme yerlerinde otom o. .. 

bil1eriııin için~ ay4'klanııı uabp 
eabahtan üp.ma, ak..,ndan sabaha 
kadar uyusunlar! ... 

Bir de "llrahati fiddUnya ! .. der
ler. Bundan ili rahat mı olu .. ? 

Kin okadar büyük ki çocuğa bile tabanca vermi§ler 

takbel İspanyol hükumeti ile Fransa ı Şimali garbiden ve cenubu gut>t -
arumda birçok mUıkilli.t çıkacak- den iki kolla ilerlemekte olan uller, 

ur. şimal cephesinde Sen Sebastiyeni 
K.urfUna diz.ilenler sarmışlardır. Cenubu garblde iae Ba-

Ba.nelon, 12 (A. A:> - General dajosa doğru akın YIQ>maktadırlar. 
Godes ve general Buril bu sabah 
Monjuicli kalesinde kul'§una dizil- Hükumet buraya Madritten takvi-
mişlerdir. Bqbakan ile sU bakanı ye kuvveti göndermişse de, asilerin 
bunların affedilmemesini cilmhurba.ş iddia.sına göre Badajoe işgal edilmiş. 
kanına tavsiye etmiştir. tir. Şehrin etrafında yapılan çarpış

malarda 200 kişi ölmüştür. 
lhtili.lin başlangıcında San Sebaa

tiyende bulunup, bili.hare askeri ha
kurulu, Avrupa ve Amerikadaki el- rekattan dolayı Madride dönemiyea 
çilik, büyük elçilik ve konsoloslukla- İngiliz elçisi yerine, Londra hükiıme

Madrit felarinin iQfui 
Madrit, 12 (A. A.) - Bakanlar 

ra mensup otuz kadar sekreteri kad
rodan çıkarmıştır. SU bakanı birçok 
generalleri ve yüksek zabitleri de ba 
kanlık emrine alml§tır. 

Haber verildiğine göre, Cuneuca -
dan birçok koyun ve sığınn ve kfil. 
liyetli miktarda emtianın gelmesi 
Madrit şehrinin iaşesini temin etmiş
tir. 

Komünist mebus Cuenca, Oviedo -
nun altı kilometre ötesinde bulunan 
Losones ile Trubia sillh fabrikası
nm İ§falini teyit etmiştir. 

Sen Sebutiyeni •ardılar 
Londra, 12 (Tan) - İspanyol ası

leri dündenberi faaliyete geçmiş bu
lunuyorlar. 

ti şimdi Madride yeni bir mUmeeail 
göndermeyi kararlaştırmıştır. 

Madritteki İtalyan elçisi ise iatifa 
etmiştir. 

/iti a.i ordu birletti 
Berlln, 12 (Tan) - Madrit hbkl

mett asilerle bir mütarekenin alcU 
için, Vaşington hüküınetlnin tavas
sutunu dlleml~tlr. 

Mütarekeden makKat, ecnebDerha 
sel&metle ispanyadan ur.aklq~ 
temin etmektir. 

İki ayn kolla Madride doğru ytlril· 
mekte olan asi kuvvetleri bqtln 
Marida kasabumda btrletm1'1erdlr. 
BugttnkU vaziyet uOerln lehine döıt 
mtlşttır 
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Radyo 
luglnkl Program 

Kahire 

Amerikalılar d~nışıklı profesyonel 
güreşlerini bilerek seytederler 

Ollm pi yatla rda 

Milletlerarası tasnifte 
Türkiye 19 uncudur 

Milletleraraı tanil Yirmi ikinci:Letonya, O altın, 1 gli 
Berlin, 12 (A.A.) _ Almanlarm milş, 1 bronz madalya. 

jimnastikte kar.anmış olduklan mu • Yirmi üçüncü: Yugoslavya, O al -
vaffakıyetler sayesinde Almanya, tm,1 gümüş, O bronz madalya. 
dün yapılmış olan on bir müsabaka- Avustralya, Belçika, Danimarka 
dan sonra milletlerarasmda yapılan ve Filipin birer bronz madalya almış. 

19: Pllk. 21.30 Borsa. 20: Mizahi düet. 
20,30: Mithat Aınn tarafmdan solo piyano. 
20,45: Olimpiyat haberleri. 21: Karan. 21.55 
Ferit ül Atras heyeti. 22,30: Konutmalar• 
22,50: Ferit ül Atraı heyeti. 

ı.tubal 

18: J;>anı maıikili (pllk). 19: Tepeba• 
,ı bahçesinden nakli. 20: Sıhhi konferant 
Dr"' Profesör Fahreddin Kerim. 20,301 
Stüdyo orkestralarL 21,30: Son haberler· 

Yunanlı Cim Londos 
pehlivanlarıyla 

bu sefer de 
tutuşacakmış 

Türk 
tasnifte en başa geçmiştir. lardır. Saat 22 den ıonra Anadolu ajanıJDJll 

ıazetelere mahsus havadis servisi Yeril• • 
cektir. Birinci: Almanya, 18 altın, 18 gü- Olimpiyatlarda Jünlrü neticeler 

mUg, 24 bronz madalya. Berlin, 12 (A . .A.) - 400 metre Boda.,..t.e 
İkinci: Amerika, 17 altın, 13 ••• n • serbest yüzme ( ~rkekler) : 

6 "' • ed" Am 'k .. d ki 111,30: OrkHtra koneeri. 20,30: Kanwılı 
müş, 6 bronz madalya. Birincı: M ıca, en a, -s a · netriyat. (Köpeczi Bocz rejiıi) . 21,20: 

llk güreşini geçen pazar seyretti-
Ürüncü: lsvıw-, 6 altın, 5 gUmUa, ka 4:4: 5/ 10 yeni olimpiyat rekoru. Piyano - prkı, 21,55: Haberler, olimpi,at 

tir. Yunanistanda seksen bin kişiyi ~ -~ Y lk" . Ut J .. dak'k 45 neticeleri, 22,20: Radyo orkestraııı Ha• 
7 bronz madalya. ıncı: o, apon, -s 1 a berter. 23,40: Cican muıikiıi, 24,30: Beet-

ğimiz Cim Londosun ikinci müsaba
kayı Dinarlı Mehmetle yapmaya ka
rar verdiğini haber '8.ldık. 

toplıyabilen maçı yaptıktan sonra bu 6/ 10 hoven musikisi (pllk). 
raya gelen Cim Londoa ilk mUsaba- Dördüncü: Finlandiya, 6 altın, 6 .0 glimUş, 6 bronz madalya. uçUncU: Makino, Japon, 4 dakika v....,._ 
kasında yağmura tutulduğundan um 48 1/ 10 ---

. : duğu kadar kalabalık karşısında gü- Beginci: Macaristan, 6 altın, 1 gli· · 18: Piyano konseri, 18,30: Pllk (kemad Geçen hafta Yunanlı Cim Londos 
karşısına çıkan Rus pehlivanma en
vaı çeşit Amerikan oyunları tatbik 
ederek serbest güreşin hemen hemen 
bütün hünerlerini ahaliye gösterme
ye muvaffak olmuştu. 

mUş, 2 bronz madalya. Dördüncü: Negaml, Japon, 4 daki- solo). 18,50: Konatmalar. 20: Radyo pi· 
' reşemedi. Al ---- ka 53 6/ 10. yesi. 20,30: İspanyol prkdan. 21,30: Ko-

Şimdi meşhur Cim Londosun Di- tıncı: &"&~, 5 altm, 5 gümüş. nutmalar, 22: Leh prkdan, ,25: Muaiti-
4 bronz madalya. Su topu müaabakuı: !i ne,riyat, 23: Olimpiyat haberleri, 2s,ssı 

narlı ile yapacağı ikinci güreşe ge- u---- takım 8 o H 11 da takı Danı pllklan. 
lelim:· Yedinci: İtalya, 5 altm, 4 gümüş, ~ 1 

• 
0 an • 

Yunanlının Rusla tutuştuğu sava
ım neticesi iyiki, Cim Londosun le
hine neticelendi. Dinarlı - Londos 
güreşine başlamadan evvel, profes
yonel güreşlerdeki müsabaka taliin
den ve Amerikada profesyonel güreş 
ler hakkındaki telakkilerden biraz 
bahsetmek faydalı olacaktır. 

Profesyonel tutuşmalarda müsa
bakaların talihi organizatörleri dai
ma titreten bir kabus gibidir. lzah e
delim o kabusu: 
Meşhur gampiyonlar çok para a

lırlar. O meşhur şampiyonlarla gü
reşecek derecelere gelmiş olanlG da 
epey para isterler. Güreş ise, bilhas
sa ciddi yapıldığı zamanlar ağırca ve 
temaşa heyecanı pek fazla olmıyan 
bir spordur. Çünkü ciddi çarpışma- Cim Londoa 

tarda kartılıklan tehlikeli oyunları du. Amerikalı organizatörler iki 
tatbik etmek pehlivanlarm pek işle- mUşkillü birden halletmek mecburi
rine g~mez. Bir saniyelik dikkatsiz- yetinde kaldılar. 
liğin mukabil bir oyunla mağlubiye- 1 MU b kal te · 
te kad ürUkl di 

w . • • d - sa a ann maşa cazı -
ar s en gını o mın er be . . h f tm k 2 A · 

kurdu olmuf insanlar hepimizden iyi sını damu b~ azak e eı ·k· -kl. mlynı 
bil. 1 DUn n.-.n-.ıı- .. xhretl • • zaman ır aç sene ı re a a 

ır er. ya wm&u...:ı ,.. en bı- .ıı--- tiril . ""hr tl . u 
ribirlerine yalan ve anJaruulaki mey\&IPolla ~V51fı~ !19 e en uç 
müsabakalardan halkın büyük mera- bet~ .. '~ e~e':°ek. . 
ka düşeceği pehlivanların adedi çok Bu muşkülleı:. tabiatiyle d&Dlflklı 
değildir. güreşleri zaruri kıldı. Büyük şöhret-

Şöhretli pehlivanlar da reklamla- li şampiyonlar manzarası heyecanlı 

rmı temin için senelerce çalıımışlar- ve oyuıılan müteaddit savaşları teh
dır. Şimdi düşünelim; senelerce emek likesizce başarabilmek üzere karşıla
verilerek temin olunmuş iki büyük rına çıkan ikinci derecedeki pehli
şöhret bir defalık ücret için müsa - vanlarla anlaşmaya mecbur kaldılar. 
baka ta1iine güvenebilirler mi? O tarihten beri Amerikanvari serbest 

Bilhassa, o insanlar, maişetlerini güreşler her hafta seyredilen hoş te
yalmz güreşle temin ediyorlarsa.. maşa numaralan şeklinde devam e
Bu sebeplerden Amerikada yapılan decekti. Ve o tarihtenberi mesela, 
gilre§lerin ciddi olanlan pehlivanla- seksen kiloluk bir pehlivanın 120 ki
rm mukabil oyunlarla yenilme kor- loluk heybetli rakibini bir hamam 
kulan ytıztlıuien pelr yavanlqmağa bohçası gibi kafasmm üstüne kaldı
başladığJ görülmüştü. Evvela güreş- rarak fırıl fınl döndürdükten sonra 
ler tertip ederek yaşıyanlar ciddi sa- pat! diye yere vunnasma imkan ha
vaşlann bu yavanlığını başka çare- sı1 oldu. 
lerle gidermeğe çalıştılar. Müsabaka Cim Londoe Amerikada böyle isti 
nizamlarını tadil etmek suretiyle de- haleler ~ güreşin dünya şampi
v&mlı oyunlan ve temaşa cazibesini yontuğu ile beraber en artistik peh
temine uğrqtılaıı. Bu §eklin de mah- livanı olarak tanınmıe bir insandır. 
zuru bir sene içinde meydana çıktı. Kendisi senelerce Amerikalılar tara
:Amerikada mevcut btıtün serbest gü fından keyifle seyredilmiştir. Şimdi 
ret şampiyonlarmın biribirlerine Amerikada başkalan onun yerini al
ka111 olan dereceleri ahalice bilindi. dığı için ahır ömrünü Avrupa güreş 
Dereceleri bilinmiş insanların ikinci, minderlerinde geçinnek niyetiyle va
Uçilnctı güreşlerine kimse gitmez ol- tanı olan Yunanistana avdet etmiş-

Gece Yarısı 
No. ıs Jlahmut YBBARI 

Onun herhalde başka bir niyeti, Omuzuna bir el dokunmuştu, 111çra 
dilşUndUğtl de olmalı? Ne düşünürse yarak dofruldu; Sadrettin Rahmeti
dtıetınslln, kulise ayağı alı§lll&malı... yi gördü: 
Benimle ahbaplığı ilerletmek istediği - Ne var, yahu? Birdenbire kor· 
muhakkak... Kaçınlır fırsat değil... kuttun? 
~nç, güzel, üstelik paralıya da ~n- Sadrettin Rahmeti, gözlerini kısmış, 
ziyor. Kimin nem? .. T&Dl§tığımız ye- sinsi bir bakışla süzerek bıyık altın
ri hatırlıyorum ama, adını, aanmı dan gülüyordu: 
toparlıyamıyorum... - Azizim, pek dalgmam. •• 

Celil Kahir, siyah saçlı, ateş dudak Celil Mahir, Sadrettin Rahmetinin 

Dotruaunu söylemek lizımgelirse, 5 bronz madalya. mmı mağl(ip etmiştir. Alman ta~- ..,.. 
Cim Londoeun n:-arlı ile yapacagı· Sekizinci: Japonya, 4 altın, 3 gü- mı laveç takımını 4 - 1 yeıımiftir. 20.10: Paul Abrahamm • Viktoria 11114 

. . 7 . . .u.141 • • •• mü 4 bronz madal Fransa Avusturyayı 4 • 2 mağlup thr Hunr., opereti. 21,55: Musiki türli lıit 
bu ıkincı mtıkam gUreşmm musaba- §, • • ya. etmiıtir. Belçika takımı 6 • 1 lngil- ıüit. 22,45: Olimplyad neticeler. 23,151 
ka taliine kendisini nasıl razı ettiğine Dokuzuncu. lngılteı"e, 3 altm, 6 kunmı . . Poıta - telrraf bandoıa. 

gUmn.. 2 b ada1 tere ta mağlftp etmıştir. RHır-
hayret ediyoruz. ÇUnkU burada A- "'9• ronz m ya. • • -rw. 
merikanvari eerbeat güreş hakemli- Onuncu: Avusturya, 3 altın, 4 gü- Kayık ~tları Obmpik 
-· ı k kadar bil y uf peh müş 2 bronz madalya 8 metre ımıf ı: 
gın yapaca en us • ' . • Birinci: İtalya, altın madalya. 
livan Dinarlmm babUidır. Tayyare On birincı: Çekoelovakya, 3 altın. lk" .. N •• n-n.. dal 
oyunlariyle ve çeşit çeşit hUnerlerile i gUmUt, O bronz madalya. mcı · orveç, 6...y&"'9 ma ya. 
ilk milsabakasmda ahali tarat'Didan On ikinci: Felemenk, 3 altın, 2 U çUncU: Almanya, bronz madalya. 

çok teveccühlere m~ar olan Cim gUinllt, 6 bronz madalya. rv::=: Macaristanı 11 • 7 yen 
Londoe, bu gl1reete bır muhataraya -On UçUnctı: :Eatonya, 2altm,1 lft- mittir. Almanya, 16 • 6 Javiçreyi 
dilşmemeal için evnaı çeşit oyunlann milş, 3 bronz madalya. -1(i tmittir 
tatt>ikmdan vazgeçerek, hele tayya- On dördünctl: Mısır, 2 altm, 1 gü- ~Jc e · 
re oyununa hiç yanaşmıyarak tema- milş, 2 bronz madalya. ~~: lO. o ll'ra flO. 
şa cazibesinden feda etmek vaziyeti- On beşinci: hviçre, 1 altm, 8 gü- t "tti ~ya 3 _ ı;,-ırc,1::da P 
ne dilfebilir. Hem Londos lhır öm- milş, 3 bronz madalya. e ~ yı 

19.05: Askeri bando - Haberler, aıked 
bando, 21,15: Küçük orkestra, 22,30: Ha
berler, 23,45: Almanca franau:ca bı&berler-. 

Belgrat 

20,30: Mili neıriyat, 20,50: Plik, tU 
Senfonik orkestra (Kral saraymm bando
su). 23: Bertin olimpiyadı neticeleri, ıı,ıt 
Haberler, 23,30: Halk .. rlrılan. 

