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

çocuğu • 
Fransa ve lngiltereden Madride D ünkü sayımızda ordumu-

zun T rakyada yaptığı 
manevralara ait canlı resimler 
\'ardı. Türk askerinin geniş öl
çüde ve çok muvaffakıyetli yap
tığı hareketlere taalluk eden bu 

yeniden birçok tayyare gönderildi 
resimleri hepimiz göğsümüz ka- Madrit 
bare.rak seyrettik. Türk ordusu, 
en aon ıistem tayyarelerile, en 
Yeni motörlü vasıtalarile, gittik-

bir ecnebi 
Hükumetin elinde 

istedi. 
batırıldı 

devletin tavassutunu 
bulunan bir zırhlı 

se yükselen talim ve terbiyesile, İspanyol ihtilali günden güne 
dünyanın batka hiçbir ordusun- vahim bir tekil alıyor ve gelen 
da eti olmıyan şuurlu azim ve haberlere göre ihtilalciler mü
f edakirlık ruhu ile gözümüz ö. him muvaffakıyetler elde ediyor 
nünde canlandı. İyi bir temel ü- lar. Dün Lizbondan gelen ve he-
zerinde, iyi prensiplerle çalışıl- nüz teeyyüt etmiyen bir habere 
tnakta olmaıı hepimize bir em- göre Madrit hükumeti, ihtilalci
niyet duygusu verdi. Miktar ve ler ile hükumet arasında ecnebi 
cinı itibarile teçhizatımızı, yur- bir devletin tavassutta bulunma
du koruma vazifelerinin icap et- aım iıtemi,tir. Bu haber doğru 
tirdiği seviyede tutmaya elhirli- ise, Madrit hükumeti neticeden 
ii ile uğratmamız fartile, bu artık ümidini kesmit demektir. 
enıniyet elbette çok haklıdır ve Asiler Badajoz'a girmişler ve yine 
Yerindedir. teeyyüt etmiyen bir habere göre hü-

Milli iman ate,i kümetin elinde bulunan Jaime 1 zırh-

v ine dünkü sayımızın diğer bir lısmı batırmışlardır. 
sayfasında bir halk çocuğu- lhtilalin A vrup:ıda doğurduğu si-

Rifat M encmcncioğlunun başkanlı ğında toplanan komisyon azaları 

Yeni boğazlar rejimi 

Montrö mukavelesi 
bugün tat~ik ediliyor 
Memnu 
edecek 

mıntaka yerlerini tesbit 
komisyon dün toplandı 

ğazlardan geçeceklerdir. 
Dün vilayette Boğazlarda 

llun sözleri vardı. Bu sözler üzerinde yasi karışıklığa gelince, artık dev ... 
durdunuz mu? Durmuşsanız gözle- !etlerin biri Faşist taraftan, diğeri 
!iniz mutlaka yaşarmıştır. Size şu faşist aleyhtarı olmak üzere ikiye 
his gelmiştir ki milli imıuı ateşinin aynlmalanna bir emrivaki nazarile 
halkın bütün tabakaJarına nüfuz et- bakmak icap eder. İhtilalcilere yar
tnesi ve en jpt.ıdru ihtiyaçlar içinde dım eden İtalya ve Almanya Fransa
ktvranan zavallı bir çocukta bukadar nm ademi müdahale itilafına pek ya
leragatli, bukadar hareketli, buka- naşmak istemiyorlar ve ihtil8.lcilerin 
dar şuurlu bir yurtseverlik uyan- muzaffer olmasını bekliyerek işi sü
~ası, insana, tayyare kadar, top rüncemede bırakıyorlar. 

lspaml(tdrz sokaklarda yapıla>ı barikatlar 

Montrö mukavelesi bugünden 
itibaren mer'iyet mevkiine gir
mektedir. Bugünden sonra artık 
Boğazlar filen kapanmıf ve 
gelit geçit için yeni Montrö ah
kamının tatbikına ha,Ianmı,tır. 
Ticaret gemileri, harp ıefaini 
yeni mukavele mucibince Bo-

memnu mıntakayı tesbit etmek 
üzere Rif at Menemencioğlu
mm riyasetinde bir komisyon 
toplanmıthr. Bu husustaki taf si
l atı üçüncü sayfamızda bulacak. 
sınız. 

~ emniyet verecek bir amildir. Diğer taraftan bazı İngiliz ve 
loıı" ~n:tysı.k, hin bir yamalı panta- Fransız tayyarelerinin de Madride 
h Ue, bir .fırın önünde ekmeklere yardım için lsp nyaya gittikleri ha-

h
•Yran hayran bakan JrllçUk Necibin 
ali, tavn yazı arkadaşımız Suat 

l>ervişin dikkatini uyandırmıştır. Ne 
Cibf, çocuk mülakatının ogUnkü mev
ıuu diye beraberinde matbaaya al
~ış, karşısına oturtmuştur. Necibin 
~ozı~rini değiştirmemiş, silslememiş, 
içbır şey llavı- etmemiştir. 

bi 
Yamalı, kirli bir elbise içinde, aç r .. ka Vticutte saklı duran asil, temiz 

1 
lp ancak bir Türk yavrusunda bu-

Unabilir. 
"13 ukadar dünya fırtınaları karşı-

lliııda, bukadar dış ve iç engelleri ve I 
bıukavemetleri karşısında Türklük 

1 
~11 Yaşıyabildi? ,, diye son bir asır
'nı tarihe ?akan her hakikat arayıcı
r ın kendı kendine vakit vakit hay
he:te SOrd~~ sualin cevabını, küçük 
r k k ~ocugunun ruhundan taşan ha-

1 
f e eti~, şiddetli vatan sevgisinde ve ' 
eda.karlık ruhunda bulabilirsiniz. 

t..A1 J\tatürke güven 

Cim Londos dün 
İstanbuldan gitti 

ber verilmektedir. Bu haber de te
eyyüt ettiği takdirde Fransa ve İn
giltere de İtalya ve Almanyanın hat
tı hareketi karşısında, Madrit hUku-

Negüs atiden 
ümit kesmemiş! 

• YJI eml~ketin bilenleri, düşünen
ilini ı:n, milletin Atatürke güve-

'a ' baglılığmı, minnetini ifade için Cim Londos rıhtımda Londraya kocasmm yanına gidece/C 
~Ifalar, ciltler dolusu yazılar yaz-
t~ ardır .. Bunların h;psi bir araya Yunanlı güreş §ampiyonu Cim Lon olan Habeş imparatoriçesi 
~ e fakır halk çocugunun kalbin- dos, il" • Yunanistana dönmek üzere Londra, 14 (A. A.) _ Rcuter a-
~~tabii surette CO§an duygu dere- şehrimizden ayrılmıştır. Londosun an jansından: Habeşistan imparatoriçe-
~ de canlı bir ifade bulamaz. sızın gidişi kar§ısmda gelecek hafta sinin yakında Londraya gelmesi bek-
" ectp diyor ki: yapılması mukarrer maçlar da geri lenilmektedir. Necaşi ile ailesinin 
~~k eskiden, daha Atatürk bizim kalmaktadır. Maamafih, Cim Londos, Londra civarında ikamet etmeleri 
~ite bir ~cukken yabancılar mem- revanş maçı için tekrar şehrimize gf! mu.hten:ıel?Jr. Söylendiğine göre Ne· 
b.. \'tinıızi aJnu lar ..• O zaman kimse leceğini söylemiştir. Bu husustaki caşı, daımı surette !ngilterede yerleş
"- )(~tanı kurtaramamıs. Gazi de da- t.'lfsilatı ikinci sayfamızda bulacak - meyi asla düşünmemektedir. Zira 
l'ecıı U~ük, ne yapsın'!. Ama on altı, on sınız. vakayiin günün birinde memleketine 
~lce~sına gelin~e: "Gavurlar mcm- dönmes~ne. müsaade edeceği ümidini 

'' lıi zaptettiler. Anadolunun her Nafıa Vekı·ıı· Ankarada kesmemıştır. Hali hazırda Bath'da 
)'01'8 

1 cayır cayır yanıyor. Ne duru- kür yapmakta olan Necaşi, yarın 
~~uz, ey Türkler! Biz esir de~- Ankara, 14 (TAN) - Ali Çetin Londraya dönecek ve öğle yemeğini 
~l<ııt kesir olamaz!" demiş. Kılıcım Kaya teftiş seyahatini bitirmiş ve bu Habeşistanın Londra elçisi .Martin i-
"1~ hem padişaha, hem düşmana akşam şehrimize dönmüştür. le yiyecektir. 

9'otJcnı ş. Düşmanlar ondan okadar ================================================"========= 
tfJ> gı~"r ki l-apurlara atlaymca ka veti taşıyor. Büyük örnek onu cezbe- le bir kıvılcımın sönmemesi, inkişaf 

l{u ljJe.r .•. ,. diyor. O da memleketi kurtaranların imkanı bulması için el uzatmak vazi-
tnıııi ~ Necibin kalbinde yaşayan yolunda yürüyecek. Tayyare zabiti fedir. 
hlla i alıramanlık destanının canlılı- olacak... Küçük vatanperver Necibi tesadüf 
~le~ nıanın derinliğine bakınız: Çok Fırındaki ekmeklerden gözÜnü ayı bizim kar§ımıza çıkarmıştır. Bugün
~la en ~hancılar memleketimizi al- ramıyan aç halk yavrusunun zengin den başlıyarak Necip, (Tan) ın ço
~ ~ çUnkU Atatürk çocuk imiş. tik rüyasında da ancak tayyare var.. cuğudur. Tayyare zabiti olmak için 
~ Q an Vatanı kimse kurtarama- Eline geçen para ile evvela tayyare girebileceği ilk devlet tahsil müesse
kaı. Q~~i de çocuk, ne yapsın?. Fa - alacak, sonra babasını, kardeşini dil- sesine kadar tahsili, yetiştirilmesi, 
~ltrıta 1 

Çocukluk ya§mdan çıkar §ünecek. bakımı ile gazetemiz meşgul olmayı 
'ilıe a: 1"atanı kurtarmak mücadele- Küçük bir el uzatma. vazife bilir. Havacılarımızın hava 
~ltıYetı rtıış, tabii olarak tam muvaf- Milletleri yaşatan en büyük kuv- mesleğine bukadar derin bir sevgi 
~eti~· "annış... vet, milli imandır. Bukadar ateşli ile bağlı olan küçük vatandaşı şim-

tisitıdenın, AtatUrke güven;-ıden, sev- bir ideal, bukadar temiz bir iman diden benimsemelerini dileriz. 
en heyecanlı bir ideal kuv- ile karşılaşan her vatandaş için böY,- j\hmet Emin y ALMAN 

metine yardıma başlamışlar demek
tir. 
İspanya ihtilali hakkında dün al

dığımız haberler onuncu sayfamızda 

Sovyet Rusyada 
hava şenlikleri 
Ağustosun 18 inde Moskovada bü-

yük hava şenlikleri yapılacaktır Türk 
Hava Kurumu 
Başkanı Çoruh 
saylavı Fuat Bul 
ca, dost' Sovyet 
hükfıınetinin da -
veti üzerine bu 
şenliklerde bulun 
mak Uzere dün 
Romanya vapuri
le ve Romanya 

Dil Kurultayı toplanıyor 

Türkiyat mütehassısı 
Profesör Gize ~eldi 

UçüncU dil kurultayı Ağustosun 2•1 
ünde Dolmabahçe sarayında toplana
caktır. Kurultayda bulunacak ecnebi 
profesörler peyderpey şehrimize gel
meğe başlamışlardır. Alman Türki • 
yat mütehassısı Profesör Gize de dün 
.;ehrimize gelmiştir. Profesör Gize 
dilciliğin yeni mefhumları mevzuu et 
rafındaki etütlerini bu sene daha ge
niş mikyasta anlatacakbr. Profesör , 
dün kendisile görüşen bir muharriri
mize dikkate değer beyanatta bulun-

tarikiyleRusyaya 
hareket etmi§tir. FUAT BULCA ! 

muştur. Bu beyanatı 6 ıncı sayfa
mızda bulacaksınız. Profesör Gize 

Yaşar için yapılan merasimd 

Bayrağımız f~ref direğine çekildikten sonra lstikJi.I Marşımız çalıyor, herkes ayakta selam 
duruyor. v_e dunya fampiyo~u Y ~·ar birincilik sehpasında ikinci ve üçüncü ile marşı dinliyor 

[Smetı mahsusada Berlıne gıden arkac1.aşımız Burhan Felek'in merasime ait ya:ııısı 5 nci sayfadadır] 
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Ar.kara mektupları 

lstanbulun süt derdine 
Ankaradan bir çare 

Orman çiftliği günde 11.000 litre pastörize ve 
nefis sütü İstanbullu vatandaşın emrine verebilir 

Ankara, (Hususi muhabirimiz 1 nm gtiJllük süt ihtiyacı \ 'M&ti olarak 
yazıyor:) - İstanbulun, hili halle- 8000 - 4000 litredir. Fakat, Ankar.." 
dllmemit bir ıüt derdJ \'ardır: Tıp halkı daha İstanbulun hasret çektlif 
kongrelerinde doktorlar bu mesele- bu temiz \'e saf sütü tamam'le L: t'h
den acı acı ıtkiyet ederler, gazetele- lak etmeye alışmadığından günde sar 
rln senelerdenberl kollekılyonlannı folan miktar yine vasati olarak 1000 
kanttmnız: En çok yer alan mevzu- litredir. Bu itibarla fabrika İ8tanbula 
lardan biri süt meselesidir. İstanbul günde 11,000 litre hilesiz, uf, pastö
beledlyesinin tehre iyi ve saf ~öt ver- rize n örnek bir süt gönderebilir. Bu 
mek için yüz bin karan \'ardır n gün Devlet Demir l"ollan'nın va~on 
Sıhhiye Veki.leti bir de talimatname frlgorlflklerl \'ardır ve Ankaranın 

çıkannııtır. Fakat bütün bunlara saf sütü; 1111tanbuldakl vatandaşlan
rağmm İstanbulun ıüt da\'&81 halle- mıza bir sıhhat kaynağı olarak ko-
clUmlt değildir... laylıkla sunulablllr. 

İstanbulun süt derdine yine Anka- Fiatler çok ucuzdur: Orman ('ift-
radan çare bulunacaktır: Orman liği pastörize sütile İ8tanbul piyasa. 
Çiftliği bura.da saatte 600 litre pas- sıncla bir nefaset ve flat dampingi 
tarize süt veren \'e balkanlarda eşi yapabilecektir. 
olmann hü~·ük bir süt fabrikası kur- Bundan başka Orman çiftliğinin 

muşhır. Dü~yanm en ml'şhur \'e ta- nefis peynirleri, ıüzel ~·oğurdu İ11tan
nınmış flnnalanndan olan Astura ~·a bullular l<;in daima arana<'.ak vasıfla. 
kurdurulan bu fabrikada süt, in an n ta.ı.;ıyor. Anl<aranm yüksek ya~·ıa.. 
eli değmeden otomatik makineler \ 'B- lannın temiz ha\'ası \'e orljina~ otla
aıtuile pastörize edilmekte, kaplara rlle fenni olarak beslenen ha~'\·anla
dolrnakta, sütü alüminyom kapaklar- nn tercyağlan ve ye-mek ya~lan, hı
la kapanmakta ve bir tek toz zerrf'SI lum, salamura \'e kaşar peynirleri bir 
tafnnada e\·e kadar getlrmekt.edir. iç mübadele tarzının değismesine 

Bugün Orman Çiftli~nln elinde de sebep olaNLkhr: Biz şimdiye ka-
10,000 koyun ,.e yüz inek \ıardır ki; dar hep İstanbuldan yi~·ecek getir!
den.lzden 1700 metn irtifada olan Ga- yorduk. Şimdi Orman Çlftlili nf'fı8 
zi yaylasının güzel ko~ulu otlarile mamulatile bu \'aziyetl niunzenele,
beslenen bu hayvanlann taze sütü tirecektir. 
ddden ideal bir süttür. Gıdalan mU- Ankara~·a ağaç, su \'e yeşillik ka
newer bir lnAan ~·emeği has ;asiyetlle 7.andıran Orman Çtftllflnln ltııtanbul
tayln edl"miş o"an \'e sı'i •ık sıhhi lulara ~,nardanberl hasretini çektik· 
muayen"'1en geçirilt"n bu hayvanla-m leri taze, nrJis, hilesiz ve pastörize 
aayıtn lhtiya<!.a göre her zaman art- sütü hedh·e etrmesinJ 8e\inçle ka~ı-

tın0ı:~:· Çiftliği ~üt fabrlka~ı; 2t !ayınız: Yakında emsalsiz yiyecek ve 
aaat !;&1ııtmak tartile ~nde J 2 000 l içeceklerlmizi bütün dünya pazarla
Utn putörlze süt verebilir. Ankara-1 nnda satmaya hazırlanıyonız .•• 

Şehir -için 100 
otobüs alınıyor 

Antrepoların dev
ri bugün başlıyor 

Devir iki ay kadar 
Belediye otobüs imti- devam edecektir 
Yazını kendi kullanacak . . 

Gümrilk antrepolarının lıman ıda
P elediye kendi uhdesinde bulunan . devri muamelesi bugünden 

t .. · ı tm i tiyazını gelecek resme 
o oous ~ e e m itibaren ba.şhyacaktır. Mevcut güm-
eene tatbık et~e~ karan~dadır. ~u 'rilk antrepolarında kırk bin parça 
makllaUa 9ehrımıze aon sııtem yuz 1 kad a bulunduğu için devir 
tan'! otobüs getirtilecek ve bunların ar leş~ i t k iben iki ay devam 

al f izl' b' iatikr zl muame esın n a r 
bedeli yüzde tı a ı . ı~ a a edece V• tahmin olunmaktadır. Bütün 
ödenecektir. Ancak getınleeek oto • gı • . . . 

·· "k · d f antrepolardaki tican emtıa bırer bı-büslerin gumru resmın en mua 
1 

k 
tutulmaaı için belediye hükfunete rer çıkanlacak, sayılacak, tar:tı. aca 

ür t tmiftir Bu hususta ve- ve yeniden antrepoya alınır gıbı mu-
mk.a ı~c~1~. ·uında muhabere ıımeleye tabi tutulacaktır. 
ıu e 

1~: Devir işine muavin Hamit Sara-
cereyan etme ır. coğlu rahatsız olduğu için bizzat Ra-

Ankara Valiıi ıeldi 
Ankara valisi Nevzat, Tandoğan 

eehrimize gelmiştir. Nevzat Tando
fan, dün Yalovaya gitmi§tir. 

Yol verıiıi 
Yol vergisini bedenen ifa edeeek

lerden bu sonbahar devresinde çalış
tınlacak olanların liateleri hazırlanıl
maktadır. Bu gibiler Eyllılde hizme
te alınacaklardır. 

Celil Bayar Tekirdajında 
lpar yatıyla küçük bir seyahate 

çıkan İktuıat Vekili Celll Bayardan 
gelen bir telgrafa göre, seyahatinin 
ilk merhalesini çok müıait bir hava 
içinde geçiren Yat, Tekirdağma gel-

• mi,tir. radan Geliboluya hareket 
edilecek ve yolculuk İzmire kadar 
devam edecektir. Celll Bayar, Ağus
tosun son haftası içinde telırimize 
dönmü9 bulunacaktır. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanı aeyahatten döndü 
Gümrük Muhafaza Umum Kuman 

danı General Seyfi, Şimal ve Şark 

gümrüklerinde yaptığı tetkikleri bi
tirerek dün tehrimize gelmittir. Bu 
havalideki bütün muhafaza tqkili.
tmı ve hudutları gezen General Sey
fi, tetkiklerinin neticelerinden mem
nun kalmıttır. 

Hakem komiıyonu toplandı 
Evkafia belediye arasında mezar

lıklar, sular, arealar gibi bazı ihtilif· 
• meseleleri tetkik eden hakem ko
mia)'onu cltln Ylllyette topll.DJIUlbr. 

uf Manyael nezaret edecektir. Güm
rük ve liman erkanından seçilen bir 
komisyon, devir işini mütemadi bir 
kontrol altında bulunduracaktır. 

Vilayete bildirilen tayinler 
lstanbul Emniyet Müdür Mua vinl 

Kenanın Emniyet Umum Müdürlüğü 
ikinci şube müdür muavinliğine, Kar
tal kaymakamı Sali.haddinin de iz. 
mir polis müdürlüğüne tayin edildifi 
Vilayete bildirilmiştir. 

Alman Oniveraitelileri 
Alman üniversitesine mensup kala 

balık bir talebe ve profesör grupu 
tehrimize gelmiı ve buradan Edebi • 
yat Fa.kWtesi Dekanı lbrahim Hakkı
nın nezareti altında Anadoluya git
miılerdir. Bu grup Anadolunun bir 
çok vilayetlerini dolaprak ilmt tet
kikat yapacaktr. Bugün de Çekoelo
vakyadan bir talebe kafilesi gelecek 
ve şehrimizde misafir edileceklerdir. 

Turizm tubeıi faaliyetini eaulı 
tekilde ıenitletiyor 

Bet altı sene evvel belediyede ku· 
rulan turizm ıubesi, festivalleri mU
teakıp teşkilinden beklenilen gayele
ri temin edecek şekilde f aaliyeie ge
çecektir. Bu cümleden olarak her ça
reye başvurmak suretile ıehrimize 

,·bi mikyasta seyyah celbine ve bu 
gelecek seyyahların azami 1Urette 18-
tirahatlerini temin edecek tedbirlere 
müracaat olunmaya teşebbüa edile
cektir. Turizm şubesi, bu maksatla 
bir faaliyet programı tanzim edecek 
ve bu program daire9inde çahpcak
tır. 

J AN 

lzmir panayirinde 
İstanbul sanayii 

Cim Londos 
İstanbuldan gitti 

Üç ortamektep. 
için emir geldi 

Dün Valinin reisliğinde· Gelecek haftaki maçın Üniversiteqe kayıt ve 
bir toplanh yapıldı yapılmıyacağı anlaşılıyor kabul 1 eylulde başlıyor 

Bir Eylill İzmir beynelmilel ser- Profesyonel güreş 9ampiyonu Cim / Bakırköy, Kuımpaşa ve Süleyma-
gisine iştirak edecek İstanbul sanayi Londos, dün Romanya vapuru ile niye orta mekteplerinin açılması için 
firmalarının mliracaatlan nihayet- memleketine dönmüştür. Bunun se- dün Maarif Vekaletinden Maarif Mü
lenmiştir. Hemen hemen tanınmış bebi, Cim Londosun önümüzdeki haf dürlüğüne emir gelmigtir. Bakırköy 
bütün firmalar sergiye iştirak arzu- talar içinde yapacağı iki maçta ba- orta mektebinin teıJisine Istanbul kız 
sunu izhar ederek kayıt olunduğuna zı hadiseler zuhur etmesi ve iki hü- orta mektebi müdürü Nazım, Süley
göre, İstanbul sanayiinin İzmir ser- kumetin samimi dostluklarına halel maniyeye Kurnkapı Ortamektebi mü
gisinde geniş mikyasta temsil oluna- gelebileceği endişesidir. dürü Baha memur edilmişlerdir. Bu 
cağı anlaşılmaktadır. Şehrimizdeki Yunan resmi maka- mektepler de, diğer bütün orta mek-

Dün, Ticaret ve Sanayi Odasında matı, bu düşüncenin tesiri altında tepler gibi bu ayın yirmisinden iti -
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs- kalarak Cim Londosun güreşmesine haren namzet talebe kaydına başlaya 
tündağın riyasetinde bir komisyon mani olmak istemiştir. caklardır. Evvelce de yazdığımız gibi 
toplanmıştır. Bu komisyonda lstan- Ancak, Cim Londos bu arzuya ta- bütün orta mektepler 1 eylfıle kadar 
bulun İzmir sergisinde temsil şera- mamile ittiba etmiş değildir. Kendisi namzet sıfatile her müracaat eden 
iti etrafında görüşillmüş ve Sergi buradan hareket ederken 23 Ağus- talebeyi kaydedecekler. ancak 1 Ey
komitesinin hazırladığı proje tetkik tos Pazar günü, bu haftaki maçlarda lülden sonra bunların semtlerine ve 
edilmiştir. Komisyon, bugün de top- birinciliği kazanacak olan Türk peh- vaziyetlerine göre tasnifleri yapıla -
!anacaktır. Dün verilen bir karara livanile güreşmek üzere tekrar şeh· caktır. 
göre oda neşriyat şefi Galip Bahti- rimize döneceğini vadetmiştir. Bu iti Universitede kayıt muamelesi 1 
yar yerinde tetkiklerde bulunmak barla bu Pazar program mucibince Eylıilde başlayacaktır. Ilkmcktcple -
üzere 1zmire gidecektir. Şehrimizde Stadyomda Türk pehlivanları arasın rin açılma gUnü henüz kat'i olarak 
bulunan İzmir belediye reisi Behçet da güreş mUatabakalan yapılacak ve tesbit edilmemiştir. 
Salih Uz, sergi işlerile yakından all- birinci, ikinci tefrik edileeektir. 
kadar olmu3, Ticaret ve Sanayi O- Cim Londos, sözünde durarak şeh
dası vasrtasiyle İzmir sergisinde tem rimi.ze döndüğü takdirde gelecek 
sil edilecek firmalarla temasa geç- haftaya yine Stadyomda gUre,lere 
miftir. devam edilecek, aksi halde Cim Lon

İnhİsar Jar Vekili 
Rana f arhan Doğuda 

seyahate çıkacak 
Gümrükler ve İnhisarlar Vekili 

Ri.na Tarhan, Eyllılün ilk haftum
dan itibaren Doğu vili.yetlerinde bir 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Vekil 
bu mmtakadaki gümrük te9killtile 
inhisar ifleri etrafında incelemelerde 
bulunacaktır. 

T u.z ifleri Jirelıtörü 
İnhisarlar umum müdürlüğü tuz 

işleri direktörü Cavit, lç Anadolu 
tuzlalarmdaki tetkiklerini bitirmiş 

ve dün şehrimize dönmü,tür. 
Cavit, tetkiklerinin verdiği netice

leri bir rapor halinde umum müdür
lüğe vereeek ve bu tuzlalann inki
f&f yola.rı ' etrafında bir Pl'O~ .A!· 
zırlıyacaktır. -----
Belediye zabıtası tali-

matnamesi hazırlanıyor 
Belediye, yeni belediye zabıtası ta

limatnamesine fevkalade ehemmiyet 
vermektedir. Bu talimatname Şehir 
Meclisinin Teşrinisani devresinde mü 
zakere edilecektir. Bu itibarla beledi
ye talimatnameyi Eylfll sonuna ka • 
dar hazırlamıı olacak ve }>unu Teıtri· 
nievvelde daimi encümen tetkike baı
layacaktır. Yeni talimatname, mü
him esaslan ihtiva edecektir. Bu ta
limatname açıkta aatııı yuak mad· 
deler, hile kanıabilecek maddelerdi
ye memurun tatbikat esnasında tered 
düdüne mahal venniyecek tekilde fa· 
sıllara aynlmı§ bulunacaktır. Bundan 
başka her memurun bu talimatname
yi ceplerinde taşıyabilmeleri için kil· 

dos hükmen mağlup ilan olunacak-
tır. 

Çünkü kendisi henüz Yunanistan
da iken belediye mümessili ile yap
tığı mukavelede şehrimizde bill ka
yıt ve fart Uç maç yapmayı kabul et
mif bulunmaktadrr. 

Bundan b8'ka kendisi Yunan rnil
letinden olmakla beraber Amerilfan 
tebaasıdır. Bu itibarla ali.kadarlar 
bu noktadan da Cim Londosun bura
da yapacağı maçlara hiç kimsenin 
müdahaleye hakkı olamıyacağını 
söylemektedirler. 

Bof a.zlartla yüzm e müıabakcuı 
20 ağustosta yapılacak olan Bo

ğazı yüzerek geçme müsabakası ha
zırlıkları sona ermiştir. Belediye bu 
mUsabakalara memleketimizdeki yü
zücülerden ekseriyetinin dahil olma
sını temin için sahil vilayetlere bir 
telgraf ~ekmi' ve oralardaki yüzücü
leı:i ~ ... ,. ~ Bu Y,a• 

n§lara epeyce amatörün gireceği 
muhakkak görlilmektedir. 

Tiyatro F estiualinJe 
Tiyatro Festivalinin dördüncü ge

cesi de bu festivalin diğer geceleri 
gibi çok eğlenceli ve neşeli geçmiş

tir. Dün gece Şehir Tiyatroeu artist
leri Musahip Zadenin Mum Söndü is
mindeki tarihi piyesini büyük bir mu 
vaff akıyetle temsil etmi§lerdir. Bu 
piyesten aonra, evvelki gece olduğu 

gibi, Tepebqı bahçeıindeki artistler 
tarafından ayet zengin bir program 
ile müteaddit varyete numaralan 
göeterilmiftir. Bu gece de Halk Ope· 
reti "Emir Operetini,, temsil edeeek· 
tir. 

çük birer ltlgat kitabı teklinde ve al
fabetik taksimatı havi olarak tabet
tirilmesi kararlqtınlmııtır. 

TAKViM 

Gazi köprüsü 

Vaz'ı esas resmi 29 
Ağustosa kaldı 

Gazi köprüsünün vaz'ı esas resmi 
yine teahhtir etmi§tir. Bu defaki ge
cikmenin sebebi köprünün muharrik 
kISnnlanna ait fenni hesapların Al
manyadan henüz gelmi§ olmasıdır. 

BelOl:'liye, şimdi bu hesapları tetkik 
etmeğe ba!llo.mıştır. Köprünün vaz'ı 
esas resmi bu defa A&t't olarak 29 A
ğustosta yapılacaktır. Maltı-. olduğu 
üzere köprUnün inşası altı ay evvt.\ 
bir müteahhide ihale edilmiştir. tha
le esnasında yapılan mukavelename 
mucibince köprünün ilç senede ikmal 
edilmesi lazımdır. Vakıa vaz'ı esas 
resmi Mayıstan beri mUtemadiyen 
gecikmiş ise de bu ·tahhur köprünün 
tamam olarak belediyeye teslim tari
hini de geciktinneyecektir. 

a.ı.cli_ye te_P.ili.ti T 9 

r kaymak~mlar 
Belediye mer~z teşkilitı lmirleri

nin .k&ym•kımlar ve belediye ,ube
lerile doğrudan doğruya muhabere 
etmeleri menedilmiştir. Bu iş, mün
hasıran riyaset ma.kamı vasıtasile 

yapılacaktır. 

----
Belediye muhaberatı meaeleai 
Posta ücretine tabi belediye mu

haberatının bundan böyle Dahiliye 
Vekileti namına değil, belediye he
sabına yapılması kararlattınlmıgtır. 

Kalitarya köyü 
Kalitarya köyü, İstanbul belediye 

hududu içine alındığından ve ayni 
zamanda burası sayfiye yeri oldu
ğundan eenebi tebaasından olanlann 
da Kalitaryada oturabilecekleri ala
kadarlara bildirilmi§tir. 

VE l-IAVA 
Bugünkü hava 

Bugün hava, dünkü gibi açık ola -
caktır. Sühunet farkı beklenmemek
le beraber derecei hararet biraz da 
ha yükııelmeai muhtemeldir. Rüzgi. -
rın deği§ik istikametlerde eameıl 

mümkündür. Maamatih poyraz isti -
kameti galiptir. Yağmur yafmıyacak 
tır. Haftalardanberi devam eden sa
bit vaziyet, bugün de sürecektir. 

Dünkü hava 
DUn bava, evvelki güne nazaran 

biraz daha mutedil geçmiıtir. Hara
ret derecesinde bir iki derecelik tenez 
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l35S Rumi 
Ağu8to& 

hanesinin hava! raaatlanna göre sı • 1355 Hicri 
ca.klık gölgede aza.mt 26, asgari 19 Cemaziyeleweı 

eantigraddı. Pertembe günkü hara • !7 ! 
ret en çok 32,5, en az 21 derece oldu- Güneo: s.ıo - Oile: ız,11 - tkindi: 16.01 
ğuna göre hararette hemen hemen Alrıam: 19,10 - Yat11: Z0,52 - lmaalr:3,1S 

pyanı dikkat bir düttlt mevcut de -
mektir. Maamafih, bu vaziyet hava- mi§, 759 milimetre bulunmu§tur. 
larm sofukluğuna bir delil teı~il et- Rutubet, yüzde 5, yüzde 6 derect" 
mez. DUn güneşte sıcaklık en çok 5P kadar artmıştır. Rutubet vasatisi 0,75 
dereceyi bulmuştur. Rüzgar yıldız poy tir. Hava umumiyetle açık ve bulut
razdan saniyede vasatl 9 metre sür- ıuz geçmi§tir. Rutubetteki tezayüt 
atle emniftir. Hava tazyikı bir gUn dereceıi daha ziyade yükaelmiyecek
evvelki vaziyeti dün de muhafaza et· tır. 

Memlekette hava 
Dün Trakyanın bazı mıntakaların

da hava bulutlu ve kapalı geçmiştir. 
Garbi ve Şarki Anadoluda birçok yer 
lerde hararet derecesi birkaç derece
lik yükselme istidadı göstermiş, rüz
gar değişik istikametlerde kuvvetsi~ 
olarak esmiştir. Bayburt mıntakasm 
da yağış kesilmiştir. Bugün Trakya 
ve Anadolunun Garp ve Orta mınta
kalarında vaziyet, normaldir. Yağ · 
mur yağması ihtimali yoktur. Kara -
deniz sahil mınta.kası bulutlu ve ka
palı olacaktır. 

Geçen sen~ bugün 
Geçen sene bugün hararet az~mf 

34,3, asgari 20, vasati hararet 27,8 
derecedir. Güneıte azami hararet 61,2 
ye kadar çıkml§tır. Barometre 755,8 
olarak kaydedilmiştir. Rutubet niabe 
ti yüzde 40 tır. Rüzginn sür'ati va -
eati 2,4 metredir. Yağmur yağmamış 
tır. Hava sisli geçmiştir. 

• 
1 - Adını söylemiyen bir yurd ÇO· 

cuğu Tayyare Cemiyetine 40 bin lira 
verdi. 

2 - Italyanlar 12 adada bazı ted· 
birler aldı. 
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Siyaset alemi 
Cebelüttarık boğazında 

fırbna 
İspanya ,·ukuatmı dikkatle takip 

eden devletlerin batında İngiltere ve 
Fransa. geliyor.. İngiltere CebelU~ 
nk boğaziyle etrafının dost telikki 
edilemiyeeek ha.,ka \'e kuvvetli elle
re geçmesinden korkuyor. Şar~ 

Hitlerci Almanya\, cenubu garbide 
fa!1ist İtalya ile hemhudut olan de
mokrat Fransa da cenupta gene fa
ı1ist bir İspanyol komşuluğundan çe
kiniyor. 

Almanya ve İtalya İspanyol bi.dJ· 
selerlne yalmz se)irci kalmakla iktl· 
fa etmiyorlar, asilere yardım etmek• 
le işe filen müdahale etmiş bulunu• 
yorlar. Bunlann ikisi de İspanyol 
mücadelesine kanşmakla 809yal ve 
siyasi menfaatler ve gayeler ta.kip 
ediyorlar. 

Cebelüttankla Pirene dağlaroıdl 
etrafında başlıyan fırtına yalnız ,,,,. 
tlzm • demokrasi mUcadelesiıİln ha
bercisi değildir. İApanyadald müca
delede Akdenlzin hakhnlyetl de mev• 
zuu bahsolmaktadır. 

• 
tngUterenin endifelerl haksa de

ğildir... Anavatanı imparatorluP, 
Hindistana bağlıyan en yakın yolUO 
üzerinde Cebelüttank, Süveyı ve U... 
bülmendep boğazlan bulunmaktadır4 
İtalyanın Habeşistana, hem de kal'• 
vetle yerletmeel, tngiltereıain Bablil
mendepteki vaziyetini sanmakla kal 
mamıştır. Bütün Bahnahmer saJıU
lerinin · etrafındaki Arap memleket
lerinde tngUterenin haysiyetini de 
sarsmıştır. İngiltereyi Mısıra büy~ 
müsaadeler bahşetmeye mecbur 111 • 
--aknuttır. 