Hoakova 

20: Şopenln eserlerinden konur, 20,451 
Rus halk .. rkdarL 21,15: Dinleyicilerfıa 
iatedilrleri parçalar, 22: Yabancı dill.W 
DClrlY•'-

rUnU Avrupada geçireceğine göre, On altmcı: Kanada, 1 altın, 2 gU- ye•-..ı '11: 1 Dani k 11 akında . . . . .usvıçre, u • mar aya ga p. bil G L'''--- b 
y devamlı Pana güreşlennın milş, 5 bronz madalya. ,.. ··tan 4: • 1 Bel "ka 1. e raaer • u-.m UJ'I • a 

:-:.. . k n-- d - On yed" i . .IUganı.. ' çı ya ga ıp. Griffin • lngiltere • q.n heaab' meva"""'e gırme UR:re ol ugumu- ınc : ArJantin, 1 altın,l B gli d"" · f" 1 1 kt .;r• 

d h 1 Cim Lo d 
. .. . u n omı ına yapı aca ır. Adipe Unıguvay y -Hy,. zu a esap ar. n osun Parıs- gumüş, O bronz madalya. H' di tan Fraııaa Al F • • a e.u.r· 

te tututabileceği şöhrette iki tlç peh- On sekizinci: Norveç, 1 altm, 1 
1 

m 8 
• ' manya • e- Ağır siklet: 

l. rd O hl" anı ı o· ·· n.. o b emenk. ""ea1111 • Unıguvay • sayı h,M&lldJlm ıvan va ır. pe ıv ar a mar- gum"'9, ronz madalya. • • ~ · 
lı Mehmet gUreşmiştir. Londos Di- On dokuzuncu: Türkiye, 1 altın, 0 Olimpıyat futbol maçı: Pilat • Lehiatan • a galip. 
narlıyı son günlerde yenmiş bir peh- gümüş, 1 bronz madalya. il YLeanhi~ 13 Atağulmnstos bNorveç tadaktml ı Lowel • .Arjantin • HermanMll 
livan vaziyetinde ve sabık cihan gam- Yirminci: Yeni Zelanda, ı altın · 0 e stan . 1 ronz ma ya Danimarka - ya ayı heaablle plip 
piyonu unvaniyle Parise giderse rek- gümüş, O bronz madalya. ve tıçUncWtık içın kartılaşacaklar • TUy aiklet: 
Ilım için &'~~·ere kolaylık ver. Yjrnp b~: ~.o altm, 2 dır. ' , Catteraı - Cenubi Afrika· 
miş ol~ ltıiiiüş, 1'bronz madaiya;. .._ lB-Aptoeta A:vaelmya-t~r!tal:S l chek • Avusf~a. • }'.& aayı h~ 

BirçoY gifr~ meraiıifarı LonJos - t&kiniD.rı, ol~i)rk'l pmpıy6nluğU galip. 
Dinarlı maçına bakıyorlar 9unlan truya çalı§ıyorlar. Dinarlı ile KW1 _ Olimpiyat kayık yantlan: Ağır siklet~ 
söylüyorlar: yiın arasında vakıi. muka~ '"'"'"· Altı metre mmfmm galipleri mtı- Michelot • Fransa - Penılu bo 

"~ J o.u.... sabakaamı yapacaklardır. . . . 
- Canım Müliylm Dinarlıyı 80ll tülecek iki güre§ olmU§tur. Fakat B" . . 1n ' it it dal ıspatı vücut etmediğinden h'"·--Cim ınncı: gı ere, a m ma ya. 

amanda iki kere yenmiştir. Serbest Londos gibi temaşası keyifli ve lki . N gUmilş dal galip sayılmıetır. 
~Kara Aliden ve Tekirdağlı- pahalı bir pehlivanı bir maça hasret- .,,. ~cl:U ~~eç,b mdaa ya. Trembl,..ıı~ -~= kadmlat 
dan daha tecrtlbelldlr. Mademki, mek pek kabil olabilir mi? uçunc : .us~eç, ronz ma lya. .. Biri-.. "· .Jestring • Amerika • 
Londoe Ttlrk pehllv.anlan De gtiret- Yukardanberi anlattığım uzun se- Kürek tufıye mUaabakalan dun umpiyat şampiyonu. 
meye karar vermiştir. Neden Milli- beplerle bugün Amerikada hemen yapılmqtır. İkinci: Rawla, Amerika. 
ylml tatmasın da Dinarlı ile Atlnada her hafta yapılan serbeaİt güreşlerin Boka, tufbr• maçları~ 'OçUncU: Poynton Hill, Amerlka-
zaten ayırt edllmlt bir güretl tek • (şampiyona maçlan haricindekiler) Ho~z siklet: "k ' h bil DördUncU: Doumerlang, AJrıJaDt1 
rarlum f ekserisinde danışıklı döğU9 yapıldı· Oritiz • M~klll a - ayı 81& e Beşinci: Jordan, Almanya. 

Biraz insafla düşünelim, yukarda- ğmI ahali de biliyor. Fakat bir Anı~ Ranıee • İngiltere - ye galip. Altın . ,..__ .. 
Orta llildet

•. cı. v..wa, .ıı&ponya. 
ki anlattığıduz temaşa cazibesi, ters rikalmm bir Fransız gazcteciaine de-
bir oyuna düşmek ve Paris mUsaba- diği gibi; danışıklılar ciddUerden da- Rodriquez - Arjantin • sayı hesa- Güneş ldübünÜD 
kalan gibi şöhretli bir f&lllpiyon için ha hareketli ve oyunlan muhtelif ol- bile .Arbuthnott - Yeni Zelanda • ya t kk .... 
hayat noktaları gözönUnde dururken duğundan bir tiyatroya veya bir galip. eıe uru 
Londos doğrudan doğruya Milliyi- canbazhaneye gider gibi gidiyorlar - Horoz siklet: KIUbiimtız gilrefçllerinden 11.erJ! 
mi tutar mı? mış ... Bizde serbestçi pek azdır. Dört Willlon • Amerika - sayı hesabtle it .Ahmetle Yaşarın ilk defa olar_.r 

Hiç olmusa Dinarlı ile güreştik- kereye yetişmiyecek kadar azdır. Petrone • Unıguvay • ya galip. limpiyatlarda bayratmmı UçUn 
ten sonra tutar. Cim Londos gibi bir fırsat önümüze Comellus • Belçika - sayı hesabı ve birincilik direklerine çektfrmd 

Biraz daha derin hesaplara gire- çıkmışken, MUli.yimi filin ıart koş- le Vergara • Şili • ya galip. retile gösterdikleri muvaffakeyet 
lim: madan lezzetli tayyare oyunlarım TUy siklet: layısile her taraftan almakta oı 

Memleketimizde serbest güreşi be- seyretmek üzere gelecek pazara da Arietta • Uruguvay - sayı hesabi- muz kıymetli tebriklere ayn aytl 
ceren iki kişi var. Biri Milliyim, ö- Taksime gidebiliriz diyelim de geçe- le Miyama - Japonya - ya galip. şekkür imkanını göremediğimizddl 
bUril Dinarlı. Tekirdağlı ile Kara A- lim... Yan ağır siklet: hususta muhterem gaatenizin U: 
li alaturkanın mayaaiyle serbest yap F4ref Şefik Riaiglione • Arjantin • sayı hesa- sutunu aygılanmızla dileriz. 

nin hesap sormasından, yahut onu altından gülüyordu: dişleri arasından SUflöt Fethi, kulis arumdan sah
atlatmanm gUçlUğUnden, kolaylığın - ağır ağır, tane tane çıkan sözlerinde neye baktı; hltırasmı yoklar gibi dü 
dan değildi; kafasmda, kendi hesabı- bir illtimatom keskinliği vardı: ı:ünerek durdu; elindeki yaprak uç-
nı, pli.nını iyice tasarlamadığı için, - Hesaptan ayn dalavere mi?. lan luvnk luvnk, Uzerlerinde su yolu 
bir çıkmaza dtıpnekten korkuyordu: Celil Mahir, nükteyi anlamamazlık oynanm11 gibi renk renk çizgilerle 

- Vallahi Sadreddin Beyciğim; tan geldi: kirletilmit defteri kanftınyordu: 
hesap 5'e&elesi kolay... - Bu batka hesap... - Sıran geliyor ... 

- Azizim, neresi kolay?.. Sadrettin Rahmeti, onu bırakml- Celil llahlr, aordu: 
Celil Mahir, Azizin sesini duyar gi yordu: - Nereden gireceğim! 

M olmuıtu: - Azizim, başka hesaplan bırak. - Safdan... 
- Celil Bey, nerede? Beni çağırt- şimdi kendi hesabımıza bakabm. Süflör Fethi, tekrar ealmeye bak. 

mıı! Aziz, Celil Mahiri bulmuttu: mıttı: 
ceiil Mahir, Sadreddin Rahmetinin - Buyursun,_ - Hayır ... Bayır ..• Hulki Necil sol 

omuzuna hafifçe dokundu: Celil Mahir, cebinden bir kart çı • dan girecekti; aaidan. yanllf girrti. 
...:... Bir dakika Sadreddin Beyciğim. kardı, acele yazdı: "Hanımefendi, Şimdi, lleDin 10ld&n girmen lizmı ... 

Aziz, beni anyor. bu gece, teman biter bitmes, locamz.. Celil Kabir, emıeainde bir aoluk du 

• 
- Yavq ... Yavq yahu.. Tlyats"'j 

nllD akustiği fili.n yok, temeli ~ 
zaten ... Öhhö desen duyuluyor ... ...., 

Tayyar, birden elini apmıı ~ 
dil: 

- Allah kahretaiıı.- Realet-e 
Celll Mahir, 1&1U"lllllb: 
-Ne var?. f 
Tayyar, kahkaha ile ~ 

çin, kendini güç tutuyordu: _ "* 
- Daha ne olsun biraderf. ~ 

nin bize söylediklerini, a~.s..ar t 
sandı, tekrarladı; Cevat ta, &Ul'F' 

bı sattı! ' 

lı, genç Jradmm hayaline dalını§, ti- sessizce gelişinden, tehlikeyi 'anlamq 

)'atroyu, ince heaaplan unutmut gi- tI; ona sezdirmeden göz ucuyla etra-
biydi: fma bakmdı, içinden: 

Sardettin Rahmeti, onun klunu tut da talldi edeceğim.,, yarak döndü; Tayyan gördil. 
tu: imzasını atarken, keneli kendine: Tayyar, bUytık, kemerli bir burun 

Celil Mahir, eliyle ,.pmı Pr;
ra.k gillilyordu; 11uflör Fethl. 
dan dUrtttl: 

- Haydi, sıra sende... t/1 
- Ktıçilk bir k&ğıt yuarım, tiyat - Fena kwldık... Smpıanm bir 

- Azizim, timdi Azizi bırak ta, be - Artık ne demek istediğimi an- yapmak için atirdUğll Pat'm altmda 
ni dinle... lar. Diyordu. kqmmap baeJayan bumunu hafif 

rodan çıkmca buluşuruz. Bu geceden, çaresi?·· Celll Mahir, silkinip kurtulmağa Azize kartı verdi: hafif linellyor, böylelikle ka§mtıyı 
artık hayır yok... Fakat yarm, öbür Diyordu. uğrqıyordu: - Bunu, on birinci locayı açbim gldermefıe uirqıyordu: 
gün için skleşinek ? .. Bana da para Sadrettin Rahmeti, kqtanm çat- - Seni dinleyeceğim, Sadreddin h&DDDJ. verinin. - Sadreddin Beyi gördün mil? 
lbmı ... Bana, muhakkak para 1i. • mıştI; dişleri araamdan ağır ağır, ta Beyciğim •.• Bir dakika müsaade et - Olur ... Ceval:nm alaca.k mıyım?. Celil Kahir de yavae yavq içerll-
zım.. ne tane söylüyordu: diyorum. Azize birşey söyliyeceğim. - Ne sö7lene, pllr, bana haber yordu: 

Biraz unutur gibi olduğu "gecenin - Azizim, bu gece, pay çekebiliriz. Ve Sadrettln Rahmetinin kulağına verinin. - Gardtlm ..• Nerdeyse, sahnede de 
muhasebesi" ni, ~ dllşünmeğe Hesabı evveli, aramnda kararlaştıra 
UtJ.adı: lım. 

eğilerek fl8Jldadı: Aziz, kartı alıp uaklaımıttı ; Ce • petlmden geleceksiniz. repliklerinizi 
Bu pce ayn bir dalaverem var. 1i1 Mahir, Bbftör l'ethlye k()ftu: unutup hesap aoracakmnız! 

- Kendime lll8d ~ ayırayım! Celil Mahirin telltJ, brpımıdald - Fakat Sadrettin Rahmeti, bıyık - Bana ma pldl mi? Stlflör Fethi, kımk aeele baimiJ: • 

Celll Mahir Cirecekti; nibiı 
santI: ~ 

- GWerek glrmiyecekıln. 
asık olacak ... 

Celil Mahir, acele aordu: ~, 

- Girerken birleY. aöylilJd' 

yum?. A 
- Hayır .. Hayır .. Sana llO 

- Ne cevap vereceflm? .. 
. (Arkdl 
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Anarşi değil : 
Dissiplin 

Tanın evvelki günkü sayısında, Şir
keti Hayriye Direktörü Sadi Almnt, 
Boğaziçinitı imarı lıakkmda §öyle di
yordu: 

- Yapı ve Bina Kanununun şek
li ile imara tatbik edilen maddeleri 
Boğazda inşaatı sekteye uğratmış -
tır. Fakat bütün alakadarlara bir 
:tnüjde halinde söyliyebilirim ki ge
Çenlerde görüştüğüm vali ve belediye 
reisi Üstündağ, Boğazın tabii gü -
telliğini muhafaza etmek şartile ye
ni inşaata ait kuyudun kalkacağını, 

Yeni inşaatın tam bir serbesti içinde 
il'apılacağını söylemiştir. 

Tam bir serbesti ne demektir? Ya
t'J her istiyen, her istediği yere, iste
diği gibi bir ev yapacak mı demektir? 

Halbuki Yapı '!'e Bina Kanunu, ev
lerin, katlarına göre denizden mu -
&yYen bir mesafe ve uzakta yapılma
aını emrediyor. Fakat Boğazın bazı 
:Yerleri bu uzaklaşmalara, yani kanu
hun istediği mesafelerin evlerin ön 
kısımlarında bırakılmasına müsait 
değildir. üstündağın: "Boğazın tabii 
g\İzelliğini muhafaza etmek" diye 
koyduğu şart ve yapılması istenilen 
tadil bu olsa gerektir. ' 

Eğer bu ise, bu tadil doğrudur. An
tak, her evin nereye, nasıl yapılması 
liı.ıııngeleceğini şehir san'atkarı ta -
~ etmelidir. Şehir san'atkarr, b i r 

e\1e ~er ve irtifa verirken Boğaziçinin 
111l1Uıiıf manzara ahengini düşünecek
tir. oğaziçınCle er bina, sa ıoınin 
l'aziyetine göre, hususi surette halli 

icap eden bir mesele olacaktır. 

Şirketi Hayriye direktörünün söy
ledikleri, zannedildiği gibi bir anarşi 
Öeğil, bilakis en yüksek ve güç inzi

bat olan, tabiat dissiplini demektir. 

Kuşbakışı gördüğünüz manzaraya dikkat ediniz. Sultanalıınet ile A~a~ofya .. a~mı, • mesela Paris~ 
Concorde meydanı gibi muazzam bir asfalt meydan olarak tasavvur edinız ve uzermde ışaret olan eski, 
yanan adli}·e saraymm dünya şehirlerinin meşhur "prespective,,Ierigibi yapıldığını tasavvur ediniz! 

,--·- --·-· -------------IMlll,,---------------------, 
· Atc§ıtu:Jırk nstanbuDu on sene<dle 

tanolfilnrnny~cak hane getnırnır 
\._'"""·-· ·-·-.. ·····"-''"" '"'"-···-··-·~ .. --.,, ..... --·-.. --, .. '"""" ,, ....... -....... ____ ,~-----·----------.) 

Yıkıp yapmaktan başka çare yok 
Belediye varidatı azdır. Şehirlinin verdiği para 

şehir kasasında kalmalıdır 
Şehirler melikesi diye aldığım İs

tanbulun günden güne harap olma
sına acımasam size bu mevzu üze
rine konuşamıyacağımı söylerdim. 
Fakat ne yapayım, !stanouldan ve 

doktorluktan bahsedildi mi kendimi 
alamıyorum. Hem bundan başka, 

şimdiye kadar şehir hakkında birçok 
sözler söyledim. Ne de olsa, insan 
birçok şeyler söyleyip bunlardan 
bir kısmının bile tahakkuk etmedi
gını gorunce muğber oluyor. Bu
nunla beraber ... 

Eski şehreminler.i:nden, Operatör 
Cemil "paşa,, ile beraber Heybelia
dada, dinlenmek üzere çekildiği Hey
beli Palasta bir mülakat yaptım. 