Sob..., Süveyş kanalı da bugün fi' 

mln bir yer deltUdir. Son İngiltere ' 
Mısır muahedesi a 1'1ısır için ku.
\'etll bir Arap ordusu prt:nctplnl kW 
bul etmiı, buralarda lnglllz hlnlmlıı 
yetini ikinci dereceye lncllrmlotitf 

Bu Ba.bütmendep ve SUven ~eçlt
lerlnln adeta birer maniaya lnkıli' 
bmdan sonra Cebelüttank boğamıd 
da "'1.elll.llle '~ ln&Utereyl lla 
reketsiz bırakamazdı. ~ 

Asi General Frankonun bpany 
Fasmda Almaııya veya 1talyaya .,.
lmtiyular vermesi ihtimali, lspall' 
yada Alman \'e İtalyan nüfuzu altı11" 
da kalsak bir hükumetin teessUsll' 
ne kolayca bigi.ne kalamazdı. 81'' 
nun i~lndlr ki, İngiltere İ•ponyol fW 
ciasındanberl mUtereödlt \'e her hıJı 
de mümküa mertebe bitaraf bir '1 
yuet kullanmıştır. İngllterenln, .tr 
panyol işlerinde bitaraf kalmak h•,_ 
kmdald Fransız teklifini hararetli 
kabul etmesi de bundan Deri getıuelr 
tedir. 

Bir 1enedenberl ba.'}lıyan tngnte" 
ttah·a düellosu henüz bltme~tl' 
Yakanda biteceğe de benzemiyor. 

• ftalyanm bir senedenberl bttY"' 
siyasi menfaatler temin ettiği aş~ 
dır. Habetlstan elde edllmlf, btl)'"""" 
ve kon-etli bir yerli orduıunun e-' 
lan atılmıştır. İtalyamn mukav;::t 
ti, 8iyasi ve askeri mu,·aff akıy .... ,.. 
İngllterenln muvakkat bazı zaaı.
nı ortaya vurmuıtur. 

Bununla beraber İtalya hen~ 
çık denizlere doğru bir yola ~ ~-" 
değildir. Şimdi kısmen Almanr-~ 
yardımlyle onu elde etmeye :::: 
yor. Akdenlzln Ud anahtan ' 
ellerdedir. Petrol ve iptidai mad~ 
rln geçtiği boğazlar TürldyeıılD 
dedir. .. 

Amerlka)·a, iptidai maddele:,.. 
gene petrole, hareket Hr~...,r 
yol veren Cebelüttank ta tnp--
nln ellndedlr. ~ 

Petrol ve ham maddeler.. ,,.-__J 
ya, İtalya, İngiltere n ~ 
endişeleri hep bunlara malik 0 

mak korkwmndan ileri geliyor··~ 

Nihai galebe ve yaşamak ~ 
da bu maddelere ve bunları•~· 
yollara hakim olanlarda kal:..,- tt 

Bundan ula ıüphe etm 
mndır. __,o 

Raif N-"/ 

'1JWEM1E'f 
LİS1:4'~ 

Hafif yemekler - KUSU f""' 
tereyağlı bamya, teftall koıll 

~ .... 
Alır yemekler - T~ 

zeytlnyaih lmambaydclı, 
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Yeni Boğazlar rejimi 

Montrö mukavelesi 
bugün tatbik ediliyor 
ÇM'akkale ve Karadeniz Boğazla

!'nıda ayrılacak olan memnu mınta
lta yerlerini tayin ve tesbit etmek ve 

radeniz Boğazında da Rumeli Kara
burnu jle Anadolu Karaburnu ara
sındaki sahada nihayet bulacağı sa
nılmaktadır. 

Mülga Boğazlar komisyonu umu
mi katibi Salih, dün vilayetteki ko
misyonun içtima.mm başlangıcında 

katibi umumi Numan Menemenci oğ
lunu ziyaret etmiş, kendisinden ba
zı malıiınat alınmıştır. 

Boğazlar Komi•yonu ilga edildi 

bu hususta bir kararname projesi 
haıırıamak üzere Hariciye Vekaleti 
\ıınu.mt katibi Numan Menemenci 
Oğlunun riyasetinde teşekkül eden 
komisyon dün vilayette saat on beş
te toplanmıştır. Komisyonda Milli 
küdafaayı temsilen 8.za olarak bir 
l lbay, Dahiliyeden emniyet umum 
bıüdürü ŞükrU, Hariciye altıncı şu
be müdürü Esat, İktisat Vekaletin- Boğazlar mukavelena.mesine mer -
den Deniz Ticaret Müdürü Müfit De-1 but protokol mucibince bugünden 
tıiz, Sıhhiye Vekaletinden hıfzıssıh- itibaren yeni rejim muvakkaten tat
ba. nıUdürü Asını bulunmuştur. bik sahasına girmiştir. Bundan dola.-

İttihaz edilecek memnu mmtaka YI da Lozan mukavelesiyle ihdas o
l'erleri hakkında. kanuni cihetlerden lunan ve Tophanede hükumetçe tah
de arB§tmnalar yapılmış, bu husus- sis edile~ bir binada çalışan Boğaz
lar için kararname mi, kanun mu ya- lar Kom_ısy~nunu_n da dünden itiba
l>ılınası 18.zım geldiği tetkik edilmiş- ren :aaliyetıne nı~ayet verilmiş ve 
tir. Komisyonun mukarreratı Pazar- komısyon resmen ılga olunmuştur. 
tesı günü Başvekil İsmet lnönüne MUlga komisyonun Reisi Amiral 
arzolunacaktır. Memnu mmtaka. hak Mehmet Ali Dalay ve umumi katibi 
kında hükUmetçe verilen kat'i hü- Salih dün öğleden evvel komisyona. 
kllın bilahare resmen ilan edilecek- gelmişler ve tasfiye işlerile meşgul 
tir. olmuşlardır. Bundan sonra vedala-

Memnu mmtaka!lm bugünden iti- şarak ayrılmışlardır. 
ha.ren tatbik edilecek Boğazlardaki '.Amiral Mehmet Ali Dalay, devlet 
) eni seyrüsefer ile doğrudan doğru- hizmetinde müddetini doldurduğun -
)a alakası yoktur. dan tekaütlüğünU istemiştir. Yeni 
Diğer taraftan '.Ankara muhabiri- rejimP nit muamelata bakmak üzere 

~İzin verdiği malumata göre Genel Hariciye Vekaletinde altıncı şube da 
\lrrnayca hazırlanan kararname 1le iresi teşkil edilmiştir. Müdürlüğüne 

~ğazlarda müstahkem mevkiler de Esat tayin olunmuştur. Bu şu • 
lesbit olunmaktaıür. benin müşavirliğine tayin olunan 

Bu ınmt.aı..anm Çanakkale Boğazı- mülga Boğazlar Komisyonu umumi :•n Anadolu kısmında Karabigadan katibi Salih te yeni işine başlamak 
~hyarak Çanakkale, Bayramiç ve üzere dün akşam Ankaraya gitmiş
rn. ~eyi içine alan bir daire ve Ru- tir. Mülga Boğazlar Komisyonunun 
ıı.:11 kısmında Maanz körfezinden tasfiyesi de yakında bitecektir. Esa
ltihl'ı:ııaranın iç limanlarından birinde sen evrak tasnif edilmiştir. Salih bü
~ bulactık bir-.dairenin ve Ka.- tün evrakı da beraber götürmüştür. 

İpek sanayii 
kurtarılıyor 

Bayburtta sel ve 
yağmur tahribatı 

" • • Birçok evler yıkıldı, "-ararname proJesı A 

tasdik ve ne redildi maddı zarar. büyük 
~nk • Ş . . . ı Bayburt, 14 (Hususı Muhabirimiz-

~ ara, 14 (Hususı Muhabınmız- den) - Dünkü seylap iki saat devam 
rl:I>.) -:- Memleketin esaslı sanayiin- ettikten sonra kesilmiştir. Yapılan 
\an. b~n olan ipekçiliğin yersiz bir re araştı:maıa: sonunda bir çocuğun 

betın tesiri altında kalmasını ve da boguldugu anlaşılm.ı~tır. Çocuğun 
iııı rekabetin d - d - k 1't b cesedi bugün üç saat mesafede Ço 
tukluğunu önl ogukr u~peka'ıl"ke o- ruh suyu kenarında bulunmuş ve bu: 
~· eme ve ı çı ı sana- .. 1 . . lk' k ' . 
lııe~ bu tehlikeden kurtarmak, yerli ~a~a getırı mıştır. ı • ışıden başka 
~ erin sürümünü arttırmak ve ay- yü?gukt!.an BY?ktur.h~all{addik. za_rlar çok bü-

Zatnanda matlup kalitede mal a- ur. ır ma e amı en harap 
llılrnasını temin etmek k betty olmuştur. Yıkılan evler çoktur. Bo-
etı, . ve re a en - 1 k - k · "b. 
'ta Ziyade müteessir olan kısımları gu aln oyud ~· s:gı25r vb~ 1~çı gıt hı ~ay. 
1.. tıdardfae etmek üzere lktı t V - v~n arın egen ın ıra a mm e
""<1.letince hazırlanan k sa e dilmektedir. Köylerdeki zarar henüz 
~ ararname pro- te b. t 1 l\ı. Bakanlar Heyetince kabul edil- s .1 o ~namamıştır. Bir he:et vazi-

1§ ve bugü k" mi ted yetı tetkikle meşguldür. Yagmur ke-
toı n u res gaze e neş- .1 k . . 1.U:ııntıştur. sı ~e . ıstıdadını göstermektedir. 

llu k Yagış bıraz daha devam ederse köy-
~ ararnameye göre % 100 ipek- lerde dışarıda bırakılan mahsulün 
'lı.tı.•tna.nı.ul kumB§lara ipek, % 100 tamamen çürüyeceği tahmin edili-

~ 1 ~Pekten ~amul kumaşlara sun'i yor. . • • • 
~ e her nısbette tabii ipekle ka- . Salıhlıdeki vazıyet 
~ .... ~aşlara da karışık ipek denil lzmır, 14 (Hususi muhabirimiz • 
ı....:l\ı.e ve her kumaı:ım k 1 d den) - Salihliden alınan haberltrde 
''Olta -:. enar arın a yag- . dd tr ~ d 1 fh.....~§ın cinsi ve kumaşı imal eden .. an şı .. e .. ı yag:nur ve o u yü-
h~''_la.lun b" d b zunden Gumuşçayı ıle Kurudere taş-
11\tti ır amgası ulunması mec tı 1200 ·· .. v ~eti v 

1 
aktad mış r. donum bag sular altm-

azo unm ır, da kalmıştır. Elli dönüm bağ tama-
1\. men harap olmuş, 6000 dönüm mez 

t
iiç u.··k zabit yetiştirme ru arazi zarar görmüştür. 1 Bağ mıntakasında zararın nisbeti 
a ıınatnamesindeki yüzde 40 olarak tesbit edilmiştir. 

tayinleri 

lstan bul Defterdar 
muavinleri belli oldu 
'.Ankara, 14 (Hususi Muhabirimiz

den) - İstanbul defterdar muavin
liklerine Edirne defterdarı Cemal ve 
Balıkesir defterdarı Behçet, İzmir 
defterdar muavinliğine İstanbul va
ridat direktörlerinden Kemal, vari
dat umum direktörlüğü şube direk
törlüğüne İzmir defterdar muavini 
Nafiz, İçbakanlık muhasebe direk
tör muavinliğine Ankara defterdar 
muavini İbrahim, Finans Bakanlığı 

Maliye muhasebe direktör muavinli
ğine ayni direktörlük birinci mü
meyyizi Hüsnü tayin edilmişlerdir. 

Ankara Avcılar bayramı 
Ankara, 14 (A. A.) - Ankara 

Avcılar bayramı pazar günü Kayaş. 
ın ilersindeki Nenek çayırında yapı
lacaktır. Bu bayrama avcılardan 

başka birçok kimselerle avcı aileleri 
de hazırlanmaktadır. 

Tren buradan 9,10 da kalkacak ve 
Kayaştan 5,55 te dönecektir. Bayram 
alayı Cebeci istasyonunda inecek ve 
önde avcılar bandosu olduğu halde 
Samanpazarı yolu ile Ulus meydanı
na gelerek çelenk koyma töreni yapı 
lacaktır. 

M illi Müdafaa V ek ili 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 
dün Yalovaya gitmiştir. 

R e smi makamlara yapılan 
m ü racaatlara ve rilecek cevaplar 

Ankara, 14 (Hususi :Muhabirimiz
den) - Vatandaşlann şahsi işleri 

hakkında vilayetlerle kaymakamlık
lara yaptıkları ihbar 'Ve şikayet neti
celerinin kendilerine tahriren tebliği 
mecburiyeti Teşkilatı Esasiye kanu-
nile konduğu halde bu mecburiyetin 
bazı yerlerde yerine getirilmediği lç
bakanltğm nazarı dikkntini celbet
miş ve bu hususl a alakalılara. yeni 
emirler vermiştir. ı 

Ortamekte p muallimliği 
· imtihanları 

Ankara, 14 (Hususi Muhabirimiz
den) - Ortamektep muallimleri için 
açılan tahriri imtihanda muvaffak 
olan 330 ilkmektep muallimi şehri
mize gelmeye başlamışlardır. Bu mu 
allimler Gazi Terbiye Enstitüsünde 
ibate edilmektedir. Şifahi imtihanlar 
Pazartesi günü başlıyacak, bir hafta 
kadar sürecektir. Maarif Vekili Saf
fet Arıkan bu imtihanlarda buluna
cak ve ancak ayın 18 inden sonra 
Türk Dili Kurultayı işlerile meşgul 

olmak üzere İstanbula gidecektir. 

Muallimlerin nakil v e terfi it ler i 

Ankara, 14 (Hususi Muhabirimiz· 
den) - Külttir Bakanı Saffet Arı

kanm reisliğinde topl;nan direktör
ler encümeni terfi müddetini doldur
muş olan muallimlerden terfi edecek 
olanların listesile bu sene bir vilayet 
ten diğer bir vilayete nakil ve beca
yiş edilecek olan orta ve ilkmektep 

muallimlerinin listeleri üzerinde meş 
gul olmuştur. 

H a mdullah Suphi dün geldi 
Bir müddı:ttenberi Ankarada bulu

nan Bükreş elçimiz Suphi Tanrıöver 
şehrimize dönmüştür. 

. tadilat 
~ 

~tt)tı.kara, 14 (Hususi Muhabiriınlz- Reslrx=ıll 
tı~ - Küçükzablt ve onbaşı yetiş
~ll te taUnıatnamesl tadil edilmiııtir. 

acı·· · ,. 
~~l ~atla gedikli çavuşluktan üst 
lltt 

6 
Uga terfi için asgari müddet 

~ ene ü 
ıııı. t ...._ • .' stçavuşluktan ba§çavuşlu-
tıı.. .... rrı ı · 
~!l.ltta çın asgari müddet Uç sene 
~, <ln-. Terfi etmek için münhal 

~ilt 
0
ak, muvafık ehliyetnameye 

~l'~ lrnak ve imtihanla ispatı eh

~~ ~ek Şart olaca.ktır. Taahhüt 
~ lıı ~il Uddeti bitirenler derhal ter

\e~et~ce~ur. Tezkere terki için 

tııliıiaten ıken müracaat edilecek, 
'J'a 80nra tezkere terki ka.bul 

Caktır. 

Pehlivanlikta 
danışıkli 
döğüşler 

Cihan pehlivanı diye İstan jio 

bula bir Cim Londos gelai. 
Yanında vaktile rnütead • 

dit güre~ler yapmış olduau 
Kvaryani diye bir Gürcü :e
ya ~us pehlivanı getirdi. Gü 
reştı, ve başka memleketler 
de olduğr-\u gibi onu yendi. 

-
:-
\ ~ 
_}~./ ' 
~../ ~• 

Çocuklarla Mülakat 
----------.... -------------------------------~~~------! 

Varşovada askeri 
mülakatlar 

Necmeddinin hayatı 

Şimdiye kadar ~ört 
kere et yeıiıeği yemiş 
lki elleri dizlerinin üstünde, boy

nu bilkük, gözleri çekingen olan za
yıf çocuk sanki bir şeyden korkar 
gibi büzülmüş, yavaş yava:;; konuşu
yor. 

- İsmim Necmettin. Yaşım se . 
kizdir. • 

- Baban ne iş görür? 
- Hamal... Yani küfeci. 
- Baban iyi para kazanır mı? .. 
- Kazanır ... Bazı gün tam altmış 

kuruşa kadar kazanır, bazı günler 
de on, on beş ... Bazan da hiç kazan
maz. 

- Kazanmadığı günler ne yersi
niz? 

- Kazandığı günler annem para 
saklar. Annem akıllı kadın. Fena 
günler olur diye düşünür. Babam 
parasız gelince onda yirmi otuz ku
kuş bulunur. Onunla alrş veriş eder. 

- Senin kaç kardeşin var? .. 
- Biz yedi kardeşiz. !ki de an-

nemle babam, dokuz. 
- Peki, yirmi kuruşla siz dokuz 

kişi nasıl doyarsınız? 
- Doyarız, biz her akşam yemek 

yeriz. ' 
- Ne yersiniz? 
- Peynir ekmek yeriz. 
- Sıcak yemek yemez misiniz? 
- Biz sıcak yemek yemeyiz. Her 

kes sıcak yemeği hergün yer mi? 
- Hayır yavrum. Ben soruyorum 

size .. Siz yer misiniz diye? Peki, fa
sulye, sebze filan yemedin mi hiç? 

- Babamın çok parası olursa fa
sulye pişiririz. 

- Et yedin mi sen? 
- Çok şükür et te yedim... Bu 

yaşıma kadar dört kere et yedim. 
- Eti sevmiyor musun? 
- Seviyorum. 
- O halde neden yemiyorsun. Bu 

kadar az yiyorsun. 
- Babamın parası yetmiyor da 

ondan. Zaten dört kere de eti 
komşu evinde yedim. Bizim evde 
hi pişmedi. 1 

- Peki sen nhçı dükkanlarının ö
nünden, lokantaların önünden geçer
ken ete imrenmez misin? 

- Karnım tok olunca hiç imren
mem. Yalnız tatlıcıların önünden 
gc5erken tatlıya pek dayaqamam. 
Agzım sulanır .. 

Biraz susuyor, sonra, büyük ki
barlıkla: 

- Bizden daha nice fakirleri var 
diyor. Ben gördüm. Biz o kadar fa_' 
kir değiliz ki .. 

- Hayır çocuğum. Siz fakir de
ğilsiniz. Hem sen büyüdüğün zaman 
elbette daha çok kazanacaksın. Bil· 
yüyünce ne olmak istiyorsun? 

- Zabit olmak istiyorum. 
- Muharebeyi seviyorsun galiba? 
- Hayır, muharebeyi sevmiyo-

rum. 
- Muharebeyi sevmiyor musun? 

Neden muharebeyi sevmiyorsun? 
- Muharebe fena şey ... Ben, bir 

g~z~tede Habeş muharebesinin res
mını gördüm. İtalyanlar zavallı bir 
Ha~eşi öldürmüşler. Yerde al kan -
lar ıçinde yatıyor. Bir tanesinin de 
b~ı sanlı, kan içinde. Onu adamlar 
taşıyorlar. Ben de muharebe eder
sem beni de yaralarlar. Beni de öl
dürürler. Ben muharebe sevmem. 

- Peki o halde neden zabit ol
mak istiyorsun? -= Neferlerime emretmek için .. 

- Neferlerine ne emretmek isti-
yorsun? 

- Düşmanı öldürsünler diye em
redeceğim. 

- Hani sen muharebe sevmiyor
dun? Düşmandan, ölümden bahse -
diyorsun? 

- Ben muharebe sevmi):orum. O 
dilşmanla .zaten muharebe edilmez, 

akat ürk pehlivanlari
le güreşmek icap edin-:e, da
nışıklı döğüş ihtimalleri or
t~d~ kalmadığı için kalkıp 
gıttı . 

Otomobilden, tramrnyd<rn inmeye'~ 
Ki<çiik Necmeddin 

gebertilir. 
Sen zengin olmak istemez misin? 
- Ben zengin •olmam istemem. 

Zengin olup ne yapayım ... Yalnız pa
ram olsun, işim olsun, açlıktan öl
miyeyim. Bunu isterim. 

- Sana şimdi para verseler mem-
nun olmaz mısın? 

-Olurum. 
- Ne yaparsın o parayla? 
- Eve katık ekmek alırım. Eğer 

daha yeterse esvap alırım hepimize .. 
- Sen sporu seviyor ınusun? 
- Top oynamasını Çok seviyo 

ruM, pek eğlenceli 'bir 't>yun. 
- Başka? 
- Bir de Akbıyığa gidip denize 

giriyorum. Su boyuma gelinciye ka
dar yürüyorum. Yüzemiyorum am -
ma, deniz kenarından mantarlar top 
ladım. Bir ipe geçirelim, onları kol
tuğumun altından takıyorum. O be
ni su üstünde tutuyor. 

- Kayığa, 'Sandala filan biniyor 
musun? 

- Binmiyorum. Hem ben şimdi
ye kadar hiç binmedim. Vapura bile 
binmedim. 

- Neden? 
- Böyle pahalı eğlenceler için pa-

ramız yetmiyor da ondan. 
- Arabaya bindin mi bari? 
- Bak arabaya çok bindim. Bi -

zim mahalleden faytonlar geçer. Hep 
atlarım, arkasında oturur, giderim .. 
Amma biraz tehlikeli bir şey. Çün
kü kırbaç yemek ihtimali var... Bir 
kere de otomobile bindim. 

- Arka lastiğine değil mi? 
- Tabii... Içine binocek değilim 

ya! .. 
- Tramvaylara da hergün bini -

yorsun değil mi? 
- Tabii. Hem de kaç nöbet. 
- Athyarak değil mi? 
- E vet. Nekadar hızlı giderken 

atlarsan onun o kadar fiyakası var. 
- Düııerim diye korkmuyor mu

sun? 
- Korkuyorum. Fakat bir cesa

ret bulunca hemen atlıyorum üstü
ne. 
Şimdiye kadar başına bir kaza 

gelmedi mi? 
.. -::- Bir ~e~e .biletçi, döverim, diye 
ustume yurudti. Korktum, atladım. 
Bir gittim balıklama yere. Az ka.1-

hadise, protesyonel 
güreşin yanında amatör gü

. reşin yüksekliğini gösterir. 

Lehista n Harbiye Bakam ve 
Fransız Erkanıharbiye R eisi 

görü~tüler 
Va.rşova, 14 (A. A.) - Havas a

jansı bildiriyor: - General Gamelin 
ile general Tidz - Smyglev arasında 
ilk resmi konferans, dün saat 16,30 
da başlamış ve saat 19 a kadar sür
müştür. Bu konuşma, bidayette iki 
general arasında yalnız olarak de
vam etmiş, bilahare toplantıya Po
lonya harbiye bakanı, Polonya büyük 
erkanıharbiye reisi, Fransanın Var
şova ataşemiliteri ve general Game
lin refakatindeki iki yüksek rütbeli 
zabit te iştirak eylemiştir. 

İki müttefik ordu şefleri arasın

daki bu konuşma çok samimi bir su
rette cereyan etmiştir. 

Korfu Adasında 
İngiliz Kralı ile Yunan 
Kralı arasında mülakat 

Atina, 14 (TAN) - İngiliz Kralı 
de Yunan Kralının Korfuda görüşe -
cekleri haber verilmektedir. Bu mü
lakatta bulunmak ve bazı kanunları 
Kralın tasvibine arzetmek üzere 
General Metaksas Korfuya hareket 
etmiştir. 

General Metaksas ayni zamanda 
İngiliz Kralı Edvardm kabulü mera
simine nezaret edecektir. 

lngiliz - Yunan Kralları mlilakatına 
ehemmiyet verilmektedir. Diğer ta
raftan İngiliz Müstemlekat Vekili ile 
Ticaret Vekili Runciman da Korfuyıt 
gitmişlerdir. Ticaret Vekili evvelki 
güne kadar Atinada idi. 

Atatürk İzmir B ele d iye R eisin i 
k abul ettiler 

Yalova, 14 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Izmir belediye reisi Behcet 
Uz bugün öğleden sonra Atatürk ta 
rafından kabul edilmiştir. Belediye 
reisi Izmirlilerin coşkun hislerini 
büyük şefe arzctmiştir. Bilmukabe· 
le Atatürkte lzmirlilere selamları

;nın tebliğine .Behcet Uzu memur ey 
lemi~tir. Behcet Uz, Büyük Şcftr' fu· 
var hazırlıklarını izah etmiştir. 

lzmir belediye reisi, lstanbulda 
Vali Muhittin Ustündağ ile de gö • 
rüşmüş, Muhittin Ustündağ keneli • 
sine şehirde taze üzümün azlığın • 
dan bahsetmiş, külliyetli miktarda 
ü~ü~e ihtiyaç bulunduğunu söyle • 
mıştır. 

Behçet Uzun iştirakile Ticaret Oda 
sında ve Türkofistc yapılan toplan
tılarda Fuar için esaslı kararlar alın· 
mıştır. Başvekilin sergiyi açacağı ha 
beri lzmirlileri çok sevindirmiştir. 

Yoksul bir annen in yaptıkları 

lzmir, 14 (Tan) - Ayşe adında 
yoksul, fakir bir kadın, müzayaka 
ve zaruret yüzünden dört aylık çocu· 
ğunu öperek denize atmış ise de za
vallı çocuk muhakkak bir ölümden 
kurtarılmıştır. Kadın tevkif edilmiş 
tir. 

l zm irde bir tüccarı tehdit 
e den adam 

1.zmir, 14 (Hususi muhabirimden) 
- Şehrimizin maruf tüccar ve fab
rikatörlerinden Edmon Jiroya teh • 
_dit mektubu yazarak 250 lira istiycn 
iki kişi zabıta tarafından fabrikatö
rün Bornuvadaki villasında suçüstü 
yaklanmışlardır. Bunlardan birisi • 
nin fabrikatörün şayak ve iplik fab
rikaları civarında çalışan köfteci sa
bıkalı Priştineli Koko Riza olduğu 
anlaşılmıştır. Diğeri Hüseyin ismin 
de bir serseridir. Mektubu Hüseyin 
yazmış ve suçunu itiraf etmiştir. 

Her ikisi de tevkif o!unmuşlardır. 

dı parçalanıyordum. 
- Hala uslanmadın mı ? . 
- Canım, ona binme, buna binme. 

Biz de hep yaya mı yürüyelim ? .. 
- Senin başına bir kaza gelirse 

annen üzülmez mi? .. 
- Uzülür. 
- Demek sen anneni sevmiyor .. 

sun ki üzülecğindcn çekinmiyor
sun ? .. 

- Ben annemi çok severim ... Ba
bamı da pek çok severim .. 

- Hangisini daha çok seversin? 
- Annemi. ı; • Babam ekmek 

getiriyor ama, asıl çocuk docr:ır 
d 

- b 
ogmaz çocuğu emziren doyuran 

k . ? An ' ~m . a.. Baba eknıek getirmese 
b~le, ananın ekmeği kendi göğüsle -
rınde ... Ana gibi olur mu hiç? .. Yal
nız anamın bir şeyine kızıyorum . Be
ni hala mektebe yazdırmadı ona. 
Ben .mektebe girip bir adam olsam, 
başka istediğim şey yok. 

Suat DEVRiŞ 
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No. 15 Ya.zan : Ziya Şakir 

Ferit Paşa Avrupa siyasileri üzerinde 
nüfuzu olduğunu iddiaya kalkışmıştı 
. - Bu hakları, inkar kabul etmez. him, ve çok mühim olan nokta şura
Anca.k şu var ki, reylerinden fayda sıydı ki; bu telgrafın IPtanbula çe • 
yerine zarar memuldür ... Eğer işle • kildiği gün; Pariste bulunan (Yunan 
rin bir an evvel ta'oii mecraya girme- Başvekili Mösyö Venizelos) ta Pa
sı matlüp ise, sadareti derhal Tevfik riste intişar eden (Ekselsiyor) ga -
Pa,aya tevdi buyurmalıdır. zetesi muhabirile yaptığı mülikatta, 

Bu sözler, Vahdettin üzerinde da- aynen ş_u sözleri söylemişti: 
ha büyük bir hoşnutsuzluk tevli~ et- - Eger Türk milliy~tçileri silah-
mi ti. ları~ı ~ırakır, ve Izmır etrafında 

§ tehhkeli fesat ocakları ihdasından 
- O?u. sulhten sonra düşünürüz. vazgeçerlese; bütün hareketimiz, 
D~ıştı. yalnız ve yalnız bu noktaya inhisar 

. Reşıt Bey; ~ö~ledi.~ .. sö~~erin, _ p~- edecektir. _Düşmanlığın daha ziyade 
dışah Vah~ettını duşundureceg_ını, uzaması, hıç şüphesiz, daha ağır ce
ve. ~~kul hır şekilde karar verdıre- zalar tayinine sebebiyet verecektir. 
cegını beklerken; sadrazam vekili Şimdilik, - müttefiklerce kabul e
olan (Şeyhislam Dürrüzade Abdul- dildiği veçhile - yalnız, muahedeyi 
lah Efendi) tarafından kendisine tatbik arzusundayız. 
bir emir tebliğ edilmiı;;ti. Bu emrin Görülüyor ki; Osmanlı Hükume -
hulasas~, şundan ibaretti: . tinin Sadrazamı Damat Ferit Paşa 

[Da~ı~a fevtetmedeıı, Parıse av - ile, Yunan Hükumeti Başvekili M. 
det edınız.J Venizelosun fikirleri arasında esas 
. Ayni zamand':, Istanliuldaki Ingi - itibarile hiçbir ayrılık mevcut değil
lız Kuvayı Bahrıye Kumandanı (A - di. Ancak şekil itibarile bir fark var 
miral Dörubak) tan da ,öyle bir ise, o da; Osmanlı sadrazamının, en 
haber gelmişti: açık ve sarih bir surette vatanına 

[Seyahatinize talısıs e:füen kruva- ihanet etmesinden .. Yunan başveki
zör, Kızkuleei açığında harekete mU- linin de - bu ihanetten istifade ede
hcyyadır.) rek - kendi devlet ve milletine em-

Reşit Bey, bu istica?m mana ve salsiz bir hizmet göstermesinden iba
r.ıahiyetini keşfetmekte gecikmemiş- retti. 
ti. Arkadaşı C=mil Paşayı .d~ yanına Başta Tevfik Pa,a olmak üzere 
a~arak, - aldıgı emir n.u~~bınce, da- murahhas heyeti, Damat Ferit Pa • 
kık~ it:vtetm.ed;n - lııgılız kruva - ,aya, son cevaplannı vermişler: 
zorüne bln.mıştı. - Biz, bu muahedeyi imza ede -

Bu gemı, Iatanbulda bulunan in- meyiz. Hatta, siz de edemezsiniz ... 
p~iz harp g_e~ilerinin en sür'at~.isi Ancak, biz istifa ederiz. Başka bir 
ıdı. Ve gemının kapt:ını da, son sur- kabine gelir. O imza edebilir. 
atle hart>ket için emi! te:akki etmiş- Demişlerdi. 
ti. Acelenin derecesini şundan an
lar.ınJı ki; gUndUz saat ikide hare -
ket eden gemi; gece karanlığı bas
m.ıd:ın Çanakkale Buğıızını geçmiş
ti. 

Reş~t Beyle Cemil ?!lşa bu sürat
le Taranta vuıl olmu,ıar: oradan da 
bir 1süra't katarile - galiba, husu-
11 bir trenle - Parite gitmi§lerdi. 

lsta1.1lyonda, murahh~s heyetinin 
refakatine memur Miralay Hanri, 
Cemil Paşa ile Reşit Beyi istikbal et
miş; öfkeli ve mUteesau bir balc;)e: 

- Ah! .• Bu adam, ne yaptı? .. 
Demişti... Ve sonra, acına acına 

tözüne devam ederek: Damat Ferit 
Paşanın; kendi kafasına göre bir 
cevapname yazarak konferansa gön 
derdiğini ili.ve etmişti. 

Paristeki heyet te teessür içinde 
idi. Damat Ferit Paşanın işe müda
halesini göfünce: 

Bu cevap; Damat Ferit Paşanın 
işine gelmişti. Çünkü, günlerden

beri kendisini şiddetle tenkit eden 
Cemil Paşa ile Reşit ve Fahrettin 

Beylerin vaziyeti, bu mağrur ve 
mütekebbir adamı fena halde sinir-
lendirmişti. Bunun içindir ki. Ferit 
Paşa, bu üç zatı kabineden atmağa, 
ve hareki.tında tamamile serbest kal 
mağa karar vermişti. 

Damat Fe\\t Pata ile murahhas 
heyeti arasırıtla bu fötilıif devam 
ederken, konferans heyeti tarafın -
dan da, son müzakerata (Spa) da 

devam edilmesi takarrür etmişti. Şu 
hale nazaran, artık murahhas heye
tinin Pariste ikameti lUzumsuz adde
dilmişti... Buna binaen Dahiliye Na
zırı Reşit Bey, konferans ile hüku
met arasında irtibat vazifesi ifa et-

- Bu şartları kabul etmek, dev
letin idam hUkmUnU kabul etmek 
demektir. Halbuki, hangi mahkum mek üzere Pariste bırakılmış; Da-
kendi idam hUkmUnU kabul ve imza mat Ferit ve Tevfik Paşalarla diğer 
eder ... Acele etmeyiniz. lstanbula heyet aza.lan (10 mayıs - 920 - 1336) 
gönderilen cevapname orada tetkik tarihin.de Istanbula müteveccihen 
edilsin. gelsin. Onun Uzerinde bera-
berce tetkikat yapılır. hareket etmişlerdi. 

(Tulon) limanından (Gülcemal) 
Demişlerdi. 
Damat Ferit Pata, ne bu sözlere, 

ve ne de Babıali tarafından: 
(Diğer murahhasların ki.ff esi bil

it1 ;f alr karar vermedikçe, murahhas
laroan hiçbirinin konferansa tebli -
gat ifa etmemesi.] 

Diye tebliğ edilen iradeye ehem· 
ır.iyet vermemi•: (Devleti Aliyyei 
Osmaniyenin koskoca 11drazamı ve 
fevkalade salihiyeti haiz sulh mu
rahhaaı) sıfatile işe müdahale et
miş .. Heyet tarafından yazılan ce
vapnameyi kendi cahil ve mecnun 
dimağına göre gfıya tashih ve tadil 
ederek konferansa göndermişti. 

Konferans; Damat Ferit Paşanın 
muhtırasına, fU kısa cevabı vermiş
ti: 

[Size teklif edilen fartlardan, hiç
biri değifemez ... Ya, olduğu gibi ka
bul ... Veyahut, ret ... ] 

vapuruna binen murahhas heyeti 
yollanna devam ederken, bu tarafta 
da çok mUhim hadisat cereyan et
mekte idi ... GUnlerdenberi devam 
eden şiddetli Yunan taarruzu, arka
sında kanlı ve felaketli bir iz bırak
tıktan sonra, Keşiş dağı eteklerinde 
tevakkuf etmişti ... Damat Ferit Pa
şadan gelen telgraflar ü z e r i n e 
- konferansın kararını efkarı umu
miyeye ne şekilde arzetmeğe dair -
vUkela heyetinin iştira.kile sarayda 
müzakereler cereyan etmekte idi. 

Bu müzakerelerin mevzuu, çok 

T A N 15 - 8 - 936 
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Sa~Dlk 
Oğütlern HAYAT • 

1 Ç i N DE J 
·~--._,,----~~--

Bir elde su, bir elde 
şarap ... 

Kavunla üzümün elele verdikleri 
bu mevsimde şarabı hatırlamamak 
mümkün müdür? Kavunu üzümle 
birlikte yemekten belki hoşlanmaz
sınız. Fakat güzel kokulu kavunu 
severseniz, unutmayınız ki onun en 
lüzumlu mütemmimi şaraptır. 

Elinize güzel kokulu iyi bir kavun 
geçer de onu ağız tadile yemek is
terseniz, hemen dilim dilim kestirip 
yemeğe kalkışmayınız. Kavunun ü
zerinde - karpuzların iyiliğini anla
mak için yaptıkları gibi - . küçük bir 
pencere açınız. Sonra, daha iyisi bi
raz eskimiş kırmızı şaraptan yarım 
bir şişeyi o pencereden kavunun içi
ne, içire içire, boşaltınız. Daha son
ra pencereyi tekrar kapatarak ka
vunu bir hafta şarap mahzeninde 
- buz dolabı içinde değil. çünkü ka· 
vun donar - saklayınız. Bir hafta 
sonunda o şaraplı kavunu yediğiniz 
zaman şarabın nasıl kavunun ınü -
temmimi olduğunu pek iyi anlarsınız. 

B R 1 ç 
Briç meıeleıi 

• A . ;5 2 
• g . 5 
• t>. 7. s 
+ I>•V· 10.9 .,s 

·~9.f o· .. .l) 10 't 
• 'f..ı • R o.v .• 
+ R.vg.63 w E + s.ft 
+R 5·2 S +CA · 7.6 •• 

• R 8 . ,.5 
• A ıo.9 6.3 
+ A. 10 2 
+ot. . 

. 
CS) 3 kozsuz oynayacak. (W) ka 

ronun ( 6) hsı ile oyuna başlamıştır 
(S) iki tarafın kağıtlarını görmüyor 
Nasıl oynaması lazımdır?. 