Bu sözler onun sözleridir. Fakat İs
tanbul hakkındaki düşüncelerini "bu
nunla beraber ... ,, diyerek şöyle anla
tıyor: 

için elzem olan bir şey varsa o da 
limanın yerini tayin etmektir. Ben
ce, liman şehir haricinde yapılmalı
dır. Ve bugün, bazı kimselerin dü
şündükleri gibi, bir şerit halinde rıh
tımlara uzanmak suretiyle değil, 

toplu bir halde yapılmalıdır. Liman 
yapılmadan, yapılacak her teşebbüs 
bir yarım tedbir olacaktır ve er, geç, 
bu şehre bir liman yapılacaktır. Bu 
itibarla, işe, esasından başlamak la
zımdır. 

- Sizce limanın yeri neresi olma
lıdır? 

:=rasr lsta.nbul nhtmımm ve köprüsünün başıdır. Şehrin, !ani ev~ 
Prsrndan hem misafir, hem yük girer. Halbuki, bcgenmedigımız 

- İmar işinin bizde yapılamanıa
smm başlıca sebebi, belediye vari
datının azlığıdır. Bu yüzden, Balkan 
şehirlerini demiyorum, fakat on beş 
yirmi sene evvel bizden ayrılan yer
ler bile, mesela Berut, Selanik hatta 
Trablus, !stanbuldan daha çok iınat" 
edilmiştir ve İstanbul geri kalmış
tır. Bir şehir, o şehirde oturanların 
salonu demektir, nasıl misafir kabul 
edilecek bir salon temiz tutulur, ba
kılır, slislenir ve bunlar için masraf 
edilirse, şehir için böyle yapmak ge
rektir. Fakat biz şehirlilerin verdi
ğimiz birçok paralar, yaptığımız 
masraflar, şehir kasasına girmiyor. 
Şehirlilerin paralan ile işliyen bir
çok müesseseler, şehrin değildir. 
Mesela tramvay, vapurlar, telefon, 
musakkafat vergisi, yol vergisi. Bu 
son iki vergi, hususi idarelere veri
liyorsa da belediyenin bundan istifa
desi pek azdır. Bundan başka, bir de 
evkaf vardır ki, bunun varidatının 
tamamen şehre ait olması lazımdır. 
Eğer bu varidat temin edilirse, şeh
rin on milyon lira kadar bir varida
tı olur. Yukarda saydığım varidat, 
başka yerlerde, terakki ettiği ve i
mar işinin tatbik edilebildiği yerler
de, şehre aittir. 

- Yedikule ile Yenikapı arasına 
liman pek ala yapılabilir. Bu olunca, 
şehrin muhtelif yerlerine sıkışmış ve 
kilometrolarca uzıyan kömür depo
ları, antrepolar, polis, gümrük mu
hafaza teşkilatı gibi birçok daireler, 
otomatik bir şekilde ayni yere topla
nır. Böylece, hem muamelatta kolay
lık, hem kontrolda kolaylık olur. Bir 
taraftan da, şehir, nefes alır, şimdi, 
dağınık bir şekilde bulunan limana 
ve liman işlerine ait muhtelif binala
rın depo ve sairenin yerleri kolayca 
istimlak edilebilir, planın tatbiki 
kolaylaşır. 

'Pıutuna.ntarda bile bir servis kapısı,• bir de umumi kapı vardır. 

lı'Q • 
t~ehıt olur mu~ Olur. Çünkü liman buradadır. HamaJ, yük arabası, 
' 1'1 "ay ve halle bu yoldan geçer. Nakliyat evleri, yani limanın burada 

şlttı<lan mütevellit müesseseler bu yolun üzerindedir. Bu şehir, 
İstanbul şehridir, 

Evvela liman 
- Bu varidatı temin ettiğimizi 

farzedersek, İstanbul için neler ya
pılmasını dtişüntiyorsunuz? 

- Her şeyden evvel, gayet tabü 
olarak bir plan yapmak gerektir. 
Y alnrz, bu planın tatbik edilebilmesi 

Yıkmak ve yapmak 
- Pdanınız nedir? 
- Benim planımın esası şudur: 

Yıkmak ve yeniden yapmak, tarla 
kaidesi mucibince yeniden yapmak. 
Abideler ve camiler esas ittihaz edi
lerek ve bunlar her taraftan görtile
bilecek bir şekilde sokaklar açarak 
şehre nefes vermek. 

- Mesela? 
- Mesela, ben Unkapanı ile Sirke-

ci arasındaki kısmı yok farzederek 
tamamen yrkarım. Burada bulunan 
abidelerin en mühimleri şunlardır: 
Rüstem paşa camii, Yenicami, Mısrr 
çarşısı ve bazılarının abide sayma
malarına rağmen Yenipostahane ile 
Vlı.kıf han. Birkaç tane sebil .. Bunla
n muhafaza ederim. Kıymeti olan 
küçük binalar varsa, ve bunlar pla
nı bozacak vaziyette olurlarsa, onla
n aynen naklederek, Halicin iki ke
narına geniş caddeler açarım. 

- Sirkeci istasyonu? 
- Onu hem tekmeyle kalclırı:nm, 

~~ ..... ~ ......... 
Münakaşa köşemiz 

T abiatin müdafaası 
Çamlıca sırtında, bir Serasker Rıza Paşa korusu vardı. Bu korunwt se

neden seneye azal<lıyını, seyreldiğini görüyoruz. 
HükUmet lstanlnll ve Boğaziçinde, bir tek ağaç kesmeyi bile müte.has

sıs'ların mii.'jaadf'sine bırakan bir katımı neşretti. Buna rağmen tabiat 
tahrip ediliyor. 

Bence, §Öyle bir kanım lazım. Bir ev, lnlgün Tii,rkiyede, kendine ait mu
ayyen arazinin vergisini venndiJir. Mesela iki veya iiç dönüm, bunun ha
ricinde "meyvasız" ağaçla;- dikilen toprak, vergiden affolıtnm..alıdır. Her
hangi bir vatanda§, istediği yeri, te§cir etsin, eğer bu yerden bağ yapa
rak, kereste ticareti yaparak istifade etmiyorsa, vergi vermesin. Çünkü 
kanaatimce, lnl vatanda§, vatanın tabiatini inşa ediyor demektir. 

A. F. 

l ve oralarını bahçe yaparım. Ben, e- le istimlak ederim. Esasen, ilk on se
sasen parka o niyetle başlatmıştım, nede İstanbul tarafı kıymetleneceği, 
ve niyetim, Ahırkapıya kadar park limanın nakli ile buraların kıymetle. 
yapmaktı. Sultanahmet ile Ayasofya ri düşeceği için istimlak işi kolaylag. 
aralarmdaki tevkifhane binası, asa- mış olur. 
rıatika diye iddia ettikleri fakat !s- Bu yerlerde, bilhassa İstanbul ve 
tanbulda yirmiden fazla benzeri o- şimdiki Sirkeci garı yerinde birinci, 
lan hamamı dahi kaldırırım. Aya- ikinci, üçüncü sınıf oteller yaptın .. 
sofya etrafında birtakım küçük med- rım. Bunları belediye namına yaptı· 
reseler de var ki, bunların hiç kıy- rırmı ve ucuz kiraya veririm ki müş
metleri yoktur. Onları da kaldırı- teri için ucuz olsun. Sonra şehir ti
rıın ve, şimdi, lüzumsuz yere bahçe yatrosu, gazinolar ve saire .. 
yapılmış olan yerle beraber, orasını Naaıl yapılır 
asfalt muazzam bir meydan haline 
getiririm. Bahçe lüzumsuz dedim, 
çünkü boş yere her gün orada beş 
on kişi çalışıyor ve bir netice vermi
yor. Oraları yandığı zaman bu dü
şüncemi tahakkuk ettirmek üzere 
seksen bin lira gibi ucuz bir parayla 
ben istiriılak ettirmiştim. Niyetim, 
ayni zamanda, bugün yanmış olan 
adliye binası yerine büyük bir kor
niş yaptırmaktı. Oradan manzarayı 
tasavvur ediniz. Gelelim, bir harika 
olan Süleymaniye tarafına, evvela 
şunu söyliyeyim ki, denizden bu abi
de ile etrafındaki küçük kubbeli 
medreselerin "ensemble,, mı bozan 
bütün evleri istimlak ederek onun 
etrafını açmak lazımdır. Oraya son 
günlerde yapılan enstitü gibi bina
ların yapılmasına muhakkak mani 
olmak gerektir. Bu binalar, Süley
maniyenin manzarasını ihlfil ediyor. 
Korkarım ki ilerde de böyle binalar 
yapılmasın. Bunun önüne geçmeye 
çalışmalıdır. 

Köprüye gelince, onu olduğu gibi 
bırakırım fakat altındaki dükkanla
rı ve iskeleleri kaldırırım. Vapurlar, 
o da bağlamak için değil, yalnız yol
cu almak için rıhtımlara yanaşırlar. 
Orada fayrap ederek şehri duınana 
boğmazlar. Yeni yapılacak olan bu 
sahada kat'iyyen tramvay işletmem. 
Tramvay, Gazi bulvarı ile onu takip 
edecek köprüden işliyebilir. Buralar
da temiz otobüsler işlettiririm. Son
ra, yapılan kanalizasyon da. beyhu
dedir. Yeniden yapmak, telefon, 
elektrik, su hatlarını oradan geçir
mek lazımdır. Ancak bu suretle se
nede yirmi otuz defa kaldrrım tami
rinden kurtulunabilir ve bu yapılma
yınca asri bir şehir olamaz. Bütün 
bunları on senelik bir planla yap
mak kabildir. Bu plan tatbik edildik
ten sonra, Beyoğlu tarafına geçer, 
Fındıklıdan Azapkapıya kadar, gene 
oranın abidelerini muhafaza şartiy-

Tasavvur1armız _çok güzel, fa-
kat bütün bunları nasıl yaparsınız? 

-Yukarda söylediğim gibi, . şehir 

bütçesine o varidatı temin ile. Eğer 

elde on milyonluk bir bütçe olursa. 
istikrazla olsun, · "lot" lu piyankolar
la olsun, bonolarla olsun bu para bu
lunur. Bu parayla hatta liman ile 
gar bile yapılarak hükumete veri
lir. Limanın yeri taayyün ettiği gi
bi, bugün, hem deniz kıyısı bir liman, 
şerit gibi uzanan bir liman olan yer
lerdeki arsalar ve binalar bono mu· 
kabilinde istimlak edilebilir ve bu 
bonolarla kıymetlenecek olan yeni 
liman civarındaki arsaların müzaye
desine iştirak kabildir. Venizelos. 
Selanik yandıktan sonra böyle yapa
rak orasını imar etmişti. Hatta prim 
olarak, bu bonolarla müzayedelere 
iştirak edenlere yüzde beş, on iskon
to bile yapmak kabildir. Ayrıca, is
timlak edilecek yerlerin çoğu vakıf
tır, bir kısmı da hükUmete aittir. 
Bunlar parasız olarak istimlak edile
bilir ve karşılık olarak, borsa, adli
ye gibi resmi, daireler belediye tara
fından yapılarak hükumete verilir. 

Ben ötedenberi, İstanbuhm iman
nı düşündüm. Emin olunuz ki bunlar 
hayal değildir. Bir demir el ve büyük 
kafa bu işleri görür. Atatürk ister
se, on senede, lstanbulu tanınmıya
cak hale getirir. Ve İstanbul o za
man bir seyyah şehri olur, memleke
te birçok para girer. Yok.;;;a, bugün 
yapıldığı gibi kırk ~ kırk gece 
eğlentisi değil, kırk sene eğlenfüd 

yapsalar, hariçten vazgeçtim, l\lalte
peden bile bir tek seyyah gelirse ha· 
na ne isterseniz söyleyiniz. Ankarayı 
yapıyoruz, burasını niçin yapamayız. 
Şimdiye kadar akla sığmaz işler ya,
pan iradeye, İstanbulu yıkıp yapmak 
§erefini de verelim. Bu şehri böy,... 
bırakmak yazık ... 

Fikret Adil 

Azapkapıdaki ~eşmenin bugft.n kü zavallı menuç manzara9 
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İstanbul okulları klavuzu 

Talebe 
sayısı 

ve muallim 
çoğalıyor 

tKf DEIPS Yll\ ARA~1NDA TALEBE ART1~lN1 G05TER1R GRAFiK 

1921-2& 

DERS '(iL\ 

1935-30 

DER~ Y.lLt 

5,hir olutu tol~bı~ı t 
!Cö~ olruh.ı to\,besı ~ 

Her fı9ur 2500 talebedir 

İstanbul kültür direktörlüğü, ''ls- ı bütçesine, geçen mali yılma nazaran 
tanbul okulları kılavuzu,, adlı fay- 30 öğretmen tahsisatı ilave etmiştir. 
dalı bir eser neşretmiştir. Eserin ba- Bununla bu ders yılı başında talebe 
şmd~ Fındıklıda en modern şekilde miktarı artan bölge ve okullarda ye
yapılan İsmet İnönü okulundaki anı- niden ilkokul açılacak ve bazı okul
dm fotoğrafı vardır. lara yeniden şubeler ilave edilecek -

İstanbul kültür direktörü Tevfik tir. 
Kut, eeer hakkında bir önsöz yaz - İstanbul vilayeti (mülhakatı ile 
mıştır. Değerli bir maarifçi olan beraber) hudm~arı içinde üçü yatılı 
Tevfik Kut, bunda hulasatan diyor olmak ti.zere 1 6 şehir ve 245 köy 
ki: resmi ilkokulunda geçen ders yılında 

"- İstanbul ili içinde hangi semt- 69,906 talebe okumuş, 1838 öğret -
terde ne gibi okullar bulunduklarını men vazife görmUştUr. 

\'e bu okullarda nasıl tedrisat ya - Himaye heyetleri, kamplar 
pıldığını gösteren şimdiye kadar her 
hangi bir eser neşrediJmemiştir. 
Bundan dolayı çocuklarını ilk, orta 
ve yüksek dereceli okullara yazdır
mak istiyen ana, baba velilerle bu 
gibi okullara girmek isliyen talebe, 
yazılacaklan okullar hakkında iste
dikleri bilgileri öğrenmekte müşkü
lat çekmektedirler. Kültür direktör
lüğü, "İstanbul kılavuzu,, nu hazır
layıp bastırmak suretiyle bu ihtiyacı 
temine çalışmıştır. 

İstanbul okullıın kılavuzu, lstan -
bul ili içinde bulunan ilk, orta ve 
yüksek dereceli bütün okullarla ki
tapsaraylar ve müzeler hakkında Jü. 
zumlu bilgileri, resimleri, istatistik
leri ihtiva etmektedir. İhtiyacı olan
lara bir kolaylık olmak Uzere Anka
rada bulunan yüksek dereceli okul
lar hakkında gereken bilgiler de ek-
lenmiştir.,, 

/danbultla nekadar okul rıar? 
Kılavuzda mevcut malumat jyi 

tasnif edilmiştir. İstanbul vilayeti 
içinde kültür direktörlüğüne bağlı 

mUessc.seler §Unlardır: 
Resmtlcr - 431 ilkokul, 4 dersane 

\'e yurd, 9 san'at okulu, 17 ortaokul, 
2 öğretmen okulu, 9 lise, 16 kitap-
11aray. 

Hususiler - 4 İlkokul, 42 dersha
ne ve ~ıırt, 2 ortaokul, 7 lise. 

Azlık ( akalliyet) - 87 ilkokul1 3 
ortaokul, 8 lise. 

Yabancılar - 13 ilkokul, 4 ders
hane ve yurt, 8 orta okul, 12 lise. Bu 
istatistiğe göre, 678 okul dershane 
ve kitapsaray Yardır. 

Re•mi ilkokullar 
llk tahsil mecburi ve resmi ilko

kullarda meccanidir. İlk tahsil res
mı veya hususl ilk okullarda veya
hut aile nezdinde özel öğretmenler 
tarafından verilir. Hususl ders alan
lann resmi bir ilkokulda imtihan 
vermesi mecburidir. Her çocuk 16 
y~ına basıncıya kadar ilkokulların 

herhangi bir sınıfında okur. Bir ta
lebenin birkaç ,sene bir sınıfta ipka 
kalması tahsiline mani değildir. llk 
tahsil çağı 7-15 arasıdır. Bu okullar, 
tahsil çağında bulunan çocukları ku
vetli cümhuriyetçi, ulusçu, halkçı, 

devletçi, rn.ik, devrimci olarak yetiş
tirir. Bedence ve ruhça en salim iti
~·atlara sahip olmalarını temin ede
cek bir muhit içinde en lüzumlu bil
gileri ve meharetleri verir. 

Köy mektepleri 
Şehir ve köy muhitleri arasındaki 

yqayış f arklan gözönUnde tutula
rak şehir ve köy için iki ayrı müfre
dat programı yapılmıştır. Maamafih 
birçok dersler ehir okulları müfre
dat programının aynidir. Köy okul
larında ilçUncU sınıfı bitiren talebeye 
ilk tahsil diploması verilir. Bu gibi 
çocuklar beş sınıflı ilkokullara baş
vurdukları takdirde imtihansız ola
rıı.k dördUncU sınıfa alınırlar. 