. (Bu meselenin halli 18 Ağustos sa 
yımızda çıkacaktır.) 

i 

-

Bu meselenin bir taahhüt altına 

giren oyuncunun yerdeki ve elindek 
kağıtlarla iki tarafın sürdükleri pey 
lere. eğer sürmüşlerse - ve (W) baş

ladığı renge filan bakarak daha ilk 
leveden itibaren bir plan ile oynama
sına d_air bir mümarese mahiyetinde
dir. Bütün muvaffakıyet böyle bir pll 
nı kurabilmeğe bağlıdır. 

13 Ağuıtoı ıayımrUla çılran 
meselenin halli 

Bunu yapmaya üşenip te - ya
hut şarap mahzeni olabilecek bir ye
riniz yoksa - kavunu hemen olduğu 
gibi yemek isteseniz bile yine kavun 
şarapla tamam edilmelidir. Bu sefer 
yalnız zevk için değil. sağlığınızı ko
rumak için. Çünkü ka\'un yalnız ba
şına yenildiği vakit, bilirsiniz ki, mi
denin hazmını bozabilir, barsakların 
işini karıştırır. Bazılarında bu arı-
zalar haylice şiddetli de olur. Bun - • "' .1'. ~" • • 10.9.)( ıt 
lara meydan vermemek için en iyi . "· "'·"' çare kavunun arkasından birkaç yu- -t- ~ 
dum şarap içmektir. 

Yine biliyorsunuz ki, şimdiki he - • ~.,. D 
kimlerin gözünde - eskiden olduğu • v · S .1.' 
gibi - şarabın katresi bile haram + Jıı,. ·9 
değildir. Bir aralık ben de bu yazı- + t> . ıc. .l .t.ı ) 

•v. ıo 9 ı.'I! 

•D 
+ o.t0.t 
.f.l/ . •. ). Jlı 

lar arasında şarabın senasını yap • • ,_ 
mıştım. Sırası gelince yine sena ede- • A • P. , )1.." 
ceğim. Şimdilik kısaca söyliyeyim • R. • " . ~ . Y.. " 

ki ,şarap bizim yaşadığımız bu ateş- "° A • ıc. q 
1i medeniyet hayatında lüzumlu ve Hiç bir tarafın sayısı yok. (x) kü-
az zararlı bir şeydir. Tabii, mutedil 
miktarda içmek ve sarhoş olmamak çUk klğıtlara işarettir. 
şartile. 1 - Müzayedenin nasıl cereyan et-

mesi lazımdır. 
Su da yalnız içildiği vakit zarar-

sız değildir. Şarap ta öyle. Suyun 2 - (S) in dört kör taahhüt ettiği 
zararlarını şarap giderir. şarabınki- farzedilirse ve (W) tren ile oyuna 
teri de su, ikisi birlikt~ olunca ideal başlarsa, iki tarafın kiğıtlarını gör
içki olur. .-~~~-!.-""4_..'!11!1!~~----~ olmak lçin ....ı 

Fakat şarapla suyun birlikte içil
mesi, mutlaka ikisinin biribirine ka
rıştınlması demek değildir. Şarapla 

su biribirine kanştınhnca ikisi de 
hassalarından az çok şey kaybeder • 
ler. Bu mahlut içinde suyun tazeli
ği, şarabın da lezzeti ve kokusu kal
maz. Halbuki ikisi ayrı ayrı içilince, 
her ikisinin de ayrı ayrı bir zevki 

vardır. 

Suyla karıştırılmağa ancak kaba, 
pek eski şaraplar tahammül ederler. 
Bir de insana yazın sıcaklarda pek 
ziyade hararet bastığı vakit içeceği 
suyu yalnız içmek istemezse ona bi-

raz şarap karıştırabilir. Bundan baş
ka iyi ve temiz bir su bulunamıyan 
yerlerde ona biraz şarap karıştırmak 
lazım. 

oynamalıdır?. 

Müzayide (Plafon) 
s W N E 

lKör Pas 1 Pik Pa's 

2 Kozsuz Pas 4 Kör Pas 

(N) in eli ortağının 1 körü 
üzerine 3 kör diyip derhal manş yap· 
mala gitmeğe müsait değildir. Onun 
için evvela ı pik der, ve arkadaşının 
kozsuz istemesi Uzerine derhal 4 kö
re gider. Oyuna. gelince: (S) in karo· 
ları sağlaması lazımdır. Fakat (S> 
ve (W) nin (A) ve (D) yi ayrı ayrı 
yaptıktan sonra bir karo ~esmeğe de 
muvaffak olmalarından çekinir. Bina 
enaleyh evvelemirde trefl (A) aı U.. 
tüne birden bir karo atınağa teşebbüs 
eder. Ve oyunu şöyle idare etmesi 18.
zımgelir. Leveler: 

1 - ( W) nin oynadığı treni yer
den (R) ile alır. 

2 - Yerden küçük kör oynayıp 

elden ( A) ile ılıır. 
3 - Elinden trefl (A) yı oynayıp 

yerden bir karo atar. 

Fay dalı adresler ve 
telef on numaralan 

ltfaJyf' TelP.fnnıan 

latanbaJ lttaı1ni 24222 
Kadıkö1 ltfaı1ett 60020 
Ye,ilkö1. Bakırkö7. Bü,Ukdere. 
Oıküdar itfaiyesi !ı062S 
Be1oilu itfaiyeai 44644 
Büyülrada. Heybeli. Barın. Kmalı maı 

takalan idn telefon nntnlmdalı:i meman 
yanım demelı lrlfidir. 

( ___ A_s_kerıı.·_k~-=işleri J 
Kııa hizmetliler 

O sküdar Askerlik Şubesinden: 
Üsküdar Askerlik Şubesine bağlı 

331 doğumlu ve bu doğumlularla mu 
amele görerek kısa hizmet şeraitini 
kazanmış ve ihtiyat zabiti yetişecek 
Askeri tam ehliyetnameli bulunan 
gençler 936 yılı EyJUlilnün birinci 
günü ihtiyat subay okulunda buluna 

• 
Denıa yolları aunteal Telefon 42362 
Ako (KadıköJ lakelni) 43732 
$ark Demiryollan Sirkecı 23079 
Devle· '.Jemiryolları Haydarpap 42145 

• -ıfll .,. • ••• 

------
Cerarhpaıı ba1t&Deai 21693 
Gureba hastaneaı Y enibahce 23017 
Haseki kadmlar hattanesı 24!ıS3 
Ze111ep Kimli haataneai Oüiidar 60179 
Kuduz haatanelİ Çapa 22142 
Be1oilu ZiUri\r battaneti 43341 
Gülhane haıtaneal Gülhane 20510 
Ha1dırpap Nümane baıt&Dui 60107 

l caklardır. Bugünde okulda bulun· 
mak için burada bulunanlar 936 yılı 
Ağustosun yirm{ beşinci gUnilnde şu 
beye ba, vurmaları, ve taşrada bu· 
lunanlar da şimdiden bulundukları 

mahallin Askerlik Şubelerine uğra· 

yarak kayıtları tevsik ve sevk kağıt· 
larını alarak zamanında okulda is· 
patı Vücut etmeleri. Bu suretle Şu• 

belere başvurmayan ve sevk edilmi· 
yenler bakaya tanıtacaktır. 

Etfal haıtaneal $itli 42426 
Bakırkö1 Akıl ba1taneal 16,60 

Çablll •rhhl ,ardnn tfıtldl&ta 

Bu numaradan imdat otomo 
bili i1tenir • 44993 

• •• • HALK OPERETi : Bu akşam saat 
21,45 te Tepeba•ı bahçeıinde Festival 
111üna1ebetile (Halime) Yarm 
Taklim bahçesinde (Halime) 

akıam 

a 
1 

1 
s 

Y alovada balo 
Ağustosun 29 uncu çarşamba g{inil 
kşamı Yalovada büyük otel gazino
unda Hariciye Vekili Tevfik RUştU 
Arasın himayesinde büyük bir kır ba 
osu "~rilecektir. Şehrimizin resmi, 
iyaat ve ticaıt ıtıahaflline mensup 

yüksek şahsiyetlerin lı,ürak edecekte 
rini haber aldığımız bu balon~. her 
uretle mükemmel olmuı esbabı te

min edilmiştir. 
~ 

B a l o y a i § ti r a k edecekleri 
Yalovaya götürmek üzere akşam sa

t 18 de Köprüden kalkan vapur tah
is olunmuştur. Bu vapur Moda, Bü

a 
8 

z 
yükadaya uğrayacaktır. Vapurda mil 
ik vardır. Baloya geleceklerin kap
caya gidip gelmeleri için tertibat 
lınmııtır. Biletler mahduttur. Va ~ 

h 
a 
'P'OI" t~ndıe batcMfonmeetft• mUracaat
a davetiye tedarik olunabilir. 1 

YENi NEŞRIY AT 

Balıkeıirde halk adet ve 
inanmaları 

Muallim Kemal Omer ...ta.rafından 
u isimde bir eeer neşredilmiştir. b 

Türk dili neşriyatından olan bu eseri 
tavsiye ederiz. 

ZA Y1 - 935 yılı içinde Emirıb 
ortaokulundan aldığım tudilmame
mi zayi ettim. Yenisini alacajıindan 
skisinin hükmü yoktur. e 

BUyUkdere: Elmadağda Ahmet 
Ağa sokak No. 10 Celilettin 

TAN 
'\BONE VE iLAN ŞARTLAR ı 

Bu aylık • • , • 1 SO 
s • • • • • 4 -

Nitan merasimi 
Gazetemiz umumi neşriyat ve ya• 

zı işleri müdürü Sabri Salimin bal• 
dızı Belkis ile İş Bankası Mersin şu· 
besi memurlarından Bahriye MU.~ 
şan Sait Halmanın yeğeni ve acenta 
Mahmudun oğlu Seza.inin nişan me
rasimi evvelki gün Sabri Salimin Su• 
adiyedeki köşkünde samimi bir aile 
toplantısı önünde yapılmıştır. Tara· 
f eyne saadetler dileriz. 

Edirneye tenezzüh t ren i 
Bakırköy İlkmektepleri KorumJ 

ve yardım cemiyeti tarafından yarıJl 
Edirneye bir §imendi!er gezintisi tet 
tip edilmiıtir. Davetliler, pazar saba• 
hı saat 6 da Sirkeciden hareket edr 
cek hususi bir trenle Edirneye gtde
c~kler, ertesi sabah tekrar eehrimiJI 
don-klerdir. 

ACIKLI Bt·R ö LOM 

Mütekait vıı.reşal Kazım AlpanJI' 

oğlu .. ı1t Alpan vefat etmiştir. ce ' 
nueal Şt,llde Bomonti istasyonüıı' 
dan Kazım Pi.fa apartımanmdan 1" 
gün •aat 11 de kaldırılarak Te9\fl ' 
kiye camiinde öğlen namazı kıldl ' 
dıktan sonra Ferlköy mezarlılO" 
defnedilecektir. HUsnU ahllk ve 1' 
zaketile herkese kendini sevdirıoif 
olan Arifin vefatı dostlan için ~ 

1 

bir ziya olmuştur. 95 yaşındaki .,.
bası 'Maretal ve felaketzede heJ. 
resi Bayan Nazireye ve refik.-' 
sabırlar dileriz. ,,,, 
Dr. NACI S. SOMERSA~ 

1 Çocuk Hastalık.lan MütehasaJSI 

Böyle müstesna hallerden baş\rn 
her vakit, en iyisi şarabı da, suyu da 
ayn ayn içmektir. Bizim büyük şa
irimiz sevgilisini "bir elinde gUl, bir 
elinde cam ... " olarak tasvir etmiş. 
Şimdiki hekimler medeni adamları 
bir elde su, bir elde şarap olarak ta
savvur ediyorlar. Fakat şarap kadeh
leri su bardaklarından. daima daha 
küçük olurlar. Bu da suyla şarabın 
niıııbetlerini gösterir: Az şarap, daha 
çok su. 

Lokman HEKİM 

lnıilterede ihtiyat piyade 
alaylan tetkil ediliyor 

4 - Elinden bir pik oynayıp yer
den (A) ile alır. Pik (R) sine impas 
yapmak tehlikesinden içtinap eder. 1 

5 - Yerden bir karo oynayıp elin 
den (V) yi kor, ve (W) (A) ile alır. 

6 - (W) nin oynaması 18.zımgeleu 
kör (NJ tarafından (9) lu ile alınır. 

7 - Yerden küçük bir pik oynayıp 
etinden keser. 

6 ., • ı , 1 7 H 
' nllık . • • • 14 -

·-14 -
al -

Din lctn hlncıh~ Slrlıetlerta• mfl 
' ICHt edlbneliclir. 

Kliefllı illnlar dotradaa dotna:rt 
c1aremizce almabilir. 

Kilç(ilı illnlarm 1 aatırlıt> biı 
Jefalılı SO lnır•tt11r 1 aatwdan fat 
•111 icin ıatır baıma S lnınaı ılmn 
Bir defadan faala lcin f'ell4adar 
.,,, ıo lnınıı ındlnllr. 

, Şişli, Halbkargazi, Meşrutiyet J.f 
kat 2, No 5 

Her gön uat S-8. Telefon 4~ _____________________ ,,,,,,,,,;1 

G6z Helkml 

Dr. Şükrü Erts~ -Avrupa ricali siyaaiyesi Uzerinde 
te1ir ve nUfuzu olduğunu iddia ede
cek kadar hamakat gösteren Damat 
'!'erit Paşa; Avrupa ricali siyasiyesi 
tarafn\dan indirilen bu acı, kahir ve 
insafsızca darbe karşmında sersem
.lemifti... Diğer murahhaslara gelin • 
ce; hepsi müttefik bir lisanla: 

şayanı dikkatti... Bu meseleler etra
fında malumat almak için (Bosfor) 
gazetesinin bir muharriri, (Adliye 
Nazırı, Rj)ştü Efendi) ye müracaat 
etmişti. Nazır ile muharrir arasın
da mühim bir mUlakat cereyan eyle- Londra, 14 (A. A.) - B. Duff Co
mişti. Bu mUlikat, bizzat Padişah oper'in Avam Kamarasında teşkiline 
Vahdettin ile 0 tarihte onun namına karar verilmi!S olduğunu haber ver
(icrayı hUkumet) eden (Babıali) nin eliği yeni ihtiyat piyade cUzUta.mlan

dUşUncesini ortaya koymaya ki.fi n~nh tekşkilinedl Ebylull talrihiknde Vool-
l · f vıc ampm a aş anı aca tır. 

8 - Elden karo (R) sini oynatır. 
9 uncu leve de elinden tekrar ka· 

ro oynamak ve yerden kesmemek ıar 
tile konturatını yapmağa muvaffak 
olabilir. 

Dikkat! - Eğer (S) ikinci levede 

, OOntl cec:mlı 111ıha11f 1 lnlna9'9t Cağaloflu Nuruoımıaniye cad. Na. 
(Caıi'aloğlu eczanesi bitiflğl>· 

Tel. 22588 
t 

liYAl RO FESliVALi: 
- Biz bu şartlan ihtiva eden bir 
ıauahedenameyi imza edemeyiz. 

Diye, son cevaplannı vermişlerdi. 
Damat Ferit Paşa, bu ağır bezi -

metin sebeplerini tahrif edecek de
recede hayasızlık göstermekten çe
kinmedi. (6 Temuzm 1920 - 1336) 
tarihinde Babılliye uzun bir telgraf 
çekerek (konferans huzurundaki va 
ziyetl) birtakım teVillerle izah etti. 
Ve, efkln umumiye ka~ısmda 
- hem kendiaine, ve hem de (efen
di) Bine - bir hak kazandırabilmek 
için: 

[. . . Kuvayı Milliye, mukavemet-
te devam ettikçe. heyeti murabba • 
unm vaziyeti, pek ziyade vahamet 
asbedecek.] 

Dedi. 
tllll~~ 

ge mış 1• • • .Bunların miktarı başlangıçta 17 
Burada, bır sanıye duruyoruz ... I u· 25 d 17 b" k" · ı k t 

koz (D) nin düştüğünü görerek ve 
milteakiben (V) nin de dilşeceğini u

marak küçük şlem yapmağa kalkı31r 
sa ıionturatını bile yapmağa muvaf · 
fak olamaz. Hattl pik (R) •ine mu
vaffakıyetli bir impaa yapmak earti-

a yaşın a ın ışı o ara es-
Bugün, bu satırlan okuyan bugUnkü bit edilmiştir. Hizmet müddeti, altı 
nesle; ve yann da bu satırları bir senedir. 
vesika olarak kullanacak olan tari-
he hitap ediyoruz ve diyoruz ki: 

- (Büyük Türk inkıllbı) başlar-

ken naklettiğimiz f U acı hakikatleri 
okuyanlar, belki tereddüt edecekler. 
BugUn, artık fU fani cihandan el çek 
mİJ olan Padişah Vahdettin ile, o -
nun siyasetine alet olanlan - husu
si bil" kasit ile - hırpalamak istedi
ğimize hamledeceklerdir... Her satı
n birer vesikaya istinat eden şu ya
zılar, o gUnlerin hadisatını aynen 
nakleden bir vasıtadan başka bir ,ey 
değildir. 

.(Arkası var) 

Romanyaya ıilih ve mühimmat 
le bile! Praga, 1-' (TAN) - Romanya 

Başvekili ile Çekoslovakyanm Shoda iiiiai&liiiiiili_..liilliiilliiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiimiiia-iiiiiiiiiim& 

fabrikası mUmeuili arasında on bet Mamıaradaki ıiklon bidiaeıi 
günden beri yapılmakta olan kon\19· Bir iki g{in evvel Marmarada bir 
malar neticelenmiş ve bir mukavele siklon hidiseslnin mütahede edildiii
imzalannuttır. ni bildirmiştik. Siklon esnasında Bar 

Bu mukavele mucibince, Skoda tın vapurunun cankurtaran sandalla
f abrikası 200 milyon kuron tutarın· rında karpuz bulunmadığı yapılan 
da Romanyaya sillh ve cephane •· tahkikattan anla§ılmıştır. Denizyolla 
tacaktır. Bu para 1938 senesinden n i§letmesi müdill lUğUnden alınan 
itibaren on BeDe sarfmcl& tediye edi- bir tezkerede aandallarm karpuzla 
lecektir. dolu olmadığı teeyyüt etmektedir. 