Şehir okullarından 103 ünde hima
ye heyetleri kurulmuştur. Himaye 
heyetleri geçen ders yılı içinde 7,000 
çocuğa f'ıcak öğle yem~ği vermeye 
muvaffak olmuştur. 

İstanbul kültür direktörlüğü bu 
yaz ilk defa olarak talebe kampı 

kurmuştur. 

Huıuıi tle azlık ilkokullar 
Hususi ilkokullarda 1398 talebe 

okutulmaktadır. 

Akalliyet ilk okullarına gelince: 
34 ermeni, 9 musevi. 4:5 rum ilk oku
lu vardır. Bunlarda 11,676 talebe 
okumaktadır. 

Yabancı okullar 
İlkokul kısmı olan 1 Alman, 2 A-

vusturya, l Bulgar, 12 Fransız, 1 
İngiliz, 1 İran, 8 İtalyan okulu var
drr. 

Yabancı okulların ana ve ilk kı

sımlarına Türk tebaasından olan ta
lebe giremez. Bu okullan bitirenler, 
imtihan vermedikçe devlet okulları- ı 
na giremezler. Yabancı okullarda 
bütün talebe killtUr derslerini (türk- ı 

çe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi ve 
1
1 

sosyoloji) okumak, imtihan vermek 
mecburiyetindedir. İmtihanda iki • 
kültür dersinden muvaffak olamıyan 1 

lar sınıfta kalırlar. 
Bu ilk kılavuz maarif muhitinde 

bUyük rağbet görmüş, takdirle kar
şılanmıştır. 

Lüleburgazda bir 
ihtiyarı kayışla 
boğup öldürdüler 

Cürmü gizlemek için evi 
tutuşturarak kaçan 

suçlular yakalandılar 
Lüleburgaz, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Çeşmekolu köyünden 
Hasan isminde bir ihtiyar, Uç kişi ta
rafından kayışla boğularak öldürül -
ınUştür. Mütecavizler, gece yarı.·ı Ha 
sanın evine girmişler ve bu i i yaptık 
tan sonra evi ateşliyerek ka<;mı~lar -
dır. 

Yangın, etraftan yeti§en köylüler 
tarafından vaktinde söndürülmliş, btl 
tiin köy yanmaktan kurtarılmıştır. 

Rec:ep, Hasan ve Ahmet ismindeki ka 
tiller, jandarma tarafından yakalana 
rak Adliyeye verilmişlerdir. Her Uçü 
de suçlarını itiraf etmişlerdir. 

Bartın vapurunun geçirdiği 
kaza 

Bartın vapurunun pazartesi gecesi 
Marmarada atlattığı kaza hakkında 
Bartın süvarisi henUz raporunu de -
niz ticaret müdürlüğilne vermemiş

tir. Maamafih deniz ticaret müdür
lUğü, icap eden tahkikatı yaptırmak
tadır. 

Tahlisiye sandallarının karpuzla 
dolu olduğu iddiası da ayrıca tahkik 
edilmektedir. Bu iddia tahakkuk 
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MEKlEP MÜŞKÜLLERi 
Dikiş meraklısı bir kız 

Adapazarında E. Y. imzasile: 
Dik4le istidadım var. Bir dikiş 

yurdu açmak veya bir mektebe di
kiş muallimi olmak istiyorum. lstan
bulda nereye devam edeyim? 

Cet•ap: /.,tonbulda kız "an'at mek
tebinin diki§ ve biçki kı:tmına devam 
edcbilir.,iniz. Burad.(l diki.ş ve biçki
den maada şapkacılık, çiçekçilik öğ
renebilirBiniz. Bıt mektepten Ç1kıp ta 
bir terzihane açarak hayatını ka=a
tıanlar vardır. 

Lise tahsilini yapmak istemiyen 
bir genç 

Kadıköyünde Rebii imza.sile: 
Lise tahsilini gilçlUkle bitireceğim. 

I!~lektriğe ve san'ate merakım var. 
Bu vaziyette bir işe mi gireyim, yok
sa tahsilime devam edeyim mi ? 

Cevap: Li8e tah:Jilini ikmal ede -
flliyeceğiniz veya pek güçliikle ikmal 
edeceğiniz anla§ılıyor. Elektro me
kanik tah8ili içüı sanayi :mektebine 
veya ortamektep mczmıtt mfatile na
/io fen mektebine girebilirsiniz. Faz
la taf 8ilatı adresinize gönderdiğimi: 
mektupta bulacaksınız. 

Lisan bahsi 
Üsküdarda Ahmet Remzi imzasile: 
Oğlum bu sene ilkmektebi bitirdi. 

Bir ecnebi dili öğrenmesini istiyo
rum. Hangi dili öğrenmesini tavsiye 
edersiniz. Bu dili ecnebi mektebinde 
mi, yoksa Türk mektebinde mi tah-
ı::il ettireceğim? ' 

Ceuap: Bugiin hayatta birinci de
recede Lazım olan ecnebi dilleri i11gi-
1i.:;ce ı·e fraMızca.dır. Bu iki dili ço
cuğımuza öğretmelisiniz. /,f ektep me
.sclcsfoe gelince: Milli terbiye Riyase
tinin hakim olma ı lôzımgcleıı l>ir 
zamanda çocıığımuzu ecnebi mckte -

Niksar panayırı 

bine ı•ermeyi tavsiye edemeyiz. , 

Meslek intihabı 
Şişlide Hakkı Demirtaş imzasile: 
Bu sene lise tahsilimi bitirerek ol

gunluk imtihanımı verdim. Ebevey -
nim hukuk fakültesine girmemi isti -
yor. Ben ise hakim veya avukat ol
mıyacağım için mülkiyeye girmeyi 
tercih ediyorum. Bana hangi mekte
be girmeği tavsiye edersiniz. 

Cevap: Hukuk tah:Jil edenlerüı yal
mz hakim veya avukat oldukların·ı 
dair olan telcikkin.izcle yanılıyorsıınuz 
Hukuk fakiilteiti, size birçok meslc/;
ler için Uizımgclen mnlt'ını.atı temfrı 

eder. Hukıık tahsil ettiktett aonm 
diplomat, iyi bir i.<;lare amiri, bir şir
ket direktörü, bir gazeteci oUıbilirsi
ni::. Hukuk, içtimai biiııycnüı birçol: 
~ıtbclerine kök 8alnıış bir ilimdir. 
Birçok me.<ıleklerde mıd.mı ~tifa.de 
c:debilir8iniz. 

Mühendislik tahsili 
Kadıköyünde Tahsin Özer imzasi -

le: 
Oğlumu mühendislik tahsili için 

A vrupaya göndermeğe karar verdim. 
Acaba Fransaya mı ,yoksa Almanya 
veya başka bir memlekete mi gönde
reyim? 

Ceuap: Stlalinize kat'i bir cet)ap 
uercbilmck için oğl11nuza miihendi.'lli 
ğin hangi kısmını tahsil ettireceğini
zi bilmemiz /li;;wuhr. !!aamafih u
mumi surette 8ize tavsiye edeceğimi::. 
şudur: Bugiin teknik molıim.atta en 
yüksek memleket Almanyaflır. Bil
ha,'lsa nıa1dna ııc sanayi miiheııdi:Jli
yinde en ilerdedir. 

Oğlımu.:u fennin en Bon vo.,.tala
rın<lmı ve keşiflerindeıı i.,tifade et
tirmek i.<ıterseniz, kendisini Alma11 -
yaya gönderiniz. 

bu yıl açılacak 

13 - s . 936 --

No. 18 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Dünya Üç mideli hayvana döndü: 
Yer tankla, gök tayyareyle, deniz 

zırhlıyla adam öldüruyo~ 
Bir ay sonra bu yazıhaneye de gi

dip gelemeyecekti: 

Han sahibi "üç aydan fazla dolan
dırılınaya,, razı olmuyordu. Bu ayba
şı handan atılacağını çok nezaketle 
anlatan "kitabetli" mektub1.1 A-lnnna 
han kahvecisi, han sahibi kadar ki
birli yüzle daha dün getirmıştı. 

Fakat Adnan bu yazıhaneye mut· 
laka gidip gelmeliydi: Yoksa Bozdo
~an kemerindeki konakta Süheylanın 
yüzüne bakamazdı. Karar verdi. Eski 
Aataşenaval Naşide gidecek: Yaııha 
nenin 3 aylığı kadar ufak bır para 
isteıneğe. 

Osmanlı imparatorluğunda ilk 
saklanan devlet sırrı 

Bu gece Naşidin salonu yine kala
balık. lstibdatta Hidayetin, ~Ieşruti
yette Adnanın konağında toplanan
lar, mütarekede hep Naşidın salo-
ııunda ... Habibullah Efendi köşede 

öfkeli ... Doktor Haldun ayakta. Sa-
kallı Vasfi, Avukat Tevfik Hoca. kol
larının, bacaklarının kalın ;izgilerllt: 
antika koltuklarda .. 

Haldun gene İngiliz halalarını a.nl~ 
tıyor: Yine eskisi gibi "medeniyet 
konfor.,du; yine eskisi ibi "konfor 
Londra apdesthaneleri,, idi. Yalnız, o 
eski Haldun değildi; üç dört misli fe
ciydi; Istanbuldan giden işgal kuv -
vetlerine "bizimkiler,, diyordu. Her 
gece başka yüzü, başka se~i vardı: 

tıpkı kırk elli türlü bakan, kırk elli 
sesle konuşan aktör gibi. 

Doktor Haldun biraz peygamber • 
!erle eğlendi. Ateşanaval Naşit: 

- Fakat ben asilzade peygamber

leri severim: Buda gibi. .. Prens Sak -

yamuni n hoşlandrğım peygamber
dir. 

Dedi. Habibullah 18.fı değiştinnek 

için Adnanı sordu. Aataşanavai Na

işt ilaç içmiş gibi yüzünü buru§tur

du: 

- Geçende uzaktan gördüm. "Be
lizer" e dönmüş. Ama kabahat ken -
dinde ... O kadar para biter miydi hiç? 
Fakat bizim Adnan Bey bitirdi. Para 
yı kazanmak güç değildir efendim, 
ı,.aklamak güçtür efendim ... Bunu Ad 

makine işi! .. Şu yirminci asrın mas-, 
karalığına bak bir kere! .. Dünya üç 
mideli hayvana döndü: Yer tankla 
gök tayyareyle, deniz zırhlıyle adam 
öldürüyor. Senin medeniyetin bu 
mu? 

Habibullah kendi sözünün güzellı .. 
ğine kızdı. Evet, kızdı: O, öyleydi. 
ayağa kalktı. Coştu: 

- Senin "medeniyet" in meşe odu 
nuna saplanmış oduncu kaması gibi 
insanların yalnız beynindedir; yüre • 
!;ine, asabına, vicdanına girm~di. 

Ataşaneval Naşit, Habibullaha k1z 
dı. Ortaköy yasemininden çubuğunu 

lifkeyle çekiyordu. Bu çubuk bu ko • 
nakta tek alaturka. eşya idi. Bu ko
nakta Naşidin servetine kadar her§ey 
Avrupalıydı: Bütün parası Felemenk 
filorinlydi. Doktor Haldun Habibul • 
lah:ı sövecekti. Fakat Habibullah haY, 
kırdı: 

- Müslümanlık medeniyettir, dedi. 
11en biliyor musun ki kur'and:ıki YÜ· 
stıfn kıssaeı Omiros'un Odysse'sindım 
çok yüksektir. 

Sonra orta sesle: 
- Bu benim lafım değil. Volterln 

fikri?.. Oku Volterin "Kamus Felse• 
fi" sini! ... 

Naşit büsbütün kızdı. Koltuktan 
kalktı. 

Oturanın yalnız kafası görünen 

derin divanda, bir parmak ucuyle he• 

men şekli değişen yastıkiların arası· 

na gömüldü. Gövdesi ipek, renk yığı· 

nmda kayboldu; sade kafası, sade ba 

cakları görünüyordu. 

Eski ahbabı Erkanı Harp Mii~irt ~ 

nin amcazadesi diye konağma geldi· 
ği Naşidin gizli öfkesine Habibullah 
tutuldu. O hiddetle4 !stanbuldaki ln· 
gili~ iBı: 1 kuwetinin DJr.e.kler.arasın 

da uykuda öldürdüğü Tilrk askerleri· 
ni Doktor Halduna hatırlattı: 

- Senin Darvin'in, Nevton'un uy
kuda adam öldürüyorlar efendi, Jngi
Ii1 mütefekkirleri, alimleri burunl! • 
rında balık kılçıkları, sırtlarında taş 

baltalar, çenelerinde tufandan evvel
ki sakallarla insan eti yiyorlar efen-

di! .. 
Dişlerinin kovuklarında ırkı~m 

Ni'k.sarm umu nıi man.::arası 
.. : nan Beyefendiye anlatamadık. Karı .. 

kumar .. yatağa yorulmak için giri -
yor, para vereceğim diye kumarı se
viyordu. 

Niksar, (Hususi muhabirimiz - li dokuma alım satımı yapılacaktır. 
den) - Otuz senelik bir tevakkuftan Panayir, Teşrinievvelin ı inden 15 i
S'>nra Niksar panayirinin tekrar açıl ne kadar sürecektir. Şimdiden bütün 
masına karar verilmiştir. Meşhur Ay hazırlıklara başlanmıştır. Banyo yer
vaz suyunun bulunduğu sahada kuru- !erine varıncaya kadar ziyaretçilerin 
lacak olan panayirde hayvanat ve yer bütün istirahatleri temin edilecektir. 

kanı var. Hepsi zulümde Gurkaların 
kapı yoldaşı! .. Hint leşkerlerinin kan 

1ı pençelerine sen medeniyet meı;ale· 
si mi diyorsun efendi! 

[Arka81 oorJ 

' . ~ 

Sonra Adnanın yardımile zengin ol 
1' duğunu diloündU. Utandı; aahte ses-

le mırıldandı: 

- Bende de takat yok ki yardım 1 

edeyim! 
Doktor Haldun 11.yağa kalktı: 
Kat kat perdelerle kulislere ben -

7eyen ııalonda boyalı adam gibiydi. 
Evveli memleketle eğlendi. Soğuk -
<;eşme rüştiyesile Kembriç darülfilnu 
nunu, Selimağa (1) kütUphane11ile 
Vest ~linster kütüphanesini karşıla§-
tırdı: 

- Yahudilerin bile bir Maymoni -
deleri var. Halbuki sorarım size, bi -
zim kimimiz var efendiler? 

Kollarını bağladı: cevap bekliyor -

du. Herkes önUne baktı. Haldun sığır 

tırnağından enfiye kutusuna vurdu; 

iki enfiye çekti. BüyUk yeşil mendile 

burnunu sümkürürken Osmanlı tari· 

hine kızdı; "tu !.." dedi: Tiryaki Ha
san Pa§anm Naima'daki karga falı
na tükürüyordu. 

Elyazması kitapla krinolin koltuk
tu uyuyan eski sahaf Arif hoca Dok
tor Haldunun tilkrUğUnden uyandı. 

Tam bu ıırada Adnan salona giri
yordu. Onu görünce - fıkara oldu
ğunu mevsukan duymuştu - gözleri
ni kapadı, yine uyur gibi yaptı. 

Habibullah Efendi nihayet Doktor 
Halduna kızdı: 

Saçların lcöklcrtnı kt: vvetlendi· 
rir. Dökillmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne

masmı kolaylaetırarak bayat 
kabiliyetini artım. Ultif rayı· 
tıalı blr saç eksiridir. 

fNGILIZ KANZUK EOZANESI 

Beyoğlu • tstanbul 
__... 

I KOÇUK iLANLA€] 
1 

Huıuıi Riyaziye derılerİ : Tal ebe ve öğretmen çoğalıyor 
CUmhuriyet hUk\ı.metinin maarife 

\·erdiği önem ve halkın çocuklarını 

okutmak için her gUn artan arzusu 
dolayısiyle ilkokullarda ve öğret
men sayısı gittikçe çoğalmaktadır. 
letanbul vilayeti umumt meclisi bu 
thtivacı önlemek icin 936 mali vılı 

ederse, mevcut nizamname mucibince Evvelce sinema arti.!tliğine başlıyacağınt biıdfrdi!iimiz eski Lehistmı R e
gemi süvarisi mes'ul addedilerek tec- i.ric°"mhuro Padevski kendi.sile beraber oynıyacak olan artist ftfaric Tem-

- Be adam, bir nağme tutturmuş

sun: Yok medeniyet! Yok konfor! .. 
Ulan !'lenin medeniyet dediğin rıedir 

ki? .. lnsanın kafasını vahşet tomruk· 
ta keserdi; medeniyet giyotinde bıçi
yor. Zulüm eskiden el i§iydi; şimdi 

Yüksek tahsilli bir genç li!e, o(t:. 
okul ve ecnebi okul talebelerini t· 
min metodlarla gayet seri bir sureti· 
te imtihanlarü hazırlamaktadır. ısııll 
yenler gazetede N. T. rurrıuıu 
mektupla müracaat etsinler. 