TEPEBAŞI AHÇESiNDE 
de Halk Opereti tarafınd•" Bu akşam saat 21 

HALiME Operet 3 Perd• 
Zengin dekorlar - Koro ve Balet heyetleri 

Fiatler: 100 - 7:S - 50 kur\lf. Konsomasyon mecburi değildir· 

~~~~~~~~~~~~~ 
Harp Akademisı Komutanlığındsl'I 

Harp Akademisi Levazım şubesinde çalışmak i11'!6. 
müstcit bir daktilo memur alınacaktır. Taliplerin~ 
anlamak üzere levazıma müracaatları. ( 4451) 
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Gündelik g azete 
Bapnuharriri 

Ahmet Emin Yalman · 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
he11eyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin ıazeteai olmaya 

çalıtmaktır. 

1 cfonün meseleleri 1 

Postalanmız 

N egüsün ümidi 
Negüs bir gün tekra.ı: Habe§istana BUginizi yoklaJlnlZ 

dönmek hususundaki ümidinden asla ---------- 
vazgeçmemiş! ... Sorultl'I 

Ümitten vazgeçilmediğini de ilk 8 - Mfchelet klmdlrf 
defa işittim... Maamafih Habeş iti S - Mars klmlerhı mabududur ve 
bu! Akıl ermez ... 

Negüs, önce son Habeşli kalıncaya 
kadar harbe devam edeceğini söyle-

ne mabududur f 
S - Metro nud bulunmuşturf 
S - Havai adalan nerededlrf 

""' .. ti. """ Dünlrii •oralann ceuaplmı 
Sonradan memleketini bırakıp kaç S S p· k"l" . 

tı. Uluslar kurumunda hakkım mü- :-. en ıyer ı ıaeaı ne. za':'a." 
. V b" ·· t kr mem veı kimın tarafından in§a edilmiftw daf aa ettı. e ır gun e ar -

. d.. - · . bildirdi ve nerede bulunur1. leketme onecegını . 
Halbuki Uluslar Kurumu Negüsün O-. Sen Pfyer ~ Rom~a

sözlerini çok heyecanlı, çok şayanı dır. Düoyanm en büyük klliAelerin· 
dikkat bulmakla beraber zecri ted- den blridlr. 1450 senesinde inşa eclU
birleri kaldırdı. 

Ve Negüsün Habeşistana dönmek 
arzusu da bir ümit şeklini aldı. 

DUn gelen telgraflardan öğreni
yonu ki NegUs hilı\ harbetmek için 
limit perverde etmekteymi9. Doğru
su bu ünıide ümit değil, ceaaret de-
nir. 

meye başlanmış \ 'e 1614 t.e blttrllmlt 
tir. Bramonte'un eseridir. 

S - Şemsiye A mııpada ne zaman 
taammüm etmi§tir 1. 

Kaflllllda ve yakınımda bir ~ e\' 

\'e apartman vardır. Hem dikkat, 
hem de müvezzlle.rden, kapıWu-dao 
tahkik ettim: Oııla.rm hiçbirine on 
bet yirmi günde bir defadan fazla 
llıektup gelmemekf.e,, hele baulanna 
aylarca postacı uğramamaktadır. Fa· 
kir ve öcra eemtlerimbde ise, mek
tubun ve kartoı ne neBDe olduığunu 
bilmeyenler çoktur. Medeni miletler 
&ra8oıda, adam bapna düşen posta 
mtlnaelitı Wbarile IODda geliyoruz. 
llalbuld hakUd mevkllmidn çok 
JUkaek olmuı icap eder. Olimpiyatlarda Hitlerci sporculan için kurulan kamp 

Hükmen mağlup 

O - Şemsiye çok eski zunanla. 
rm icadıdır. Fransada on altına aa. 
rm 10ulannda taammüm etmlttlr. 
lonan Han\·ay isminde bir lnglllzla 
Londrada 18 ncl uırda fe11191yeyl ta
mim ettiil söylenir. Posta ve mektup cephemizde affe

dilmez ihmal ve llubaffliklerlmia var
dır. Mektup yazmayı sevmediğimiz 
libl, yazdanlara ela cevap vermeyiz. 
Bir kere teartlbe edbıb; blr akrabam
la, bir dostunuza, it zımnında blr 
llltieueeeye cevap istilzam eden blrer 
lnektup, blr kaç remıl daireye de bl
l'V l9tlc1a gönderiniz. Hangilerine ne 
kadu- IUll&llda cevap geleceğini ve 
banguerme karplık ~yvajmı 
IÖrilr ve hayret edeniniz. 

O DümpfiyatDarda 
TUrk bayrağı merasimle 
şeref direğine cel .. ilirken 

Tayyare oyunu, hava oyunu, yel
ken oyunu, aerodinamik, filin der
ken Cim Londos nihayet bavulunu 
toparladığı gibi gerisin geriye dön-

8 - JlicM:l Ange ne zaman ııe ne
rede doğmUftur 1. 

O - Mlchel Ange 14'75 te İtalya. 
da Toskanada doğmuttur. 

dü. . .. ._.~--... __. .. .-... _. .. .-~ .. --ııııı~ .. ~11111._.-~ ........ _._..-.. .._._ ...... __.,, ... .._ ..... .__.,w 
Birisi: 
- Doğrusu gaştım. Dedi. Bu meş

hur dünya şampiyonunun arkasın
dan Kovadis Cim Londoa? diye hay
kıracağnn geldi!. 

yatlarda cinsiyet muayenesinin mec
buri olmasını istiyorlarmq. Sebep 
ıu: Birtakım erkekler veya erkek 
olup ta erkekliğini bilmiyen kadın· 

lar, hulasa hünsalar, kadınlarla be
raber müsabakalara giriyorlar ve 
bittabi rekoru kınyorlarmıt. 

"Her mektuba bir ~vap yaz-
[Feleğin Olimpiyatlardan gönderdiği mektup] Bir arkadq cevap verdi: 

- Biz onu gökte ararken yerde 
bulduk. Maltim ya tayyare oyunun
da da mağlQp olması icap eden peh
livan önce havaya kaldırılıyor BOnra 
yere vuruluyormuş! 

lllak ilamdır" düsturu pıpt.e büyük Mapllah, ne kadar da çokmuşuz. 
bir titizllkle tatbik olunur. Batta tel- ı.-t::uıbwda iken ''Tan" namına bana 
ll'aflara ~ vuıta Ue karşılık vf'r- bir gazeteci kartı almak için 'Türki
lllek gerektir. Bbde ise bu ıntıkemmel ye Olimpiyat Komitesi" ile bir hayli ı 
111ullerden haberi olan pek u kbme muhabere yapdmıttı. Almanyadaki 
~. Mekteplerlm.izde bu bahis hl~ gençlerden birine de kart verilmui 1 
bir zlhlll bir dakikacık olsun flgal yazılırut. Halbuki her gueteye bir 1 
~tir. BeW ba§b poeta mttrase- tane kart verilmeli imiı. Onun Uzeri- ı 
1laaoı kaçar kurufluk pula til>I ol- ne o gencin muavetinden aarfmazar, 
~u bllmeyenlerlmls ekseriyeti etmeye mecbur olmuştu. Llkin ben 
~ eder. Btlttlll meldeplertmlzde ve buraya geldikten sonra gördüm. Tilr
~e faallyetlmbde bu insani ve kiyede spor rijportajı bekleyep be§ 
~ vulfeyfbfUttn ~cuklaı-muzs altı ıazeta ancak varken. burflda yir-

~:r':!fdl~r~=~ ..,., 7 ; ,. - ... 1 • m~ 
çok siııin yakalarında birer rozet ve cep-

4',tbıclUm ve arattırdım; sarih \'e Ierinde birer kart. Nasıl olmuş ta bu 
lllerakmıı tatmin edici şekilde keşfe- kadar üremişiz bir türlü anlayama-
4-edım. Okur yuarlamım hallpn dım. Anlaşılan eski bir darbı meselin 
1'bde ytlzUnll t.etkU etmiyorsa da, al- dediği gibi "serçeye çubuk heredir,, 
f.t &Jda bir kere bUe mektup yazma. derler. O güçlükler hep benim gibi 
1anlana 1'oca ordu yapmalanm ma- safdillere kartı imiı .. Bunu böyle dü- j 
-ar IÖllterecek derececle u da delft- tUnmeye mecburum. Çünkü 12 sene-
dir. lik bir gazeteci ve otuz senelik spor-

l:n bult bir avrupalmm evinde hiç cu olduğum halde ben kart almakta 
~lilse bet on mektup kiğıdı \"e zarf, bu derece güçlük çekerken buradaki 
uqo kutucuk ldncle bir kac posta pulu Türk gençlerinin beı on tanesinin bir 
'tardır. Gelen mektuplara cevap ver- bardak au içer gibi kolaylıkla gue-

. llaecllk~ onlan tasnif etmez ve yırt- teci kartı almaları baıka türlü tefsir 
......_ Bizim blrl birimize ifade edDe- edilemez. 
lek duygularmm, verilecek havadis-
~ havale olnnaraJr ~terimiz, Nasıl çalışıyoruz 
~ davalanm,ız onlara nJs- Bunu burada bir kalem yazdıktan receğiniz mektupba da tafsilat ili.ve 
laeue bnkadar u mıdırf sonra nasıl çalı§tığımızı anlatayım, etmek lizım. Gece on ikiyi geçerek 

Bir avnıpah, mektup lçbı evinde Bir kere güreş müsabakalan kadar biten müsabakaları ne zaman telefon 
~Ul"dup levamndan istifade e- gazeteciyi hırpalayan birşey yoktur. edeceksiniz, ne zaman mektup yaza
~ Y&Zaeağmı yuar, zarımı k&- Çünkü maalesef ne programda yazıl_ caksınız ve ne zaman yemek yiyecek
hfır, pullar ve en yakın posta kutu. dığı saatte batlar, ne de muayyen bir siniz. Hele bizim İstanbul ile tele
~ atar. BldmJdlerln altmlf Ura ay. saatte biter. Neticeleri almadan tele- fon muhaberesi yapmak bir müşkill 
..._ ale•lannda pazar1an mak yerlere fon edemezsiniz. Evvelden telefona iş. Her yer çabucak görüşüyor. Bi
~me gemıeye gitmek, bütçeleri angaje olsanız, güreşler bitmeden 11- zimki öyle değil. Neden? Onu bilme
~ kabul etmeyen lsraflarda bu- ranız gelirse alt tarafı için tekrar te- yiz. Battl Uç gece evvel hat bozuldu: 
.._ - çok t.eeadtif edilen nlsbetslz- lefona mecbur olursunuz. O gün ve- görilşemedik. Telgrafla muhabereye 
~ ........ ı.. mecbur kaldık. Hazır bulunduğumuz 
~de, nlerlnde birkaç klbt ve milaabakalann neticelerini gözleri -~ buhmd1IJ'lllU!Wk, Ud ~ pal alma- çok istifade edlleblleceğini zannedlyo mizle gördilğüınüz için yazıyoruz. U.· 
'- llhl lçt.lmal bau.rlan büyük blr rum. Umumi rafbet arttıkça, posta kin biz fala Uaabak da ik _ 
~tıtle ben111wrls. Pek muztar ldansinJn de artacak ihtiyacı önle- n m a en yapı 

,, Z&rfmı, ki.iıdou almak için mek için daha bir takım tekemmttller, 1~ bqka mtlsabakalan bu tebliğ 
~ C&l'llY& iner, lilektabuna kara- yenlllkler gÖ8termesl beklenebflir. kigıdındn çıkarmak lazım. Bu klfıt
~ eonra, semti uak ta olsa, .Nitekim, elde mevcut pallann bitme- lan her ıazeteclye verdikleri posta 
...:::- IUbellbıe kadar &ide.r ve tat sinin yakın oldufunu ve miUettn göz kutularına atıyorlar. Bir gece veya 
lL~-:- mektabanu kutuya a.tınu. bebeği bUyttk Atatttrktiıı portresinin bir sabah zarfında aşağı yukan yüz
~ PG9ta tabelerbadeld kutulara yeni pullar üzerinde IOD derece nerıs den fazla klğıt birikiyor. Bunların 
... ~.ltlaaat göetermes. Munıf1l mu- ve mükemmel bir surette basılacağım da yüzde 9~ i almanca. Her birini be
~ litedekl memurun eline tes- sevinçle duyduk. İdare bu isabetli ka- celeyip okuma~ ve netice aramak tl.
'-a .... ve clamgalandıp gö.rdUk- ran Ue ne kadar iftihar etse azdır. zım. O da bir ış. Çok defa bu kAğrt-

h loiara aynlmak aevdunıdadır. Bir vakitler pul otomatlan, glteler- l~~ı ~estesile .19epete .. atan gazeteclcler 
~Uhakkak blllnmelldlr ki, Is- de ~ltll pul karneleri. pullu zarflar, g?ı;tum· Benım de oyle yapmak iste
' hUttbı posta kutulan günün tecriibe edildi. Şimdiki otomatik bo- dığim oldu ama ne çare ki içinde ara
~ 9&atlerlnde mttvealler ta- plan kutular idareıaln modem bir dığımız şeyler var. Bir başka müşl{U· 
~ botaltıımaktacı. Bazda.rm- gayreti eseridir. Adetlerinin çoğaltıl- lit: Bazı müsabakaların yapıldığı 
&.: 1llr tek kart bUe zuhur etmemesi ması, bopltıimala.ruım sıklaştınıma- verler var. Herkese bilet vennivorlar 
~ kahtbatl değildir. Kutulan- sı, teldllerlnln ve renld~ dahaca- Bereket ki müsabakalar ilerilec:'iikc;e 
~ -.ı.. POllta ticretlerlmls ile mon llp bale ifrajı gibi itler, çok güç ve gazeteci kartlarile de içeri bırakma
....... ::."-uıcıur, hatt& yeni battan u. kanpk meeelelerl kolaybkla bafar- ya muvafakat ettiler. Yoksa ilk aıkı 
'~·Bu aahada cldcli ve~ masm.ı bUen Nafia Vekiletlmb için devam etseydi, halimiz yamandı. 
' ._.eleye lbtlyao vardır ki niha)'et gtbı llHIH.lealdlr. Bittin ba gl- M J k t "Ik d f '8i Poeı. idaresinin de mühim bir elitin prpt.eld en mtitekemmu eılerl em e et en ı e a 
w .. ~ ....._, lcab ecıeceıtne kanllm. mertebesine yttk&elebllmeelnde halkın çıkanlar 
~~ dhdpllne ve iyi ltlyatlara medeni vazlfelerlne daha itina etmeRI içimizde bir yabancı memlekete ye
~........_. için, radyo, matbuat, .. ı. ve beynelmDel teammUUere ayması ni çıkmış, çiçeği burnunda arkadaş
S., 1llnwnnr konferau, U&n gibi bat imD olaeaktır. tar var. Bunlar da tık çıkılJD verdi~ 
~ vardır. llanlal'daa A. N. Pekelmen haaufyetle bah edilebilen bir aJm-

Bir başkası illve etti: 
- Bu Jı:adar def'lden sonra hük

men mağlUp sayılır. 

Cinsiyet pıeselesi 
Kadınlar bir daha seferki olimpi-

Alın bir ıahteki.rlık daha .•• 
Bu havadisi gazetelerde okuyan 

biriat dedi ki : 
- Hani ya erkeklerle bizim ne far

kımız var, biz de erkekler gibiyiz. 
Onların yaptığı her iti beceririz di· 
yorlardı? .. Demek devekutu gibi. •• 
Cam isterse kuş! Cam isterse deve! 
Yağma yok! ... 

Lokantalarda listeler almanca bilen- <.;ilere ait olimpik seromoniai yapıla• 
lerin bile anlayamadığı isimlerle do · cağını haber verdi ve ilk ağızda 56 
Jıa. )le ....,,.,.., • *-••• f. -Olı}ul kilonun p!ipleri arbJümda plipJ• 
için burada yedifiınis et •yu, bif · re çelenk veren beyul&r cfymif UQ 
tek, şinçel ve makarnadan ibaret. Bir Alman km 've milleUerlniıı olf'mpiyat 
az sağa sola sapaak, münasebetsiz mümessili ve Alınan Olimpiyat komi· 
bir şey getiriyorlar. Yemiyoruz ve tesi mümeuili olduğu halde çıktılar. 
}Jarasını veriyoruz. Bir başka dert te Onların bayrağı çekildi. Arkadan 
ekmek meselesi. Almanyada ekmek Yaşar ortada ve bir yanında aikleti· 
denilen şey, bizde meseli sardalya ba nın ikincisi Finlandiyalı, diğer yanm· 
lığı gibi. Nasıl sardalyayı istemeden da da UçilncilsU lsveçll oldufu halde 
getirmezler11e, ekmeji de istemezse · galiplere mahsus olarak pref tribü· 
niz getirmiyorlar ve retirdikleri lok- nünün önüne konmuş olan galipler 
ma kadar küçük ekmekleri 18yı ile sehpasına çıktılar. Alman kızlarm· 
veriyorlar: sonra heaaba gec:irmek dan biri evvell Yaşarın başına defne 
için. Su bahsine gelince; öyle birşey dalından bir çelenk koydu ve eline zey 
yok. Ben Pariste de, Londrada da tin fidanını havi bir 1&kaJ verdi. Ko
su getirildiğini gördüm. Berlinde mite mümessili de altın birincilik ma 
böyle şey görmedim. dalyaıı verdi, ondan eonra ı.tiklll 
Birincilerin bayrağı mareı çalmaya bqladı. Staddaki en 

r,anlık mUp.hede ediliyor. Meseli Stad haricindeki yerlerde elde edi- az kırk bin kiti ayakta olarak ID&J'll 
stadda bütün milletlerin bayraklan- len birinciliklerin bayrağı Olimpiya l st!limlarken şanlı Türk bayrafl zafer 
nı sayıp, Fransanın neden iki tane an'anesi mucibince statta çekilir. Bil· dıreğine ağır ağır ve iki yanmda da· 
de bizim bir tane, diye soranlar var_? tün izciler ve talebeler bayrağımıznı ha küçük kıt'ada Fenlandiya ve hveç 
A lma~lara da Fransaya iltimas edı· marşımızla birlikte Olimpiyat dire • hayraklan ~ldu~ halde çekildi. He-