8 59 zive olunacaktır. pst ile k01ıu§ltyor (1) Uıskıidardaki 
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IZLANDAVA 
''T~R.1<,, AKINI 

- Yazan : Kadircan Kaflı -

T A N 

Dert ortağı 
Kızımı kıskanıyorum! 

Osmanbeyden F. D. imzasile: 

No. JS 
9 

MAl21 ANTUVl\NEli .. 
~omc:Anı 

Yazan: Ste/ fan ZWELIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Kıç güvertedeki koltuğa .dayanarct:k etrafa rastgele göz 
gezdirir gibi duruyor, Dertli Hasan'ı gözetliyordu 

"31 ~ndayım. ilk kocamdan 11 
ya§ında güzel bir kızım var. Beş se
nedcnberi yeniden evliyim. Şimdiki 

kocam 40 yCZ§tnda, fevkalddlJ yakışık
lı bir adam. Onu çok seviyorum. O -
nun da beni sevdiğini zannediyorum. 
Fakat birkaç zamandan beri kocamm 
k1zıma kar§& takındığı tavurlardan 
şüphelenmeye ba§ladım. Onunla faz
la me§gul oluyor, ona güzel hediyeler 
alıyor, sık sık onu gezmcğe götürü -
yor ... Biltün bunlar evvelden yoktu, 
yeni çıktı. Acaba kocamm kızımız 1 
karşı olan muhablJefi bir ba1Ja mu - 1 
habbetin~~" ba§~a bir şey mi, Yoksa 1 
bana mı oyle gclıyor' Kocamı seuiJıo 
mm, fa/kat kızımı daha çok seuiyo- 1 
mm. Acaba ne yapayım. Bu şüphe l 
beni deli edecek. Ne tarzda hareket 1 
edeyim 1 Bunu bana siz söyleyiniz. 

Bütün gözler hastanın penceresi 
önündeki mum ışığına dikilmişti 

Şöyle düşündü: 
- On un buraya inmesini bekle

Jrıeli. indiği sırada hemen arkasın
dan giderek hangi kamarayı açtığı
nı öğrenmeli. Bu en kestirme yol
dur. Yanılmak ta yok ... 

Güverteye, oradan kıç kasaraya 
tıktı ... 

Türk kadirgası iki Damimarka ge
Jrıisini yedeğine alarak garba doğru 
giden bir rota tutmuştu. 
Akşam oluyordu ve yemek zama

ıırydı. 

Dertli Hasan çok geçmeden aşağı 
inerdi. 
Kıç kasaranın güverte tarafında

ki korkuluğuna dayanarak etrafa 
~ele göz gezdirir gibi duruyor, 
l:>ertıi Hasanı gözetliyordu. 

Tahmininde yanılmamıştı. 
Hasan biraz sonra göründü ve 

bıerdivenlerin a,ağısında kaybotau. 
Anskar onun önce kilere uğnya

~ı. oradan yiyecek aldıktan son
ra genç kızın yanına gideceğini dü
tUnerek biraz daha bekledi. 

Fakat tam bu sırada Recep Reis 
•na seslendi: 

- He._ yyyy, Sakar... Buraya 
reı._ 

ı...~ep Reisle birkaç arkadaşı ve 
.....,kasara ile güverteye dağılmış o
lan leventler geminin iskele tarafm
d~n denize bakıyorlardı. Kenardan 
~r balıkçı kayı,ğının direk ve yelke
nı görünüyordu. 

. Anskar istemiye istemiye oraya 
gitti. 
ı._ Genıinin bordasında bir lngiliz 
ualikçı gemisi vardı. 

San Oriıer Anskar'a sordu: 
- Bunlar Hafnarfiyord limanın
~ ~ir Danimarka ticaret gemisinin 
in trıırli olduğunu söylüyorlar. Bu li

a:ı nerededir? 

0 ;::. l!eykjannes'e yakındır. Zaten 
-Va gidiyoruz. 
- 'unlara inanalım mı? 

in - lngiiizler Danimarkalılan sev
lart~~ Zannetyı,,» Jri • • 

Bu söz yalan değildi .. 
tı Recep Reis balıkçı kayığını bırak

\te Kara Mahmuda seslendi: 
- Haydi, yolcu yolunda gerek ... 
Anskar: 
- Acaba geç kaldım mı? 
Diye düşündü. 

tın Artık orada kendisinin aranmadı
~ ı ve bir müddet için aranmıyaca
ıtnı anlamıştı. 

Güverteye geçti. Oradan merdi
tenleri indi :ve sağa sola göz attı. 
bertıi Hasan sağdaki Uç bölmenin 

Ortada olanını açıyordu. Dikkat edin
~ denıir kafesli kUçük pencerenin de 
tö kaınaranm kapısında olmadığını 

l"dtı. 

tın~ ~çtık pencere, kapıyı açnıaksı
~ l9erideki esirleri gör.den geçir

k, ayni zamanda onların hava al
lbaıan için yapılınıı olmalıydı. 
~kapıyı açtı ve girdi. 
~ o tarafa ytirtldü. 
9erıden sesler geliyordu. 

._ 'tat.rid yüksek Besle Tllrk levendi -
8oruyordu: 

ı..:-:- lzıandaya gelj:lik mi ? Bun.at Iz 
~nu? 

tııt~rtli Hasan bu kadarını anlaya
~· Bunun için genç kızm yap
•ituıı 0lnıası tabii bulunan el işaretle-

de çok yardımı olmalıydı. 
....._ Evet.. lzlanda .. Burası lzlanda .. 
...... Be . • 

' nı bırakın buraya.. Sil'.e ba -
lh. . Para verir .. Beni Vestman ada
-...._ röttırun. 

...... ..... 
~ 8essastadirde oturan vali de ak 

rn<1ır. O da verir. ...... 
~ ·: .. 
~ rtlı Ha.sanın artık birşey anla -
il achğı besbelliydi. 
~ lefer genç kız sözü çevırnlişti : 

'!ıt.tı leaptanıa görüşmek istiyorum. 
'1 kaptanıa.. Ben.. Konuşaca;ım. 

ora.ya götürün. 
...... -
~ ..... 

t,~:ç kız_ kapıya doğru yfüümüş, 
~ti: dert.ıı Hasan onun yolunu kes-

...._ Ohu 

....._ ö ~·Buradan çıkmak yasak. 
~it •- Yle ıse kaptan buraya gelsin. 

~ IÖ ~ ... Gelsin buraya .. 
.\ııa ... _ m kapısı içeriden çekildi. 

~~i q,~ hemen geriye fırladı ve 
~. \teıun altında küçük boşluğa sin 

~anın kapıdan çıktığını, kapıyı 

'.:>emir 1·:afesli küçük pencereden içeri seslendi 

kapadığını, hatta kilitlediğini duy- ürkerek geriye dönmüştü. 
du. Ona kar§ı büyük bir kin besliyor-

- Pek dikkat ediyorlar. du. 
Diye üzüldü. Bütün bu felaketlere, bu korkun<' 
Hasan merdivenden çıkarak kay - maceraya, bundan sonra çekeeeğı ~ı· 

boldu. kıntılara o sebep olmuştu. 
Anskar dosdoğru Estrid'in bulun- Gözlerini Danimarkalının gözleri -

duğu kamaranın kapısına gitti. De - ne saplıyarak bir an bakakalnuş, son 
mir kafesli küçük pencereden içeıi ra hınçla başını başka tarafa Çt:vir-
seslendi: mişti. 

Kocanızın kızınızla meşgul olm:ısı 

fevkalade tabii birşey. Şimdi eskisin
den daha fazla meşgul oluyorsa şa~- 1 
mayınız. Kızınız büyüdü, bir genç kız 1 

oldu, onunla meşgul olmak ibr va7i- 1 
fedir. Asıl babası olsaydı o da böyle 
hareket ederdi. Maamafih fü·~y lJaba
ların üvey kızlarına karşı erkeğin, ka 1 
dına karşı hissedebilec<'ği sevgiyi his 
setmesi o kadar nadir birşey de dl! . 
ğildir. Fakat bu dünyada en büyük 
alçaklıktır. Kocanızda böyle bir al • 
çaklık yapacak kabiliyeti görüyor mu 
sunuz? Böyle birşey cidden varsa o
nu derhal anlayabilirsiniz. Kocanız
dan belki anlayamazsınız, fakat kızı
nız böyle birşeyi derhal belli eder. 
Onu tetkik ediniz. Hallerinden, bakış 
larından. sözlerinden anlamak kabil
dir. Boşboşuna kendinizi üzmeyiniz . 
Emin olunuz ki birşey yoktur. Eğer 
varsa, kızınızı kocanızın muhitinden 
muhakkak ayırmanız lazım. 

Ertesi sabah için herşey hazırlanı- ı tabuta Kralın çürümüş ve kararmış 
yor. Hıristiyanlığın en yüksek mev- vücudü konarak hemen gömüldü. Bir 

kiini işg~l eden K:~l bütün birik~i~ ı ~.r~f~~n onu. ~ir araba kabrista~a. 
bendelerı önünde cgılecek, sarayın ıç:ı goturuyor, dıger taraftan başka bır 
süngülü askerlerle dolu, kiliseden has araba yeni Kral ve Kraliçeyi şehir 
tanın odasına kadar yol hıncahıuç... içinde dolaştırıyor. Sokaklarda bırik· 
Ellerinde klise mumları olduğu halde miş olan halk onları alkışlıyor. ~anki 
papaslar ilerliyorlar, onların ark.'.lgm ihtiyar ve hasta kralla eski bir devir 
da veliaht ve kardeşleri yine ellerin- kapanmış ve yepyeni bir parlak sal· 
de mumlar ... Bütün Prens ve Prenses tanat başlamıştı. 

- Estrid ... Estrid buraya bak.... Anskar burada daha çok durnıanm 
Genç kız kamaranın deniz tarnfı- korkulu olduğunu biliyordu. Çünkü 

na açılan yuvarlak ve küçük pence - nerdeyse Hasan merdivenden görii _ 
resinden engin denizlere, lzlandanın 
ve küçük adaların kayalık ve yalçın necek, belki onunla birlikte reis tc 
kıyılarına, denizden yükseldikçe da- gelecekti. 
ha çok karlı ve buzlu olan dc.glara Bunun i~in hemen maksadını an . 
dalmıştı lattı; 

Anskann sesini hemen tanımış ve (Arkası var) 

• 
Doçent olmak için 

Sivastan N. F. A. imza.sile: 

Vniver.'titeyc doçent olmak i'Jtiyo -
rum. Bunun için imtihan mı vermek 
lüzımdır, yoksa doğrudan d-0ğruya 

müracaat kafi midir1 Bu hıısusta bir Tayyare Piyangosu 

Kazanan numaraların 
listesini neşrediyoruz 

~·~--1..L!.!:a~.l_ılmat vermenizi rica ederim. 
Üniversiteye, öfrendiğimize göre 

on, on beş Doçent alınacaktır. Ve bu
nun için bir imtihan yapılacaktır. İm 
tihan 29 Eylülde ' olacaktır. Şartlan 
öğrenmek için Üniversite rektörlüğü 
ne müracaat edebilirsiniz. 

Muallimler birliğinin 
vaziyeti 

Tayyare Piyankosunun ikinci ke-ı 24730 26751 26893 26926 27311 
şidesi dün tamamlanmıştır. Eskişe- 28124 28345 29293 
birde Taşbaşmda bakkal Hamdi Şiş-
hanede Tozkoparan mahalle~inde 50 lira kazanan N o. lar 
Çakmak sokakta 18 numaralı evde 
Markoleni, Büyükada birahanesinde 
garson Ahmet 35 er bin lira kazanan 
talihliler arasındadır. Bayramiçte 
jandarma taburunda teymen Muhlis 
ve Kadıköy Altıyol ağzında Çiçek 80• 

kağında 28 numaralı evde oturan A
rif te on biner lira kazanmışlardır. 

Dünkü keşidede kazanan numara
lan sıraya konmuş bir halde neşre
diyoruz: 

15,000 lira kazanan No. 
13638 

12,000 lira kmanan No. 
13905 

1 ,000 lira kazanan N o. lar 
15502 
24966 

500 lira kazanan No. lar 
342 1077 1640 1965 2110 

2942 3229 3979 4559 6106 
7085 8651 8863 11669 12066 

12669 13691 13793 14568 15157 

144 
780 

1301 
1731 
2327 
2832 
3458 
4473 
5647 
6503 
6991 
7W5 
8697 
9265 
9954 

11062 
11874 
13037 
14044 
14512 
15334 
15844 
16389 
17054 

15363 15687 15938 16270 16475 18181 
16944 17163 17349 17478 18254 18693 
18562 19777 19869 20707 20782 19072 
21429 21756 21919 22059 22759 20005 
23000 24530 25164 25274 25623 20382 
26195 25363 26564 26714 26801 20935 
26915 27660 27691 27802 28237 21650 
28989 22287 

• 23729 
150 lıra kazanan No. lar 24578 

1207 1402 1527 1619 2119 25404 
3932 4842 4960 6278 10793 26337 

12017 12585 14399 14595 14847 27770 
15365 15425 18210 19418 20781 28424 
21873 22122 22251 22815 26116 28843 
27437 28284 29615 

185 413 422 
853 953 1082 

1418 1454 1528 
1916 2098 2139 
2338 2489 2641 
2927 3080 3235 
3501 4032 4218 
4575 4577 4804 
6032 6046 6317 
6744 6744 6841 
7555 7763 7778 
8095 8274 8616 
8732 8768 9011 
9302 9698 9524 

10034 10231 10604 
11219 11444 11558 
12018 12397 12624 
13219 13365 13385 
14152 14172 14342 
14682 14733 14932 
15648 15692 15715 
16023 16066 16171 
16535 16585 16752 
17754 17826 17835 
18285 18472 18602 
18747 18847 18881 
19487 19556 19880 
20034 20038 20068 
20683 20851 20852 
20950 21042 21496 
21745 21808 22041 
23138 23215 23321 
23898 24013 24234 
24829 24848 25072 
25573 25856 26190 
26375 26799 27000 
27781 27875 28141 
28469 28655 28784 
28886 28903 29255 
29628 29665 29719 

474 
1134 
1575 
2283 
2677 
3346 
4396 
5538 
6491 
6987 
7974 
8648 

İstanbul Muallimler Birliğinin va

ziyeti henüz kat'i şekilde tesbit edil

memiştir. Maarif müdürlüğü, evvel

ce birliğe dahil olup ta sonradan 

Halkevlerine yazılmı muallimlerin ek 

seriyeti teşkil ettiğini tesbit ederek 
vilayete bildirmiştir. Fakat, birlik 
reisi önümüzdeki teşrinde birliğin u
mumi heyetini içtimaa davet etmek 
üzere hazırlık görmektedir. Maama -
fih alakadar mehafilde bu kongrenin 
toplannııyacağı da söylenmektedir. 

9117 -----------9586 5534 
10713 6236 
11629 7541 
12874 8237 
13715 9367 

9772 
14510 10303 
15074 
15831 11113 
16350 11518 
16898 12056 
18057 12742 
18662 13224 
18929 15299 
19970 16428 
20279 16632 
20873 17145 
21565 17566 
22078 18071 
23400 18676 
24449 18939 
25246 19549 

26251 20325 

27324 20892 
28422 21945 
28789 22450 
29420 23074 
29925 23817 

5612 
6375 
7564 
8396 
9402 
9821 

10430 
11114 
11676 
12&<\3 
12771 
13977 
15438 
16488 
16953 
17219 
17581 
18114 
18736 
18945 
19644 
20392 
21052 
22109 
22513 
23329 
23829 

5790 5801 5813 
6414 6483 7116 
7615 8081 8140 
8495 8541 8729 
9664 9692 9750 

10036 10157 10268 
10518 11009 11081 
11285 11312 11~36 
11861 11970 12046 
12678 12683 12730 
12862 12914 13138 
14093 14551 14858 
15861 15952 16026 
16539 16554 16627 
17007 17060 17072 
17251 17481 17562 
17636 17829 18067 
18163 18493 18502 
18841 18872 18912 
19055 19432 19462 
19700 19852 20184 
20418 20447 20483 
21474 21540 21748 
22173 22373 22388 
22684 22822 23042 
23481 23573 23644 
24036 24147 24220 

100 lira lrazanan No. lar 30 lira kazanan No. lar 
24765 
25509 

24866 24957 25473 25492 
25603 25674 25986 26016 

170 205 411 1142 . 2708 26 
2822 4004 '676 4682 5962 452 
7726 8038 8057 8695 10594 1865 

11008 12677 14415 15088 16835 2719 
17102 18567 18789 18928 20273 3497 
22582 22832 22932 24180 24565 4567 

97 122 228 
638 1025 1598 

1889 2004 2042 
2764 3055 3122 
3579 4018 4067 
4663 4825 4948 

312 26124 
1662 26602 
2419 27572 
3406 28166 
4433 29141 
5253 29423 

26139 
26924 
28017 
28294 
29192 
29523 

26150 26217 26422 
27193 27365 27557 
28087 28122 28123 
28311 28350 28960 
29283 29315 29409 

ler Kralın oda kapısına kadar papas- Kraliçe olmakla serbestisine kavu
Jara refakat ediyorlar. Kapı eşiğinde şan Mari'nin sevincine hudut yoktu. 
herkes diz çöküp odaya yalnız kra- Artık halaların fıasihatlerini dirJe .. 
lın kızları ve oğulları ve papaslar gi- nıiyecek, her istediğini yapmaJ..-ta ser 

best olacak. Kimse ona (dur) d~miye riyor. 
Birkaç dakika süren derin bir sü

ltüttan sonra Başpapasın sesi yükse
liyor: 

-Efen diler, Kral namına Allah tan 
af diliyorum. Milletine karşı goster
diği hürmetsizliğe ve hayatında yap
ını~ olduğu rezaletlere nihayet ' 'ere
ce~nf f§ÖZ venror. E~r Allah kendi
! :ne ömür ihsan ederse bundan sonra 
bütün vaktini milletine refah Ye dini
ne hürmetle vakit geçireceğine s '5z 

Ye>riyor. 
Yataktan hafif b\r inilti yük~eli -

yur. Yalnız yatağın pek yanındakiler 
şu sözleri duyuyorlar: 

- Bunları kendim söyliyecek ka
dar kuvvetli olmak isterdim.,. 

Bundan sonra artık pek f ed bir 
hal vuku buluyor, Ölen bir insandan 
ziyade çürümeğe başlamış bir vücu
dün ölümle pençeleşmesini herkes 
seyrediyor. On beşinci Lui'nin vüc11-
di.ında sanki bütün Burbon hane<lanı
nın kudreti birikmiş, ölümle mücade
le ediyordu. 

Bu geçen günler herkes için pek 
müşküldü. 

Ortalığı kaplayan ağır ve c:irkin 
kokudan birçok hizmetkarlar ba,ılı

yordu. Kralın kızları bütün kuvvetle 
rini toplayarak sonuna kadar yanın
da kalmağa gayret ediyorlardı. BÜ· 
tim saray erkanı bu müthiş fa..:ianın 
sonunu sabırsızlıkla bekliyordu. 

Saray kapısında gi.inlerden beri ara 
b2.lar koşulmuştu. Iüal ölür ölme:>, 
yeni Kral, hastalığın sirayetinden 
korktuğu için başka bir saraya nak
ledilecekti. 

Koşulmuş atlar, onlara binmeye 
hazır uşaklar bir tek söz, bir tek emir 
bekliyor. Bütün gözler hastanın oda 
penceresi önünde yanan küc;ük mum 
ışığına dik~lmişti. Kral son nefesini 
verir vermez bu mum sönecek, her 
kes ölümü bu suretle haber alacaktı . 

Fakat ihtiyar Burbon'un kuvvetli 
vücudü bir gün daha mücadele etti. 
Nihayet 10 Mayıs salı günü saat üç 
buçukta mum söndü. Sarayın içini 
odadan odaya yayılan, her tarafı dol 
duran bir vaveyla kapladı. 

(Kral öldü. Yaşasın kral!.) 
Bu sesler küçük bir salonda kocası 

ile bekleyen Mari Antuvanete kadar 
geldi. Birkaç dakika sonra salon ka
pı&ı şiddetle açıldı ve Madam de Noa
illes birinci olarak Kral ve Kraliçeye 
tazimatını arzetti. Arkadan sıra ile 
bütün saray erkanı geldiler. Davul -
lar çalıyorlar, askerler süngü takı -
yor, her ağızda ayni söz, yüzlerce bo 
ğazdan bu ses yükseliyor: 

Kral öldil! Yaşasın Kral! 

Günlerden beri hl\zırlanmış olan 

cek. Üç sene adetfı hapis hayatı yaı;a 
dıktan sonra bu hürriyet ona herşey .. 
den kıymetli idi. "Kendisini yegane 
durdurabilecek olan insan annesi idi. 
O da o kadar uzakta idi ki... Kocası
nın zayıf ve iradesiz ahlakına icarşı 
durmak ta işten bile değildi. Kraliçe 
vaziyetin azameti ve kudretini hisse
diyor, fakat hiq lliP-nıesuliyet d9'Jllll 
yordu. 

Halk, kendisini sevinçle karşılıyor 
du. Başka türlü olmasına, onlar tara.. 
fından bir gün olup ta sevilmiyece • 
ğine ihtimal vermiyordu. Sevilmeme 
si jçin sebep te yoktu. İhtiyar Kral öl 
11üş, yaşlı metresi saraydan k01 u! -
muş. Bu sevilmiyen çift yerine, gene; 
snde, dindar ve ahlak sahibi biaKral 
la güzel, sevimli ve cana yakın bir 
ı:raliçe gelmişti. 

İhtiyar kralın ölümünü btitün 

Fransaya haber veren çan ~eslerin • 

den bile bir bayram çanının ahengi 

hissediliyordu. 

Bütün saray halkı memnun, halk 

f'evinç içinde, Kral ve Kraliçe mesut .. 

Yalnız yeryüzünde bir tek insan 

bu sevince iştirak etmiyor, ve On be
ş:nci Lui'nin ölümile korku geçiriyor• 
dıı: içine karanlık hisler dolan lmpa

ra toriçe Mari Terez. 

Otuz seneden beri başında taşıdığı 
tacın mes'uliyetini biliyor, ve ağır 

l ükü altında bir insanın nasıl ezilebi 

let·eğini hissediyordu. Anne sıfaüle 

kızının kusur ve noksanlarını da pek 
iyi biliyordu. 

Bu tahta çıkmak hadisesi b~rk:ıc; 

sene daha teahhür etmiş olsaydı, r...ii 
debbir kadın adeta sevinecekti. o za
mana kadar havai ve hoppa km bel· 
ki biraz daha akıllanmış ve durulmuş 
olacaktı. İhtiyar kadın meş'um Iıı'-sle
rin tesiri altında uzağı gören ~.elıi.İgöz 
lerile Fransanın göbeğinde yaf}a~'an· 
lardan ziyade herşeyi görüyordu. Ye· 
ni Kralla Kraliçeye Avusturya jle ve 
bütün dünya ile dostça geçinmeleri
ni tavsiye ediJordu. Kızına dn a;!r
başlı ve ciddi olınası için tekrar tek
rar tenbihatta bulunuyordu. Mari An 
tuvanet annesinin istediği her~yl 

yapmağa bol bol söz veriyordu. Ki.l· 
surlarını gördUğünü söylüyo!· ve on
ları tashih edeceğine yemin ~diyor .. 
du. Buna rağmen yaşlı imparatoriçe 
nin merakı geçmiyordu. Bu tacın aza 
metine ve kızının saadetine emniyeti 
yoktu. Bütün dünya Mari'yi huetle 
ve takdirle alkışlarken o içini çeke • 
rek şöyle sözler söylüyordu: 

- Güzel gilnlerin bittiğini esene 
görüyorum! 

(Arkası var)i 
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EKONOM • 1 

Arttırma ve eksiltme 
muhtırası 

13 Afu•to• Perıembe 
* Sıhhat ve içtimai muavenet veklleti 

Ankara merku Hrfıınıhha müdürlütünde 
müe11e1e dahi!inde yaptırılacak inıaat ve 
tadillt eksiltmesi. 

• Jandarma senel komutanlıiı Ankara 
utmalma kc.miıyonunda kaputluk ve kıt

lık kumaı eksiltmesi • 
• htanbul Milli emllk müdürlüiünde 11 

tılık arsa, ev ve karakol binası artırması. 
• Ankara mektepler muh11ebeciliti Htı· 

nalma koıniıyonunda benzin, otomobil ya. 
tı. Hdeyaiı, kok kömürü ve krible kömiir 
meıe ve çam kömUrll meıe ve sürsen ndu 
nu, çıra muhtelif cinı konserve, zeytin ve 
seytinyatı. 11bun eksiltmesi. 

• Malatya Belediye dairesinde yeni ya-~ 
pılacalr belediye bin111 eksiltmesi. 

• Güzel San'atler Akademisi binumda 
yüksek mektepler muh11ebecilitinde 85 çift 
lıkarpin. 

• Kabataıta lnhi11rlar Levaznn ıubesi a. 
lım 11tnn komisyonunda makap ve mense· 
ne eksiltmeti. 

• Çorlu kor utmalma komisyonunda 
7000 kilo aabun ekliltmeti • 

* Tophanede Levazım Satmalma komiı 

yonunda Harbiye mektebi için 2100 tane 
fildekoı fanill. 

• Bllymdırhk fen mektebi artırma ve 
ekailtme komisyonunda 85 çift iskıırpin 

14 Aiu•to• Cuma 
• Aıkeri fabrikalar aatmalma komisyo • 

nunda Kırklarelinde yapılacak inıaat eksilt 
meıi , 

• Ankarada Devlet nemiryolları ve li
manları iıletme umum mudürlüiıi yol dai. 
resinde Ankara, Haydarpaıa hattmda yeni 
dotan ve esenkent iıtasyon b:nalarınm 

inıuı eksiltmesi. 
• Karacabey Merinos yetiıtirme çiftliti 

müdürlüiunde Han:fe deresi üzerinde ya-
pılacak ıulama bendi. 

• ht111bul beledıyui daimi encümeninde 

Anadolu hisarmda satılacak bir yalı ve 
altındaki kahvehanjo bakkal dukkinı ve bir 
maeure ıuyu havi emllk artırması. 

• Bursa Tophane utınalma komisyonun 
da un eksıltmeti • • 

• Gtimriık muhafaza komutanhiı latan • 
bul 11tmalma lııomiıyonunda 20 kalem bo· 
ıra malaemeıi. 

f Çorlu kor ntınalma komisyonund11 
300 ton yulaf • 

• Babaeski Belediye encümeninde kasa
banın halıhazır ve mustakbel planı ve ha • 
ritalarile kasabaya ıu iaaleai ve tevziat ıe· 
bekesi in1111. 

• Bursa husuııi muhasebe mudürlüiün
de lznik colünde itletilecek dizel motörlü 
ve yelkenli bir talı:a eksiltmesi. 

• Ankara, milli müdafaa satmalma ko • 
miı~nunda Harp okulu için S50 tane car
dirop. 

• Ankara mektepler muhasebeciliii sa • 
tmalma .komiıyonunda,makarna, kuskuı, ır 

mik, un niıasta, pirinç unu, •ehriye kuru 
ilıum, erik, kuru kayısı çam fııtıfı, fmdık 

ve b"dem içi ve muhtelif cinı erzak ekıllt-
aıesi. 

• btanbul milli emlik müdurlüiünde lıı 
tanbulda satılacak emllk ve kiralık bir dük 
kln artırmuı. 

• Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara 
aatmalma komiıyonunda kıılık kumat • 

• bmir Belediyesinde 3770 ton live Zon 
ıuldak komürü eksiltmesi. 

• Kabata,ta ınhisarlar levuım alım aa • 
tım komisyonunda 100 tane portatif yazı 
makin eti. . 

• Salıpazarı askeri fabrikalar aatmıılma 
lromiıyonunda Bakırköy barut fabrikasm. 
da bulunan 100 ton biıülfat artırması ve 
aatın almacak 1200 torl>a çimento eksiltme 
li. 

• Selimiye askeri satmıılma komiıyonun 
da 140 bin kilo ıtır eri ekailtme1i. 

BORSA 
12 AGUSTOS ÇARŞAMBA 

l'aralar 

A Ilı •• t 1. 
Sterlin 629,- 635,-
1 Dolar 124,- 126,-

20 Çek kuronu 84,- 93,-
20 Belçika h 80,- 84.-
20 Drııhmi 21 .- 23.-
20 Çek kuron 84.- 93,-
10 Lo ıs.- 16.-
20 Dinır 49,- S3.-
Franııa fr. 163,- 166,-
L•re1 veeıllah 190.- 196,-
Florin 82,- 84,-
Avuıturya tilin 22.- 24,-
M:ıırll 2~.- ~n.-
Zloti 21,- 23,-
.,en•o 22.- 24 -
Leva 22.- 2~.-
Yen 32.- S4-'·· .. "'°"" ,, - '' -Altm 971 ,- 972.-
Banknot 243,- 244,-

C ••le r 
Londra üzerine 633,75 
Paris üıerine 12.03.50 
Nevyork 0,79,20 
Liret 10.10.15 
Belsa 4.71,20 
Cenevre 2,43. lS 
Sofia 63,23.30 
Florin 1,16.94 
Çekoılovak 19.20,70 

A\·usturya 4,19,86 
Mark 1.97 .44 
Isveç kronu 3,06.72 
hpanya peaeta 6,12,80 

Eıltam 

lt Hötnluıı• Mil 15.-
N 9 90 
''ıım;1;, .. o on 

Anadolu "{, 60 26,15 .. 3 100 42,-
Sırkethayriye 16.-
Tramvay 18,-
!tomonti Nektar 9,30 
Terkos ,, ~o 
A~lan Çimento 10,80 
Merkez Bankası 80,-
Os"' ' "'' B~nk•sı 26 • ..! 

Şark Merkez Eczanesi 3,60 

lıflirorlar 

Türk Borcu I 22,45 

" .. ti 20.65 .. .. III 21.-
Ersani A. B. C. n1,-
SivH - 'Eraurum ı IOO,-.. ..ıı 100.-

Mrıır foltvlllerl 
, ,.., 1 

1908 J1 
1911 III 

Toltvll'f 
Rıhtım 

Anadolu ı ve il 
" IIJ 

108,-
98,-

Anadolu Miime11il 

pılacak 250 ıoçmen evi in~aatı. 

109,-
99,-

\O 2~ 
46,30 
47.50 
47,50 

• Menemen belediye dairesinde ıehre isa 
le edilecek ıuyun proje ve keıif evrakının 
tanzimi. 

• Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme ek
ıiltme komisyonunda çelik boru, bridli vo
lanlı vana ve bir adet klapenin rokor ek • 
ıiltmeai. 

17 Aiuıtoı Pazartesi 
• Nafıa Ve.r.aıeti 101e ve kopruler reiı

liiinde Ayvalık • lzmır yolu üzerinde yapı
lacak Altmova ve Un_ • Dıyarbekir yolu 
üzerinde yapılacak Hacı Klmil beton arme 
köprüleri inıaatı ekıiltmeal. 

• A~kara Sümerbank umum müdürlü • 
ilinde Zafranboluda Karabük civ•rmda ku 
rulacak demir fabrikasına ait ikametıih 

temelleri ve temelden yukarı k11ımları ek • 
siltmesi. 

• Ankarada devlet demiryolları ve liman 
lan iıletme umum miıdurlufü pul dairesin 
de 400 ton yerlı kok kömurü ve Haydar -
pap. istasyonunda birinci itletme komiıyo 

nunda telefon kablosu, pirinç çubuk, ıoata
ıı, tuz ruhu, trikloretil ve saf amonyak ek-

• Tophanede Levazım 11tmalm~ komiı- ıiltme1i. 

70nunda 5000 lirahk arpa eksiltmesi. • Maliye Veklleti levazım komiıyonun-
• Söiüt belediyesinde, kuabanm dahili da 10 bin metro kanaviçe 

aıı tesisatı ekpiltmesi. • Kırklareli 11keri satmalma komiıyo -
• Tophanede Levaınn Amirliii satma!- nunda 600 ton kuru ot, 400 ton saman ek

ma komisyonunda SO ton yul•f veya arpa. ıiltmesi. 
• Gedikpatada Jandarma Komutanlıiı 

lıtanbul Satınalma komiıyonunda 20 mil
• Ankara belediye encümeninde ıular yon .SO bin metro renkli ve 3 milyon 500 

idaresi için alınacak font boru ve ek parça- metro beyaz malı:ara ipli;;, sandık, kuru, 
ları eksiltmesi. 

15 Ajuıtoı Cumartesi 

• Milli Mudafaa Veklleti fen ve san'at 
111besi umum müd4rlütünde Almanklrl bi
nek eter takmılan eksiltmesi. 

• Ankara numune hastanesinde eczayi 
tıbbiye, lbtik malzeme, katkiıt, ipek iplik, 
lokoplast eksiltmesi. 

• lı:mir ceza evi müdürlüiünde İzmir ce 
n evi mahkikm ve mevkuflarma ekmek ıh
tlyacı ekıiltmesi. 