yor dıyemeyiz ya! ~·nd d 1 1 1• 1 k ,. yecandan gözlenm dolddu. Halk bay· . gı e a ga anmasını se am ama - . . 

Bırkac; gUn evvel, bir arkadaş bi. . h 1 . t'l F k t .. n .. ıuk rağımızı alkışlarken ben ıımdiye ka• 
. çın ep ge ınış ı er. a a •""" · asi ı ~l~kılerden birinin gUreıini seyir programı tetkik edince anladık ki, gii dar hic; bir TUrk ge?c.ıne _n. p o ma· 

ıçın oturduğu yerden ayağa kalkmış reş galiplerinin bayraktan (Avustur· yan bu ~erefin aahıbı küçük Yqara 
Arkadaki seyircilerden _birisi de tem· ya _ Polonya) yarı final maçmdan gıpta edıyordum . 
siyesile dürtmüş, ve elıle oturmaanu sonra yediye doğru çekilecek. Bu in: • 
işaret etmif... it büyüdü. Bizimki tizarla Avusturya - Polonya maçuu 
şemsiye ile dürtülmeyi hakaret saydı. seyrettik. Avuaturyalılar üç gUıı ev
Yanındaki arkadaşlardan biri de eem vel Penı ~mma kaJ'll mağl(kp ol· 
siye ile dürteni düelloya çağırdı. A- mutlardı. Fakat mtıaabaka eenaamda 
ma yanında kartı olmadığı için, "ya- hakeniin aczi neticeal, aeyirciler •ha 
rın kartımla beraber phitlerimi gön- yı işgal ederek Avusturyalı oyuncu
deririm,, dedi. Erteai günü düello '>I· lardan birini yaralayacak kadar ma
dufunu işitmedik ve bir daha bu llfJ ça müdahale ettiği için AVJ,18turyanın 
eden olmadı. Yalnız, bizim arkadaı talebi üzerine Peru - Avuıturya ma· 
gernsiyeliyi polise vermiı diye duy- cının dün tekranna karar verilmişti. 
duk. Arada bir önümüzde oturan Peru takımı bu karan kabul etmedi 
Fransız bakemlerile hafif tertip ağız ve sahaya gelmediği jçin Avuatury.ı 
atışması da oluyor. Doğrusu ben bu galip ilin edilmifti. Polonya takımt
kabil hırçmlıklara taraftar değilim. na gelince, Çin takmıuu 2 - O yenen 
Biz burada profesyonel bir meslek sa- lngiliz amatör takımım 5 • 4 yenmıı
hibiyiz. işimiz en iyi iatihbar hizme- mitti. itte bu iki takım oynadı. Maç 
ti yapmaktır. Asabiyete kapılınca bu seri ve enerjik oldu. Polonyalılar ilk 
hizmeti pek tamam ifa edemeyiz. haftaym başlarında güzel oynadılar· 
Kaldı ki yabancı bir yerde çalıp.n aa da Avusturyalılar sonradan hiki
ıazeteci için muvaffakıyetin en bU- miyeti ele aldılar ve ilk haftaymda 
yük §&rtI kendine MJDpati celbetmek- bir, ikinCi haftaymda da iki gol attı
tir. lar. Buna mukabil Polonyalılar ikin· 

Almanların eksikleri 
Aruıra bizim arkadqlarla birlik

te yemek yiyoruz. Almanlann herşe
yi mUkemmel, oyunlan, tertipleri, tda 
releri ve bütün ollmpiyatlan alaka· 
dar eden itleri emaalaia. Yalnız bir 
eksikleri var. Yabancı dil bilen yok. 

ci haftaymda bir gol attıl&r1& da va
ziyeti kurtaramadılar. Bilhaua Avua 
turyalılarm oyunun bitmesine bir da. 
kika kala attığı gol bUsbütün mese
leyi kökün.den halletti. 

Güreşçiler için merasim 
Oyun biter bltmu hoparlör sini-

Gazetelerde mektuplanmız ve.tele
fon haberlerimiz çıkıp ta buraya sel· 
dikçe bazı menfi akisler Yf.PtJimı ve 
bazı zevatın hoput.uzluğwıu mucip 
oldufunu iıittim. Gerçi bunun haki· 
kat olduğuna inanmadım ama l\lr&• 

yı bu münasebetle ehemmiyetle ve aa 
rahaUe kaydederim ki, ben apımla 
veya imzamla, yani telefon veya mek 
tupla gazeteme verdiftm haber ve fi· 
kirlerin hiç bir tekzibe uğramıyacağı. 
nı bir kere daha burada teyit ederim. 
Hakikat her zaman şeker gibi olma
dığına göre yazılan doğru sözlerin 
her ağıza ayni tadı vereceğini zaten 
ummam. Bir bUyUk ıpo"' tezahürü
nün memleketimize dügen kıammda 
gördüğUmüztl otuz yıllık tecrübemin 
verdiği hakla akademik eekilde ten
kit etmezsek ne vicdanımıza, ne mem 
lekete, ne de hizmetinde oldufwnm 
ıpor ve karilere kart1 aamiml davnuı 
IJ\ILmış oluruz, Ben bUtUn bu Ollmpl· 
yat işini bu mektuplanmdaJI bqka 
da ayn makalelerde etUt ederken ht
başında arkadaşlanmı hllsnO nlyett· 
me olan itimatlarmı saramam11t ola
rak göreceğimi dalma ummaktaymı. 

S. FBUK 
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Dil Kurultayı toplanıyor 

1 

Türkiyat mütehassısı 
____ o_ı_im-p-iy_a_tı-ar_d_a _:_ne-ti-ce_ı_er______ Profesör Gize geldi 

Üçüncü dil kurultayı 24 Ağustos- "- Geçen seferki gelişimde "dilci-

Radyo 
· Bugünkü Program 
Kahire 

.19,30: Borsa; 20: Konferans: 20,20: Sa• 
mı. Şa~a tarafından solo keman; 20,45: 
Olımpıyat haberleri; 21: Kur'an· 21 55 : 
Abdüllatif 9~e.r hey.eti 22,35: Ne; (soİo); 
22,55: Abdullatıf Azız heyeti. 

A manya şimdiye kadar 21 altın, ta Dolmabahçe sarayında toplanacak liğin yeni mefhumları,, diye bir tez 
tır. Kurultaya iştirak edecek yabancı hazırlamış ve onu anlatmıştım. O za
alimler peyderpey şehrimize gelmek- man söylediklerim yalnız Türk dille
tedirler. Varşova üniversitesi Şark ri hakkındaki mefhumlar etrafında
li~_anları müderrisi ve Anadoludaki dır. Şimdi, Almanyada Afrika lisan
~rk diyalektleri mütehassısı Profe- lanna ait yeni bir kitap neşredilmiş
sor Dr. Zay~~ç~ovski~_en sonra, dün 1 tir. Bu kitapta yazılanlar, geçen sene 
d~, Alman Türkıyat mutehassısı Prof. izah ettiğim tezi tamamen teyit ve 
?ı.ze ~ehrimize gelmiştir. Geçen sene, İl-'pat edici mahiyettedir. Çok mühim 
ık~ncı Dil Kurultayına da iştirak et- olan bu mevzuu bu defaki Kurultay
mış olan Prof. Gize, dün, Kontinental da daha geniş· bir çerçeve içinde an
otelinde bir arkadaşımızı kabul ede- !atacağım. 

Buda~te 

ı8,40: Macar halk şarkıları 20 4~ Fri· 
edl'in idaresinde opera orkest;ası.' 22·: Ha• 
berler, 22.30: Çigan musikisi, 23: Haber• 
ler, 24: ~I~~· 24,50: Yalnız Viyana içiıı çi• 
gan musıkısı. on dokuz gümüş madalya aldı 
Varşova 

Berlin, 14 (A.A.) - 13 Ağustos 
gecesi tesbit edilmiş olan milletler 
arası tasnifi. Muhtelif arth;tik mü
sabakalarda kazanılmış olan madal
yalar, bu listeye dahil değildir: 

1 - Almanya, 21 altın, 19 gümüş, 
27 bronz madalya. 

2 - Amerika, 21 altın, 15 gümüş, 
8 bronz madalva. 

3 - Macari;tan, 7 altın, 1 gümüş, 
3 bronz madalya 

4 - Fenlfındiya, 6 Altın, 6 gümüş, 
6 bronz madalya. • 

5 - lsveç, 6 Altın, 5 gümüş, 8 
bronz madalya. 

6 - ltalya, 6 altın, 5 gümüş, 5 
bronz madalya. 

7 - Fransa, 5 altın, 6 gümüş, 4 
bronz madalya. 

8. - Japonya, 4 altın, 4 gümüş, 
5 bronz madalya. 

9 - Felemenk, 4 altın, 3 gümüş. 
6 bronz madalya. 

10 - Jngiltere, 3 altın, 6 gümüş, 
2 bronz madalya. 

11 - Çekoslovakya. 3 altın, 5 gü
müş, O bronz madalya. 

12 - Avusturya 3 altın, 4 gümüş, 
3 bronz madalya. 

13 - Estonya, 2 altın, 1 gümüş, 
3 bronz madalya. 

14 - Mısır. 2 altın, 1 gümüş, 2 
bronz madalya. 

15 - lsviçre, 1 altın, 8 gümüş, 3 
bronz madalya. 

16 - Kanada, 1 altın, 2 gümüş, 5 
bronz madalya. 

17 - Norveç, 1 altın, 2 gümüş, O 
bronz madalya. 

18 - Arjantin, 1 altın 1 gümiiş O 
bronz madalya. 

19 - Tiirkiye, 1 altın, Ogümüş, 1 
bronz madalya. 

20 - Yeni Zeland, 1 altın, O gü -
milş, O bronz madalya. 

21 - Lehistan, O altın, 2 gümüş, 
2 bronz madalya. 

22 - Letonya, O altın, 1 gümüş, 1 
bronz madalya. 

23 - Yugoslavya O altın, 1 gümüş 
O bronz madalya. 

Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Meksika ve Filipin birer bronz ma -
dalya almışlardır. 

Yüzme müsabakaları : 

Japonyalı Hamouro, 200 metrelik 
kurbağalama tasfiye müsabakasında 
2 dakika 42 5/ 1 O saniye ile olimpi • 
yat rekorunu kırmı~tır. 

Diğer bir tasfiye maçında yine Ja
ponyalı Reizo Koike 200 metro mesa 
feyi 2 dakika 40 8 10 saniyede kate 
derek yukariki rekoru kırmıştır. 

Japonyalı Chounpei Uto, 19 daki
ka 48 3 110 saniyede 1500 metroluk 
yüzme müsabakasının birinci tasfi
ye maçını kazanmıştır. 

JOO metroluk sırtüstti yüzme mü -
eabakasında Amerikalılar, intikam
larını almışlardır: 

Ada\! Kiefer, Taylor ve Drysdale, 
tasfiye müsabakalarını kazanmıştır. 
J_aponyalı, Kou-Jokava, Yasouhito 
ve Kojima ancak ikinci ve üçüncülü 
ğü elde edebilmişlerdir. 

Norveç takımı, Lehistan takımına 

3-2 galip gelerek olimpiyat üçüncü -
sü olmuş ve bronz madalyayı kazan 
mıştır. Avusturya ve Italya takımla 
rı, final maçını bugün yapacaklar -
dır. 

Dömi final müsabakalannda A • 
merika, 25-10 Meksikaya ve Kana -
da, 42-15 Lehistana galip gelmişler
dir. 

BasketbolUn Milletler arası olim -
piyat galibine tayin edecek olan fi
nal maçı, bugün Kanada ve .Amerika 
takrmları arasında yapılacaktır. 

Basketbolda Lehistan takımı ü -
çüncü ve Meksika takımı dördüncü 
olmuşlardır. 

Dün Filipin, 32 - 14 ltalyaya galip 
gelmiştir. Bu suretle Filipin, beşinci 
ve ltalya altıncı olmuştur. 

Henclbol: 
İsviçre takımı :Macaristan takımı

nı 10 - 5 mağlup etmiştir. Birinci 
haftaymda vaziyet 7 - 2 idi. 

Almanya 10 - 6 Avusturya takımı
nı yenmiştir. Biçinci haftaymda va
ziyet 5 - 3 idi. 

Hokey: 
Holanda takımı Fransa takımını 

4 - 3 yenmiştir. Haftaymda vaziyet 
2 - 1 idi. 

Holanda takımı Hokey müsaba -
kalarında üçüncü olmuştur. 

Sutopu: 
Belçika takımı Fransa takımını 

3-1 mağlup etmiştir. Birinci haftaym 
da vaziyet 1 - O idi. 

Belçika takımı sutopu müsabaka
larında üçüncülüğü kazanmıştır. 

100 metre sırt üstü finali : 
Birinci: Kiefer {Amerika) 1 daki

ka 5 9-10, yeni olimpiyat rekoru. 
İkinci: Van Der Veghe (Amerika) 

1 dakika 7 7-10, 
Üçüncü: Kijokava (Japon) 1 8 

4-10. 
Dördüncü: Drysdale (Amerika) 1 

9 4-10. 
Beşinci: Yoehida (Japon) 1 9 1-10 
Altıncı: Kojima: (Japon) 1 10 

4-10. 
4 çifte dümenci iz: 
Birinci: Almanya, altın madalya. 
!kinci: İngiltere. 
Üçüncü: İsviçre. 
İki çifte dümenci ile: 
Birinci: Almanya, altın T'ladalya. 
İkinci: İtalya. 
üçüncü: Fransa. 

,Jki çifte 'dümencisiz: 
Birinci: lngiltere, altın madalya. 
lkinci: Almanya, 
üçüncü: Lehistan. 
Bir çifte: 
Birinci: Almanya, altın madalya, 
!kinci: Avusturya, 
üçüncü: Amerika, 
Sekiz çifte: 
Birinci: Amerika, altın madalya, 
lkinci: ltalya, 
üçüncü: Almanya, 
Berlin, 14 (A.A.) - 4 X 100 met-

re "Craul" kadınlar müsabakası: 
Birinci: Holanda, 4 dakika 36 sa -

niye, 
!kinci: Almanya, 4 dakika 36 sa-

niye 8-10. 

(ı6.88 m.) 14.40: Plak. 14.45: Haberler, 
15: Akordeon konseri, 15,20: Konuşma • 
lar, 15,40: Akordeon konserinin devamı. 
16: Olimpiyat reportajı. 

Pl'ag 

18: Senfonik orkestra konseri, 18,50: 
üçüncü: Amerika, 4 dakika 40 2-10 
Berlin, 14 (A.A.) - Basketbol: 
Final: 
Amerika, 19 - 8 Kanadayı mağlup 

ederek Olimpiyat basketbol şampiyo

nu olmuştur. Birinci haftaymda vazi
yet 15 - 4 idi. 

re~. şu beyanatta _bulunı:ı~ştur: Son beş altı sene zarfında tarihle 
.. -. lstanbula ılk gehşım, 36 sene de meşgul oluyorum ve son defa Aşık 
onceaır. Bundan sonra daha birçok o . . . . 

Konuşmaalr, ı9,15: Caz popurisi plakları, 
20: Küçük orkestra Sopran - tenor sesler
le) ~1,15: Uzaktaki yurddaşlara mahsus 
neşrıy;ıt. 22: Koro konserı, 22.30: Skeç. 
23: Berlin olimpiyatları netices, 23,35 : Mai 
zurkalar, 24: Dans musikisı 24 30: Plak~ 

Teşvik yarışları 
Bu hafta Y enikapı 
Kumkapı arasında 

yapılacak 
lstanbu! Bölgesi Su Sporları Ajan

lığından: 

Istanbul bölgesi kürek müptedi, kı· 
demsiz, kıdemli birinci teşvik müsa
bakası 16-8-936 pazar günli saat 9 da 
Yenikapı - Kumkapı arasındaki saha 
da yapılacaktır. Yarış mutlak suret
te saat dokuzda başlamış olacaktır. 

.Muayyen vaktinde start mevkiinde 
bulunmayanlar ve lisans ibraz edemi
yenler yarışa giremiycceklerdir. Ku
lüplerin bu hususu gözönünde bulun· 
durarak hazırlanmaları tebliğ olu -
nur. 

lstanbul Bölgesi 936 Su Sporları 
Yarış Talimatnamesi 

1 - Yarışlarda beynelm_ilel nizam
namenin bUtün kavaidi tatbik edile
cektir. Lisans ibrazı mecburidir. 

2 - Yarışların hepsi icin mesafe· 
2000 metredir. Yarışa girecek tekne
ler programda yazılı saatten on daki
ka evvel Start mevkiinde bulunacak, 
Start hakemine küreklerini yazdıra -
:rak lisanslarını vereceklerdir. Start 
vaktinde Start şamandıralarında çe
kilen kuraya nazaran mevki alınacak 
ve yarışa geç kalan ekipler yarışa 
sokulmayacaklardır. Bu hususta hiç 
bir talep mesmu olmayacağından ku
lüplerin tam muayyen vaktinde mev
kilerini almaları lazımdır. 

3 - Federasyonun emri veçhile 
bir yarışçı günde ikiden fazla yarışa 
iştirak edemez. (Dümenler bu kayıt-

tan ı:t;!Üstesnadır). 
4 - Sıhhat cüzdanları olmayanlar 

yarışa giremez. Sıhhat cüzdanlarını 

yaptıranlar bölgece lisanslarına işa -
retlerini yaptıracaklardır. 

5 - Henüz dümensiz teknelerimiz 
olmadığından ve federasyonun tebli
gatı vec;hilc beynelmilel nizamname 
mucibince yapacağımız dümencisiz ya 
rışlarda (bu mevsim için) teknelerin 
dümenleri çıkarılacak ve fakat dil -
menci teknede ~evkiinde oturacak, 
herhangi bir kazaya, çarpışmaya mey 

kereler geldim. U A h 1 _ • a~~. zade tarıhının muhtelıf metin-
mumı arp sene e lerı uzerinde • t w t tk"kl · 

rinde Darülfununda U l Alt d"l . . . . :yap ıgım e ı erın ne-
• ra • ay 1 tıcesını bır sıra k ı h r d Al 

leri müderrisi sıfatile b ı d B ma a e a ın e -
d . W• • • u un um. u- manyada neşrettim. Yanımda Tür -

ra a evlendıgım ıçın l stanbula her ge k" t tah T d . ' 
lişimde kendimi mes'ut ve bahti ıya sı ın e çalrşan bırkaç genç 
hissed rim I ·i bir .. . yar vardır. Bunların çalışmaları her ci -

w e · ) tesadufle, ılk ço- betten şayanı takdird· 
cugum da burada olmuştur.,, .. . ır.,, 
"- Ecnebi mahafili dil inkılabımı- Profesor Gıze bu beyanatını türkçe 

zı nasıl karşılıyor? . ., olarak yapmıştır. 