• Malatya belediye dairesinde, belediye 
dairesi inıaatı. 

• Kadıköy vakıflar direktörlütiinde Çu
bukluda kiraya verilecek vakd çayır kahve 
ciliii artırması. 

• Ankarada Cümhuriyet Halk Fırk111 

Genel Sekreterliiinde satın almacak ıinema 
.Uineleri ve ıair mabeme ekıiltme1i. 

• Van vilbeti valili;inde vilbette ya • 

kaim İp, ıicim ekıiltmeti. 

• htınbul müzeleri umum müdürlüiün
de 195 ton mansal, 815 ton kok kömürü 
eksiltmesi, 

• İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
satılacak Kadıköy ıamandıra sarajlarmda 
bulunan üç kamyon, kiraya verilecek Aksa 
rayda Hintler tekkesi artırması ve Dumlu
pınar yatı mektebi için lüzumu olan 260 ta 
kım dıı ve 260 takım iç elbisenin yapılma 
11, haıtanelere lüzumu olan 56S kilo ek • 
mek, Dolmabahçe saat lculesile aaray ka • 
p111 araaındalı:i yolun tamiri, Balat atelye1i 
için llzım olan muhtelif cinı tahta, teker
lek baılıiı ve tekerlek parmaiı, lima de -
mir clvata, pul, çivi, makap ve ispit eksilt 
mesi. 

• Yozsat vilbeti eksiltme komisyonun
da Yerko1 • Yo~sat yolunun tamiratı. 

Sevgili zevcim ve iki ço 
cuğumun babası Nihad.bir 
müddettenberi benden so

J A N 

ğumağa ve geceleri dışarda geçir
meğe başladı . Evde kaldığı geceler 
bile, bana karşı bigane ve adeta dar
gın gibi duruyor. Nihayet, bir ak
şam, diğer bir zevcesi olduğundan 

bahsedince kalbim büsbütün kırıla- . . . . 
cak sandım Ertesi sabah hemşirem 1 c1ldın unsuru pembe rengındekı To-
bana ziyarete geldi ve ona bütün k_al~n kr~minde Biocel ta~ir edilen 
olanı, çektiğim ıstırapları anlattım. cıldı bel!ll_ıyen ve gençleştıren kıy • 

O b k h .k b" "h tt mettar bır cevher vardır. Her beşe· , ana pe mu ı ır nası a e b 1 . · 
. .. . . rede u unan bu Bıocel cevhen kay-

bu~un~~ · .. ~nn~hk_ hay~tı ~e ev. ış_- bolduğu vakit cildde buruşukluklar 
lerı, yuzunu çırkınlcştırd1. Hıç_?ır zuhur eder.Fakat tekrar verilince bu 
erkek, evde yorgun ve buruşuk yuz- hunışukluklar zail oldu. Genç hayvan-
lü bir kadın görmek sevmez. Sakın 1 rd · tihsal d"l b B" ı 

t . · k Ç" k" be a an ıs e ı en u ıoce cev-cesare mı ırmayasın. un u n, . r· Ü . . . .. .. 
yüzündeki buruşuklukları seri ve e- hen \ ıyana . nıverınt~sı p~ofe~oru 
nfin bir surette izale ve taze, yu - Doktor K. SeJkal usulü daıresınde 
muşak ,ve gençleşmiş bir cild temin pembe rengindeki Tokalon kremi -
edecek bir usul bilirim. Dedi ve her nin terkibinde mev
akşam yatmazdan evvel pembe ren- cuddur. Her akşam 
gindeki Tokalon kremini kullanma- yatmazdan evvel 
mı tavsiye etti,, , Hemen tec· be kullanıldıkta az za • 
ettim. Rerhal cildimin üzerindeki man zarfında bütün 
müsmir tesire şaştım . Birkaç hafta buruşukluklardan 
zarfında bütün buruşukluklarım kurtulur.Solmuş. ih
zail oldu. Ve hir genç kız yüzünün tiyarlamış bir cildi 
manzarasını alJım. Şimdi, zevcim, gen<;leştirir. Ve lila
beni evvelkinden daha fazla sevi • kal 10.20 yaş daha 
yor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi küçük gösterir. 

lstanb~d Dördüncü ıcra memur
luğundan· 

Virjin, Nişan ~ Nazaretin Emniyet Sandığına birinci 
derecede ipotek o~ ıp yeminli üç ehlivukuf tarafından ta
mamına (Bin üç yt.iz kırk) lira kıymet biçilen Kuzgun
cukta İcadiye caddesinde eski 7 6 yeni 3 5 numaralı kagir 
dükkanın satılmasına karar verilmiştir. Mezkur gayri
menkulün evsafı aşağıda yazılmıştır. 

Cephesi camları kısmen kırık camekanlı ve arka cihe -
tinde bir balkonu mevcut olup zemini çimentodur. İçinde 
ocak yeri bir heli bir bt:tdrumu ve arka cih~inde bahçesi 
vardır. Hududu, Kleopatra hane ve bahçesi Muradyan 
Dikran ve saire dükkan arsası Mığırdıç varisleri hane ve 
bahçesi ve yol ile çevrilmiştir. Sahası hepsi 132 m2 olup 
bundan 82,5 m2 bina zemini ve mütebakisi bahçedir. 
Mezkur gayrimenkul açık artırmaya vazedilmiş oldu -
ğundan 20-10-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. 
Artırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni buldu
ğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak
tirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artır
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 4- 1 1-9 3 6 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında artırma 
bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı tak -
tirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır. Satış Peşindir. Artırmaya iştirak etmek istiyenle
rin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nispetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun 
malan lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğer aiakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife d'ir 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihin 
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar satış bedeli:ıin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müte
vellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik va -
kıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak istiyenler 3-10-936 tarihin -
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun
durulacak artırma şartnamesi ile 934/ 2472 No. lu dos
yaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gore
bilecekleri ilan olunur. ( 324) 24 72 

Balıkesir Ta Ha K. 
Başkanlığından: 

1 - Balıkesirde Hükumet caddesinde U ray kurağı 
karşısında Türk Hava Kurumuna ait arsaya yeniden bir 
iş evi yaptırılacaktır. 

2 - İş evinin keşif bedeli ( 10594) lira ( 41) kuruştur. 
3 - 10-8-936 gününden itibaren "20" gün müddetle 

kapalı zarf usulile 31-8-936 Pazartesi günü saat 15 te 
Balıkesirde Türk Hava Kurumu binasında talibine ihale 
edilecektir. 

4 - Plan ve fenqi şartnameler beş lira mukabilinde 
müracaat edilecek şubelerden alınabilir. 

5 - Fenni şartları öğrenmek istiyen isteklilerin Anka 
rada Türk Hava Kurumu Genel Merkeze, İstanbul, İzmir 
Başkanlıklarına müracaatları. ( 4 5 21 ) 
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lstanbul Dördüncü ıcra memur
luğundan: 

Mehmet Salahattin, Mehmet Ali, Fatma Sabiha, Ayşe 
Zeynep, Muhlis, Fatma uhdelerinde olup Emniyet Sandı
ğına birinci derecede ipotekli Üsküdarda Kısıklı, Kısıklı 
caddesinde eski 25 Mü. yeni 27, 29 ve numarataj 121. 
123, 125, 127, 129, 131 No. lu harem ve selamlıklı birin
ci. katlarından bici birine geçilen ve heyeti umumiyesine 
yeminli üç ehli vukuf tarafından on bin üç yüz altmış lira 
kıymet taktir edilen ve aşağıda evsafı yazılan köşkün sa
tılmasına karar verilmiştir. Evsaf: Selamlık kısmı: Ze
min katında her iki kısmın arasında zemini kırık malta 
taş döşeli bir avlu, harem kısmı, "sağdaki kısım olup .. ze
mini karosimen bir antre, merdiven altı karşılıklı iki oda 
birinden yan tarafa bir kapı vardır. 

Birinci kat: 1 - sofa üzerinde birinde yük ve dolap bu
lunan iki oda bir hela mevcut olup (odanın şimal cephesi 
tamire muhtaçtır) bir hela, harem kısmına geçilen geçit
te bir oda, geniş ve mermer taşlı bir hela vardır. Çatı: Ba 
sık tavanlı bir sofa, bölmeli birinde yük olan iki oda var
dır. Harem kısmı: Zemin katı "Selamlık kısmı tarafında 
ve arka bahçeden girilen iki methali vardır.,, Zemini mer 
mer bir antre karşılıklı birinde kileri olan iki oda, bir so
fa, bir salon ve yükü olan bir oda birinci kat: Ortadan .ca
mekanla bölünmüş bir salon iki kiler ve birinde ki.leri o
lan üç oda mevcut olup tavan köşeleri kartonpiyer sulu 
boya kalem duvar ve tavanları kısmen yağlı boyalıdır. 
Her iki kısımda havagazi tesisatı harem kısmının altında 
yan tarafta methali olan bodrum katında taşlık, oda heli, 
kömürlük, odunluk vardır. 

Diğer müştemilat: Selamlık kısmının bitişiğinde ocak 
mahali olan odalı ve halen harap ve çatısız mutfak ve ka
gir bir katlı harap bir oda, bir hela ve üç göz mermer kur 
nalı hamam ve ittisalinde kagir su deposu vardır. Bahçe
de bir satıhlı ahşap harap bir limonluk ve başkaca bir kat
lı odalı ahşap bir ahır, harem kısmı binasının arka cephe· 
sindeki methalinde mermer döşeli, mermer bilezikli bir 
sarnıç ve bahçesinin ortasında tulumbalı bir bostan kuyu 
su ve sokak cephesinde kısmen kagir, kısmen ahşap iki 
katlı diğer bir bina mevcut olup ahşap kısım zemin katın
da mermer musluk taşlı bir oda, merdiven altı, bir hela 
birinci katında bir sofa bir oda vardır. Kagir kısımda mer 
divenle çıkılan bir koridor üzerine iki oda bir salon bir he 
ıa, bodrumda bir hela bir oda ve mutfak mevcut olup bu 
kısmın pencereleri demir parmaklıklıdır. Bahçede mey
valı meyvasız müteaddit ağaçlar vardır. Birinci kısım se
lamlığın ön cephesinde birinci kattan itibaren ortada çık
ma vardır . 
Mesahası umum mesahası ( 11760) m2 olup bur '"Ml 

harem kısmı 172 m2 ve selamlık 64 iki katlı sokak cihe -
tindeki bina 135 m2 hamam 68 m2 ahır 90 m2 olup geri 
kalan bahçe ve ekilmiş arazidir. Hududu :Bir tarafı mülga 
hazinei hassadan müdevver bağ ve köşk bir tarafı hazinei 
maliye arazisinin arka sokağı bir tarafı Doktor Nafiz '?a
şa bağ ve köşkü ön tarafı Kısıklı caddesile mahdut, bina
ların heyeti umumiyesi tamire mühtaç haremin bir kısmı 
nın pencereleri pancorlu ön cephesi demir parmaklıklr o· 
lan mezkur gayrimenkul açık artırmaya vazedilmiş oldu• 
ğundan 20-10-936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. 
Artırma bedeli kıymeti muhammenenin 70 7 5 ni buldu
ğu taktirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak"' 
tirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artır"' 
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 4-11-9 3 6 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 1·6 ya kadar kez• 
dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında artırın• 
bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı tak "' 
tirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı"' 
rakılır. Satış Peşindir. Artırmaya iştirak etmek istiyenl.S: 
rin kıymeti muhammenenin % 7, 5 nispetinde pey akçeSl 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulutl 
malan lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyall 
ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hak 
sahipİerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan taribitl 
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemiı~ 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicil~ 
ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından harı 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müt 
vellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ile 20 senelik va 
kıf icaresi tavizi tutarı bedeli müzayededen tenzil olun 
Daha fazla malumat almak istiyenler 3-10-936 tarihiı1 
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulu 
durulacak artırma şartnamesi ile 934/ 2713 No. lu d<>' 
yaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki göt 
bilecekleri ilan olunur. (322) -/ 

• 
Üsküdar ve Kadıköy su ş:rketı 

300.000 Türk lirası sermayeli Türk Anonim Şirketi 
Merkezi KADIKÖY 

Tahvilat hamillerine ilan 
6 Kanunusani 19.32 tarihli hissedarlar heyeti urnuıt1~ 

yesi kararile kendisine bahşedilen salahiyete istinade 
11 

.. 
şirket amortisman tablosunda tayin edilen miktarda ta 
vilat mübayaasına başlamıştır. . ,, 

Binaenaleyh. 1 Ağustos 1936 tarihinde yapılması ıc8 
beden kur'a keşidesi muamelesi icra olunmamıştır. ! 

İDARE MECLİS 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
İstanbul Beşinci lcra Memurlu 

ğundau: 
{1750) lira mukabilinde birinci 

derecede ipotekli olup paraya çev -
rilmesine karar verilen ve tamamı
na 5163 lira 50 kuruş kıymet tak
tir edilen Beyoğlunda Hüseyinağa 
mahallesinde Tarlabaşı ve Valide 
Çeşme sokağında eski 2. 4. 25 yeni 
2. 27. 29 numaralarla murakkam 

8 AGUSTOS 1936 vaziyeti 
AK Tl F 

kasa 
ALTIN: Safi kilogram 17.079.774" Lir& 
BANKNOT • • • • • ,, 
UFAKLIK • • • • • • " 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • • • Lira 

liariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 4.398.~u Ltra 
Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizler . . . . . . . . . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri . • • • • • • • 

liazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar-
şılığı . • . . - • . . . . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
Vaki tediyat • • • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 
1iAZ1NE BONOLARI • ı • • 

TİCARi SENEDAT • • • • • 

E:aham ve Tahvilat cüzdanı: 
( Deruhde edilen e\Takı nak

A - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B- Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve Döviz Uzerine • 
Tahvilat üzerine . • • 

J.lissedarlar • 
Muhtelif. • 

• 
• 

• 
• 

. .. . 
1 • • 

• • 

" 

Lira 

" 

Lira 

" 

Lira 

li_,, 

Lira 
tı 

2.i.024.068,51 
9.304.051.-:-1 

968.893.41 

L.831.518.36 

6.186.482,30 

300,184,02 

8.885.199.-

158.748.563,-

12.064.611,-

2.675.000,-
12. 636.391.00 

34.083.373.05 

4.173.234,18 

82.939.68 
16.751.526.02 

YekUn 

~ 

Lira 

-------~~~--------------~ 
•ııııııııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ııııııııı 

K E 

NE 
Grip-Nevralji-Baş ve diş ağrıları-Artiritizm-Romatizma 

1.831.518.36 

ıo.3 'ı.~M.32 

14~ ~~:;ı 952,-

15.311.391.96 

3B.256. 607 .23 

16.834.465.70 

4.500.000,-
5.425.791. 73 

278.512.605.22 

PASiF 

Sermaye . • . 
ihtiyat Akçesi . . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat . • • • • • • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhudatı : 

• 

Lira 

Lira 

Altına tahvili kabil dövizler . . . ! Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı kh· 
ring bakiyeleri. • • • • • _ .. 

Muhtelif .. • • • 

• 
• 

158. 7 48.563,-

12.064.611,-

... ·~ ~cı~ .952,-

16.000.000,-

4.253.600.95 

µ= 
Lira 

• 

23.614.870.30 1 

Yekun 

2 Mart 19 3 3 tarihind en itibaren : 

15.000.000,- iki ev ve bir arsanın yarısı olup teş
kilatı itibari ile mezkur gayriınen -

1.551.l82•53 kul açık artırmaya vazedilmiştir . 
27 numaralı ev: Zemin katı mer

mer antre ve taşlık üzerine zemini 
kırık malta adi çiçekli bir mutbah 
ve küçük bir koridor üzerinde mer -
diven altı bir hela, bir kömürlük. 

Birinci kat: Bir sofa Uzerine yük
lü dolaplı bir oda, '"nlerdiven altında 
bir kiler olup burası ayda 8,50 lira 
kiradadır. 

İkinci kat: Bir sahanlık üzerine 162.683.952,- . 
bir oda olup 6 lira kıra getirmekte-

15.220.118.17 dir. Bu katla birinci kat arasındaki 
merdivende bir hela vardır. 

üçüncü kat: Bir sahanlık üzerine 
(3) oda olup birisi ayda (6) lira ge 
lir.mektedir .. Diğer iki içiçe odalar 
da ayrıca kiralıdır. 

27.868.471.25 Teraça katı: Bir sofa ve bir kü • 
çük oda olup sofanın önünde zemi-

56.188.881.27 . ...( ki k k k ni çinkolu demır parma ı or u-
luklu bir balkon vardır. Burası da 
kiralıdır. 

29 numaralı ev: Zemin katı bir 
papuçluk, zemini kırmızı tuğla dö -
şeli, adi ocaklı bir mutbah. Birinci 
kat mermer, bir sofa Uzcrine bir 
hela, bir merdiven aiti ve bir kori • 
dordan geçilir bir oda olup mermer 
sofanın altı sarnıçtır. İkinci kat: Bir 
sofa üzerine (3) oda olup bu evin 
tamamı da kiralıktır. 

Umumi evsafı: Her iki ev bir ola
rak yapılmış kısım kısım kiraya ve
rilmek üzere ara kapıları ile birleşti
rilmiştir. Binanın iki yan ve arka 
duvarı kargir diğer aksamı bağda -
di \'C ahşaptır, içinde elektrik ve ter 
kos vardır. Binanın arkası arsadır. 
Hududu Tapu kaydına uygundur. 

278 512.605.22 Mesahası: Umumu 135,5 metro o-
lup bundan 90,5 metro bina ve ka .. 
lanı arsadır. 

İskonto haddi 70 5 % Altın üzerine avans ~:O 4 1h 
Takdiri kıymet: Mevkii Taksim 

C~iınhuriyet meydanına nazır ol • 
mak \'e köşebaşında bulunmak dola
vısi ile şereflidir. Bina eskidir. Bu Tela .. • etmeyı·nı·z \ :.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-,: • 
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. 
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"t - - husus ar ve emsa ı a un sa ım pı-
Herhangi bir marka buz maki- i s .. B a n k = yasası ve getirebileceği kir~sı göz 
nanız veya buz dolabınız bozul- : u m e r § önüne alınarak. mezkur. ga~~ men-
muş ise derhal Galatada Voy - : - kulların heyeti umumıyesının ta -
voda caddesi No. '1'* ~Af i 1 mamına (5163,5) Ura. kıymet takdir 

lllt•e•ıe•rc•o•n•M•H•ii•z•'ii•c•l•cf•c•n•:•4•3•11 ..... E 1STANBUL ŞUBESİNDEN: ~ ed~~!:~: peşindir. Artırmaya işüı 
627 E Fen Fakültes: nde imtihana E rak edecek mUşterilerln kıymeti mu 

Hali tasfiyede bulunan 

lstanbul ve Trakya 

- - hammenenin ~o 7,5 nisbetinde pey 

: __ = Gı·rm!ş olan namzetler ~= ,akçesi veya Milli bir Bankanın le -
~ minat mektubunu hamil olmaları i-

~ıı ı 1111ııı1111111 1111•ıııı•1ııı1ıııı•ıı11•1111•1111 • ıı ıı• ı ııı • ı ı ıı ı Şeker fa b r i k a 1 arı i -iÇıN- ~ 
S 1 O Ağustos 1936 Pazartesi günü Üniversite Fen § 
i Fakültesi Konferans salonunda vukubulan imtihanı : 
5 yapmış olan namzetlerin Ağustosun 13 üncü Perşem- § 
! be günü sabahı saat ıekiz buçukta ayni salonda bulun- : 

cap eder. Müterakim vergi, tanzi • 
fat, tenviriye ve vakıf bor!iları borç 
!uya, yirmi senelik vakıf tavizatı 
müşteriye aittir. Artırma şartname
si 2:1-8-936 tarihine milsadif Pazar-

1 . A • Türk Anonim Şirketi 
stanbul Vılayetınden: Tasfiye Heyetinden: 

936 mali yılı içinde çalıştırılacak olan bedeni yol mü
kelleflerinin Sonbahar devresine ayrılanların 15 Eylül 936 ve İlkbahar devresine ayrılanların da 15 Nisan 93 7 
tarihlerinden itibaren hangi günlerde ve hangi yollarda 
falıştırılacaklarına dair olan defterleri kaza kaymakam -
'ltarına gönderilmiş olduğundarı bedeni mükellefiyetle ala 
adar olan bütün yol mükelleflerinin mensup oldukları 

mahalle mümessilliklerile köy ihtiyar heyetlerine müra -
~aatla hangi yolda ve hangi günde mükellefiyetlerini ya
;caklarını anhyarak nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte 
tn Uayyen olan günlerde çalışacakları yolda Nafıa Fen me 
~larına müracaat eylemeleri. 

~------------~--~---

Şirket hissedarlarının 2 Eylill 
1936. tarihine tesadüf eden Çarşam
ba günü içtimaını yapmak üzere da
veti kararlaştırılmış olduğundan, 

hissedarların o gün saat 11 de Şirke 
tin lstanbulda Bahçekapıda Taş -
handaki merkezini şereflendirmele
ri ve hisse senetlerini, Türkiye İş ve 
ya Ziraat Bankalarına veya Eskişe
hirde Türkiye Şeker fabrikaları A· 
nonim Şirketi muamelat merkezinde 
veya lstanbulda Bahçekapıda Tal? -
handa bulunan Tasfiye memurlarına 
tevdi ile duhuliye kartı almaları ri
ca olunur. 

Ruzname: 
1 - Tasfiye memurlarının tasfi

ye muamelatı hakkındaki r.aporları
nın okunması: 

2 - Mezkür raporda mcvzuuba -
his mesaile dair tasfiye heyeti tek -
lifleri hakkında kararlar ittihaz edil 
mesi. 

Tasfiye heyeti: 
Bezmi Ötkeren Zeki Aykan 

Fazıl Öziş 

Muzadı taaffün ve deriyi 
takviye hassalarına ma • 
likiyeti Krem Pertev'in 
bugünkü şöhret ve şü
mulünün bariz delilidir. 

• 

ZAYİ - Varka sandalımın 2440 
numaralı plakasını kaybettim kay -
dini sildireceğimden hilkmü olma -
dığı ilan olunur. 

Sandalcı Mustafa o~lu Niyazi 

: maları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (308) E - -:;11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1!11111 ~ 
733 

Ankara Belediye Reisliğ .nden 
1 - Su İdaresi için alınacak Font boru ve ek parçala-

rı 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 
2 - Muhammen bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 412.50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işle

ri kalemine ve isteklilerin de 25 Ağustos 936 cuma günü 
saat dokuz buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. 

5 - Eksiltme o gün saat on buçukta Encümende yapı-
lacaktır. ( 4509 713 

Slnlrll ve cl§erlerl zaylf olanlar ---11111ıııı. 
Bunaltıcı sıcaklarda rahat nefes almak \'e sinirleri teskin etmek için 

ç .A .M. Losyonunu 
kullanınız 

Ciğerleri temizler. Çam ağacmm bütün şifai tesirlerini haizdir. 
Çam losyontıe banyo yapmız, cilde gü.zelJik verir. Kokulan izale 

eder. Asabi zafiyetleri geçirir. Ferahlık \'e ne e uyandrnr. 

Şltesl 80 kuruttur. BUyUk eczanelerde bulunur. .. ____ _ 
510 

Afyon Memleket Hastanesi 
· Baş Hekimliğinden: 

Hastanemizin 936 senesi ilaç ihtiyacı münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 21 Ağustos 936 cuma günü Vila -
yet Daimi Encümeninde icra kılınacağından liste ve şart
namesini görmek istiyenler İstabnul ve Ankara Sağlık 
Direktörlüklerine münakasaya iştirak edecekler de ihale
yi müteakip o/o 15 e iblağ etmek üzere doksan liralık te
minatile daimi encümen riyasetine müracaatları ilan 
olunur. ( 4452) 638 

tesi günü dairede mahalli mahsu • 
suna talik edilecektir. Birinci artır
ma 14-9-936 tarihine müsadif Pazar
tesi günü dairemizde saat 14 ten 16 
ya kadar icra edilecek, birinci artır
mada bedel kıymeti muhammenenin 
~c 75 ini bulduğu takdirde üste bı

rakılır. Aksi taktirde son artırma • 
nın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha temdit edi 
lerek 30-9-936 tarihine müsadif çar 
şamba günü saat H: ten 16 ya 'ka • 
dar dairede yapılacak ikinci artırma 
neticesinde en çok artıranın üstün
de bırakılacaktır. 2004 numaralı ic
ra ve iflas kanununun 126 ıncı mad 
desine tevfikan hakları tapu sicilleri 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar
la diğer alakadaranın ve irtifak hak 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu -
susu ile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müsbiteleri 
ile birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları Ta
pu sicilleri ile sabit olmıyanlar sa -
tış bedelinin paylaşmaBindan hariç 
kalırlar. Müterakim vergi tenviriye 
ve tanzifiyedcn ibaret olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü -
zayededen tenzil olunur. Daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 35/423 
numaralı dosyada mevcut evrak v~ 
mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlıyacakları ilan o-
lunur. (24938) 

Yeniköy Sulh İcra Memurluğun .. 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar veri • 
len ve 18-8-936 gününde birinci ar
tırması yapılacağı Cümhuriyet ve 
Tan gazetelerinin 17-7-36 günlü 
nüshalarile ilan edilen Sarıyer Ma
den mahallesinde Çeşme sokağında 
6 sayılı evin pey akçesinin muham
men kıymetin % yedi buçuğu nisbe 
tinde verilmesi lüzumu ilin edilecek 
ken yanlışlıkla 11ı 75 nisbetinde ya
zılmış olduğundan tavzih olunur. 

(24941) 
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Şampanya gibi lezzetli ve nef is 

Şekerli limonlu 

---
ASAN Gazoz oz~ 

eyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır. Bir 
çorba kaşığından bir bardak suya, gayet lezzetli ve n efa
setine doyum olmıyan gazozlu şampanya gibi limonata 
yapılır. Ve bu yemeklerden sonra alınırsa mideviclir. Mi -
deyi bozan şerbet ve dondurma yerin~ HASAN gazoz özi 
le yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan 
bu güzel tertibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Hara
reti teskin eder. Şişe 30, büyük 50 kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, tSTANBUL, BEYoGLU 

. .. 

ROMATIZMA 

LUMBA-00 

SIYATIK 

ağrılan TESKlN 

ve iZale eder. 

HER ECZANEDE 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Ankara' da Cebeci hastane
sinde yaptırılacak dahili kıs
mı inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Bu 
inşaatın keşif bedeli 13 5 18 6 
lira 2 8 kuruştur. !halesi 1 7 
Ağustos 9 3 6 Pazartesi günü 
saat 15 dedir. Şartname ke
şif ve projeleri 6 7 6 kuruş 
karşılığında inşaat şubesin
den alınır. İlk teminat 
8009 lira 3 2 k u r u ş -
tur. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle kanu
ni .teminat ve Bayandırlık 
Bakanlığından alınacak eh
liyet vesikalarile birlikte tek 
lif mektublarınr ihale saa
tinden en az bir saat evve1 
Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (133) (4328) 

BEN HAl<.IK I 
BİR SEİBERLİNG 

TECRÜBE ı(!iH 
BOŞ VAJ{/ T 

8lJKADAR UCUZA 

MAL OLABİLE CEI( 

HAJ<iKl' Sci8ERllNG 

SEIBERLiNGıA1 
BUNUNLA BERABER 

ÇOK AIASRAFLI DEBJLİM 

4' • - • 

LAS Ti GI ALIN IZ VE 
FA RK 1 TASARRUF 

l<AYBETMEYİIVİZ ı 1 

HAKiKİ 
sEiBERLİNG 

11 

ı 1 
1 

"' . . . 
lAST~KLERINI ALDIKTAN 

SONRA' EMNiYETL{ 
" . . 

Ol MIYAN LASTiKLERLE 

OTOMOBİ Li İOARE 
ETMEKTE 8İR 

MAKSAT 
6ÖRMİYORUM. 

8EN,-ER TRAKŞVOK 

SPEŞ"l. SERViS 

~-1 
""'\.; 

fJf8 TIP SON DE.RECK 
AZ HAVALI LASTIJC 

J. A STİKLERitvi 
ARAYINIZ 

/ / 

/ 

. -
Çok ucuz f iatla hakiki SEiBERLirtCi lastiklerini aldıktan 

sonra diğer lastikler i tecrübe i~in boşuna vakit kaybet
, meyiniz. Her zaman emniyetli ve yaptığı kilometreye göre 
1 

s ize m aliyeti T. L. O,OO olan hakiki SEiBERLirtCi listik-

1

1 

lerini kullanınız. 
• • • • • • Bey~ğlu istiklal caddesi No. 30, lstanbul 

1 

ARŞIMID!S MUE=~E~=~~ A~~~:~.' 4:,Telgrafadresi: lstanbill 

1 

ORMANLARIMIZI KORUMAK iÇiN 

TOPRAKLARIMIZI AGAÇLANDIRt.1AK İÇiN 

ODUN YAKMAYINIZ 

MiLLİ SERVETE KIYMAMAK iÇİN 

o UN YAKMAYINI lk 
81 

fe 
ın 

l'a 

§a 

AZ PARA iLE ÇOK ISINMAK iÇiN 

AKI 

Türk Antrasitinin Kuvveti, Parlakliğı, 
Sıcaklığı Hiç Bir Şeyde Y o~tur. 

li'r 
ğe 
Uz 
le 

Sınai Kimya Mühendisliği Tahsili i~in 

ALMANYAYA TAL E B E 
GONDERiLECEKTiR 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. inden : 

Fabrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu 
müddet zarfında lisan ve fen dersleri için lüzumlu o
lan hazırlıkların ikmalinden sonra sihhatleri fabrika 
işlerinde çalışmaya müsait iki ila üç lise mezunu her 
sene sınai kimya mühendisliği tahsili için Almanya
ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri notları en iyi ve Alman
yaya gönderilmede fabrikada bir senelik stajda mu
vaffak olanlar intihabedilecektir. 

İsteklilerin 1 Eylul 1936 tarihine kadar aşağıdaki 
vesikaları Eskişehirde Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. Genel Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1. Hal tercümesi 
2. Sıhhat raporu 
3. Mektep şehadetnamesi musaddak sureti 
4. Olgunluk imtihanları notları musaddak sureti 
5. 9 X 12 eb'adında 3 boy fotoğrafı 642 

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

Gümrük Muhafaza Genel Ka
mutanhğı lstanbul Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları için 78 ka
lem lazimenin 14-8-936 cuma günü saat 11 de ve 20 
kalem boya malzemesinin de 14-8-936 cuma günü saat 
14 de açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tut~rları: 78 kalem lazimenin 4504 
lira 60 kuruş ve 20 kalem boyanın da 2650 liradır. 

3 - Sartnameleri komisyondadır görülebilir. 
4 - İsteklilerin 78 kalem lazime için 338 ve 20 ka-

• 
ler.ı boya malzemesi için de 203 liralık ilk teminat ola-
r~k vezne makbuzu veya banka mektublarile birlikte 
m·ı.ıayyen vaki..._,,. l{omisyona gelmeleri. ( 4331) 463 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALİM 
Gaz~tecilik ve Neşriyat Türk Liınitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Hepsi hiribirine benzer 
·rı6 

Bütün dudak boyaları, · biribit' e' 
benzerler. Fakat, birinden alman JI , 
tice, ötekine uymaz. Bunu, siz de ~?r 
!ayca tecrübe edebilirsiniz. B~ !:ıı 
VENüS RUJU alınız, sonra rast!'.~1 
herhangi markada, başka bir r;iı 
bunu mükayese ediniz. GörecekS U' 
ki VENüS RUJU, dudaklannızdlı , 
rada kendi rengi gibi sabit durac~. 
tır. öteki ruj ise, dudağınızın dolt _..r 
duğu yerlerde, kendinden birer. lJr 
ça iz bırakarak, soluk ve silik bi!'~~ 
ke haline gelecektir. İşte, ~; 
RUJLARININ bu kadar rağbet ı;:cı 
mesindeki sebep, onun bu hususir 

dir. oi 
Deposu: Nureddin Evliya. ~, 

K . " Al" tt . t 'fiC• ımyevı Ecza, a at ve nya 
rethanesi, İstanbul, Bahçeka,V. 

... -• TİFOB!L -~ 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastaııkl~ 
tutulmamak için ağızdan al~ 
tifo haplandır. Hiç rahatsııl19" 
vermez: Herkes alabilir$uttl 

.... - 55kuruş. 

Dr. HAZIM PEKIJ\J ~ 
Deri, saç, belsoğukluğu. fre~. •Utı 
mütehassısL Galatasarayla ı6- lı~ 
giliz Sefareti arasında N° l'ar1 

5v/ :'>'etı 
~.ıd :'>'oı 

---- - - --•. -_..ii ği)l'~ ~lla 
ZAYİ - Galata GünlJ.;.~j)I' ~etı 

17939 numara ve 30 Mart 9~6 0(1) ' lııı.q 
li beyannamesile muameıesı g• 1) \> .. t . s.ll .,., 1' ~ 
len eşyanın 373893 numa~ 'J'.Jl• tttıı. 
36 tarihli makpuzunu zayı ettı #~ 
nisini çıkartacağım için es1' ~~~ 
h,ükmü yoktur. HüsnU q 