"- Almanyada, ben, tamamen Tür Dil Kurultayında bulu nacak 

kofil bir muhitte bulunuyorum. Bina- Sovyet a limi geliyor 

Bükre.CJ ' • 

19,05: Fok orkestrası, 19,50: Konuşma· 
alr, 20,35: Eski dü~ün ııarkıları, 21,35: 
Salzburgdan nakil: Solo, koro ve orı 
varyasyon'ları, 22,05: Halk musikisi 22 4S 
Olimpiyat haberleri, 23,15: Plak, 23 'o: 
Dans musikisi. ' 

Belgrat 

19,05: Sibicianu orkestrası, 20: Konfe
rans. 20,20: Kliae konseri, zı,20: Konuı· 
malar, 21.5: Küçük orkestra. 22,30: Ha• 
berler, 22,45: Gece konseri, 23,45: Alm,. 
Frz, ca haberler. 

e~_aıe~h, asrileşmek ve fen yolunda Moskova, 14 (A. A.) _ Moskova 
Turkıyede atılan her adım memnuni- devlet üniversitesi şark tarihi Profe- =A=:='"".""============-
ye~. ve alaka uy~ndı:ı~o:.,. sörü Gabidulin de, Türk Dil Kurulta- iman mallarına 

- Bu senekı tczınızın mevzuu ne ymda hazır bulunmak üzere 1stan- -
olacaktır?.,, bula hareket etmiştir. boykot edilecek 

Ticaret ve Sanayi odasında toplantı 

Dünkü toplantı da bulunanlar 

Cümhuriyet bayramında Ankarad:ı. l macılar cemiyetleri reisleri ile elişle
sergi evinde lktısat Vekaleti tarafın- ri yapan diğer müesseselerin mümes
dan açılacak olan el ve ev işleri ser- sil! · -i bu iş için toplanmışlardır. 
gisi hazırlıkları devam etmektedir. Türkofis merkez müdürü Akil Gün 
Dün Ticaret odasında Türkofis mer- ilk açılacak olan serginin maksadı 
kez müdürü Akil Gün, Kızılaydan Sa hakkında izahat vermiş, iyi bir me -
fiye Hüseyin, Türkofis sergiler fahri tot dairesinde çalışılması kararlaştı
miişaviri Salahattin Refik, Sadefçi- rılmıştır. Bundan sonra Akil Gün Kı
ler cemiyeti reisi Vasıf, tezhip müte- zılaya giderek orada imal edilmiş bu
hassısı Ismail Hakkı, saraçlar, doku- lunan bazı eşyayı tetkik etmiştir. 

dan vermemek için ekipini idare ede- dur. 
cek, lazım gelen ikazda bulunacak - 9 -;:- Yarış sahasına gelecek kulüp-
tır. ler ve seyirciler gösterilecek mevki -

6 - Yarışa bir tekne iştirak ede- lerde duracaktır. Yarış sahasına gir
cek olursa tayin edilen sahayı dolaş- mek ve dolaşmak sureti katiyede 
ması lazımdır. memnudur. 

10 - Kulüplerin kendilerini temsil 

' C en evredek i Yahudi Kongreai 
boykota karar verdi 

Cenevre, 14 (Tan) - Yahudi kon .. 
grc.;. Alman mallarına boykot edil• 
meı:ıine nıu.teallik bir karar sureti 
kabul etmiştir. ı~ngre, liberal hü • 
kfımetlerden yahudi mmivetçileriniıl 
herhangi bir san'ati icra etnıoterine 
müsaade etmelerini istemiş ve Filis-
tindeki Arapların tedhiş hareketıei!i• 
ni protesto etmiş ve Ingilterenin Ya .. 

hudi muhaceretini tahdit etmekteıS 
vazgecmesini talep etmistir. 

Yumurta ihracatı etrafında 
Türkofis müşavirlerinden Hayret' 

tin Şükrü.,_yumurta fhracatı etrafın" 
daki tetkiklerini bitirmiş ve dün An" 
karaya dönmüştür. Ha)Tettin Şükril 
tetkikatınm neticelerini bir rapoı: 
halinde vekalete bildirecek ve yuıuut' 
ta ihraç mevsimi geJrnc::zden evveL 
bu ticaretin il"ld~af ı etrafında alın" 
ması takarrür eden tedbirler alın&" 
caktır. 

ihracat emtiası hakkında 
Evvelce verilen bir kararla vekl".ı 

!etten müsaade almıyan ihracat tv 
cirlerine ait emtianın 15 birinciki' 
nundan itibaren ihracına müsaade ti' 
dilmiyeceği bildirilmişti. İktısat 1/tl' 
kfı.letinden Ticaret ve Sanayi Od8' 
na gelen bir tamimle müracaatlaJ'llS 
şekli hakkında izahat verilmiştir. 

Ku, yemi t eklifleri 7 - Hakem dubasına bila kaydü 
şart kimse giremez. ltirazlar usulü 
dairesinde ve tahriri olarak yapıla -
caktır. 

8 - Makaralı oturaklar bağlana -

edecek murahhasların kulüplerin res

mi mührünü ve başkanın imzasını ta
~;ıyan salahiyet vesikalarını ibraz et-

Arjantinden kuşyemi mübayaa" 
için tekilfler gelmektedir. Bu sene r 
radaki kuşyemi rekoltesi pek zaffl' 
tır. Ticaret Odası vaziyeti alakaaaı
ların nazarı dikkatine koymuştut'· rak yarışa iştirak katiyen memnu - meleri mecburidir. 

durdu. gidin, alın, kontrol edin ... 

Gece . Yarısı 
lamış toz gibi tarana tarana saçları
m titreterek iri başını sallıyordu: 

- Evet, Sadrettin Beyciğim ... 
O, dişleri arasından, ağır ağır, ta

ne tane söylüyordu: 

- Darillbedayiden geldiğini belli 
etmesen olmaz ... ~luhsin Beyin inzi -
batını mı bize anlatmak istiyorsun? 
O disiplinin de geçtiği yer, geçmedi
ği yer vardır. 

· Perde kapanıyordu. Celil Mahir, ı- Ve dekorcu Nikoyu elile ça~#,. 
kinci perdenin hazırlığı için, hemep - Panoları değiştirmiyecek ıııl 
kulise çıkmamayı düşündü. sin? ~ 

Fakat perde kapanır kapanmaz, Sadrettin Rahmeti, Tayyarı, 

No.14 

- Evet!. Evet! .. diye ba§la. ku· 
lise yaklaş, ben sufle ederim. Çok U• 

zakta durma, sesler kaçıyor ... 
Celil Mahir, sahneye girmişti; stif 

lör Fethi, lakırdının arkasını alama
mıştı: 

- Dalga geçme ..• 
Tayyar, onu, kolundan çekti: 
- Gevezeliği bırak ... Sen de §aş1r

tıyorsun. 

Suflör Fethi kızmıştı~ 
- Herkes rollerini ezberlese, §aşı 

ran olmaz. 
Tayyar, suflör Fethi ile fazla ko

nuşmadı, geriye çekildi; Sadreddin 

Rahmeti ile kar§ılaştı: 

- Celille ne konuştunuz? 
Sadrettin Rahmeti, ağır ağır tesbi

hini çekiyordu: 
- Azizim, onu }?u gece, pek telaş-

t a görüyorum. 
Tayyar, gülmeye başladı; Sadret

tin Rahmetinin koluna girdi: 

.Mahmut l'ESARI 

- E Sadrettin Beyciğim, bir par
ça geldi, bir parça, derim sana! .. Böy 
le piliçleri nereden bulur, nasıl ya -
kalar? 

Sadrettin Rahmetinin hiç keyfi neş 
esi yoktu; parmaklarının arasında 
çevirdiği tesbihle, binbir "ya sabur!,, 
çektiği pek açıktı: 

- Azizim, bu pilici kümese atmak 
için, bu geceki hasılat yem, olur mu 
olur! .. Sen, pilici, tavuğu bırak ta, 
biz işimize bakalım. 

Tayyar, kendisinden yaşça büyük, 
san'atçe yüksek, hele tecrübeden ya
na kat kat üstün olan Sadrettin Rah 
metiyi, saygı ile dinliyordu: 

- Hakkın var, Sadrettin Beyci -
ğim ... 

- Azizim, perde kapanınca, bir ye 
re savuşma ... Hesabı istiyelim ... Biz, 
paycı değil miyiz? Yani, sermaye sa
hipleri,hukuku miltesaviyeye malik 
hissedarlar, heyeti müessise ..• 

Tayyar, tepesinden dökülmeye baş 

- Peki azizim, bu ne biçim, hisse
darlık? Hep ziyana mı hi~edarız? 
Kara ortak değil miyiz? 

Suflör Fethi, omuzunu çarpıtarak 
defter elinde onlara yaklaşmıştı: 

- Paycılık kolay değil, ağabeyci
ğim ... Siz, bu işde, dert ortağısınız! 

Sadrettin Rahmetinin, bu şakaya, 
suratı kararıvermişti: 

- Azizim, benim dert dinlemediği 
mi kainat bilir. 

Ve tesbihini çeke çeke uzakla§tı. 
l"ayyar, Fethiye çıkıştı: 
- Sadrettin Beyi, niye kızdırdın? 
Sliflör Fethi, sinsi bir gülüşle, Tay 

yarın çenesine bir fis!~e vurdu: 
- Mahsus fitilliyorum, be ! 
Tayyar , şaşahyarak gerilemişti: 
- Neden? Kızsın da, sahneyi bı -

rakıp gitsin, diye mi? Amma da, şa
ka edecek zamanı bulursunuz ... Kül
hanbeyliğin geçtiği yer var, geçme -
diği yer var? Tiyatroyu da mahalle 
kahvesine çevirdiniz. 

Süflör Fethi, yan yan baktı: 

Ve eğildi, Tayyarın kulağına dost 
ça söyledi: 

- Sadrettin Rahmeti, pişkin, eski 
adamdır. Böyle hafif şakalara kulak 
asmaz. Onu fitilleyişimin sebebi, Ce
lili sıkıştırması içindir. Eğer, Sadret
tin Bey, ayak direrse, Celil, gık! diye 
mez, bu gece, hesapta kaşkariko yap 
maz. 

Tayyar, omuzlarını kaldırarak, slıf 
lör Fethiye acır gibi baktı: 

- Celil Mahirin bu gece kaşkariko 
düşünecek hali yok ... 

-Neden? 
- Onun başında kavak yelleri esi-

yor. 
Süflör Fethi, perdecinin verdiği i

şareti görmüştü ; bir solukta fısılda
dı: 

- Başı havalı oluşu, daha fena 
ya ... 

Yerine koştu. 
Tayyar, ne, onun yanma gitti, ne 

de Sadrettin Rahmetinin arkasından 
koştu, olduğu yerde dalgın dalgın 

Sadrettin Rahmeti ile Tayyar, sahne lundan sürükler gibi çekti: ; 
- Hakkın var, azizim, bu g ~ 

ye, onun yanma gelmişlerdi. Celil Mahirin hakikaten başka_::· 
Celil Mahir, onlara sordu: dalaveresi var ... Yoksa, 0 , heSll"""' 
- Kegork hesabı getirdi mi? ikinci perdeye" bırakmaz, alırdı. 
- Hayır! Tayyar, ağzı açık dinliyordu : , 
- Haber gönderin, getirsin ... He- - Ama, hep ikinci perdenin sO 

men perdeyi açacağız. nunda, hesap gelir. 
lçin, için, Kegorka, hesabı, oyu - Sadrettin Rahmeti, bıyık al~ 

nun sonunda getirmesini tembih et- dan güldü: ı6 • 
mediğine, bu en mühim noktayı u- - Azizim, Celilin bu gece, bil 
nutuşuna kı?..ıyordu. katen kafası karışık! dJI 

Çok geçmedi, kendini toparladı: Gönderdiği kartın cevabı g?.1 tı6' 
- Neye acele ediyorsunuz, yahu? zaman, Celil Mahirin kafası, b~rıtll 

Kegork. tiyatronun adamile hesabı- tün karışmıştı: "Çarşamba c.-
nı bitirdikten sonra buraya gelebi- saat ikide telefon ediniz." .,
lir. Onlar, daha hesaptalar. Ik.inci Şeffaf ,açık mavi küçücük k il 1':. 
perde kapanınca, biz, hesabı alabili- alt köşesinde telefon numa~ası., 
riz. zılıydı. Celil Mahir, karttakı 'ic- • 

Sadrettin Rahmeti ile Tayyar, du· kendi kendine tekrar ederek 
0 

raklamışlardı; Celil Mahir onların yordu : 
durgunluklarından istifade ederek "İclal Seyfi,,. • ~ 
kafa tuttu: lsmi ve adresi öğrenin_Gıe,_ a.-! 

- Hem, niye bana hücum edi - Mahirin biraz içi genişleınıştı· 1~ 
yorsun uz? Ben, hasılatı cebime koy- kadınla buluşmadan, onun ai 
dum da sizden kaçırıyor, saklıyor ve yaşayışını öğrenecekti. 
muyum? Hesap, gişede, Kegorkta; 1 A.rk115
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HAFTADA BiR 

Bizim ~ocuklar gayet tuhaf ... 
Bu on hafta bir estepetadll' 
tutturdular .. Zorla beni de bu 
oyunun içine old:ular. "Estepe
ta,, dediğimiz zaman 11e yapı

yorsan ö.rlece hiç kımıldamadan 
duracaksın dediler .. ''Hnydi ha
tırlannı kınnıyayım,. dedim .. 
Razı oldum .. 

Rüzgarlı giinlerden birinde 
idi. Sokağa gidiyordum. Kapı
nın önüne !:•kar çıkmaz, rüzgar 
1'apkamı başımdan uçurmaz mı? 
Arka!'ömdan ko ·aynn dedim .. 
Bizim -:ocuklar yeti~ti. Hep bir
den estepeta. di~·e bağırdılar. 

Olduğum yerde kaldım .. Şapka 
uçup duruyordu. 

Estepetah olduğum için ar
kasından ko amıyordum. İçim 
ı:idl~·ordu. İnsaf ız çocuklar, ne 
kendileri şapkamı yakalamaya 
uğraşıyorlar, ne df' benim este
petamı bozn~·orlardı. Allahtan 
oradan iyi bir çocuk geçiyordu. 
Bana haldı. Halimden estepeta
Jı olduğumu anlamış ola<'ak ki, 
güle güle koşup şapkamı yaka
ladı. Bana getireli .. 
Şapka ı;linccye kadar hen de 

ne ter döktüm, ne üzüldüm bil
mezsiniz. Bu kadar insafsızlık 

olur değil mi, siz de hazan böy
le insafsızlık yapar mısınız bil
mem? •. 

lf. * ~ 
Sıcaklarla ne yapıyorsunuz? .. 

Her halde deni7A girebilenleri
niz denizden aynlmıyorlardır. 

}'akat ya zavalh denitt giremi
yenler ! ... Geçen giin bize misa
firler gelmi;:.ti. Onlar eskiden 
Arabistanda böyle çok sıcak 

günlerde su küplerine girip o
turduklanm sc>yle<li ... 

Bizim de e\'<le ihtiJ·ar bir da
dı var.. Dün sıcaktan yanm15. 
Eve döndiiğiim zaman onu İ); 
su Jı:üpiinün i~inde bulmıyaymı 

mı'?. Ne ~·aı)lyorsun dadı deme
me filan kalmadı.. Yüzüme ne 
öyle hain hain bakıyorsun. A
rabistanda su küpüne giriyor
larmış. Ben de iyi su küpiine 
girelim .. Dadımın haline güleyim 
mi krzapm mı bilmem .. Bildiğim 
bir şe)· varsa o da f'\.'e şimdi )·e
ni bir klip lazım olduğudur. Ge
ne i5 bizim kese:re dokundu .. 
Ne yapalım! .. 

lf: AN 

Bu resme bakınca ben karmakarı
şık çizgilerden başka birşey görmü
yorum. Elbette siz de öyle .. Fakat bu 
karmakarışık çizgilerin ne olduğunu 
da pek merak ediyorum .. Eğer siz de 

boyayınız. ( 4) numaralı yerleri yeşil 
ve (5) numaralı yerleri kahverengi, 
(7) numaralı yerJeri de siyahla boya 
yınız. O zaman meydana çıkan şeye 
siz de şaşacaksınız. 

• benim gibi meraklı iseniz, bir de he
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~ye kazanmak ~tiyo~anı~ hemen 

Sonra bu resmi gazeteden kesip bi
ze yollayın. lsminizi, adresinizi ya -
zm .. Bunu en güzel boyayanlar ara
sından yüz kişiye öyle güzel, öyle gü
zel hediyeler yollayacağız ki.. alınca 
~şıp kalacaksınız.. Onun için acele 
ediniz. 

Çocuk Hikayesi elinize renkli kalemlerinizi alınız. 

Cadılar kayasının martıları 
d :Nuri ile Nuriye yüksek bir yar
da~ açık denize bakıyorlardı. Güneş 
ognıak üzere idi. Aşağıda körfezin 

~ttasında yükselen Cadılarkayası 
~/Pkırmızr yanıyordu. Martılar cı -
\~k cıyak bağrışıp kayanın üstünde 

l>la.nıyorlardı. 
ti: ~Utiye ağab'eysini kolundan çek-

- 43ak, nekadt\r çok, yUzlercc, 

binlerce martı. 
- Babam bu martıların uğur ge

tirdiğini söylerdi. Halbuki herkes 
l'tıartııan görünce havanın bozacağı
hı söyler. Babam boğulduğu akşam 
da orası öyle martılarla doluydu .. 

Fakat Nuriye, ağabeysinin bu acı 
Bözlerini daha çok dinlemek isteme
di. 

, - Haydi, içeri girip anneme yar
dım edelim. Bugünlerde zavallı pek 
takatsiz görünüyor. 

. Anneleri onları bu dik yann üs -
tUndeki kulübede bekliyofdu. Zaval
~ henUz orta yaşlı bir kadındı. Fakat 
Ocası ölünce sırtına yüklenen yük, 

:~u yıpratmıştı. Gündeliğe filan gi
ıp Çocuklarını gcçindirmeğe uğra -

f1Yordu. 

ldartılann haber verdiği fırtına 
~at ona doğru ba.şladı. Yağmur, 
~·~gar, hep biribirine karışıyordu. 
t llçük kulübe sağlamdı. Fakat fır
ltına o kadar kuvvetli idi ki, onu yı-
acak .b. . 

0 
gı ı zangır zangır yerınden 

Ynatıyordu. 
d ~UçUk Nuriye "RUzgar kulübeyi 
e1;ı~: · 11 b" · d ğ d · 'li '~ mı, se er ızı o ru enıze 

'ıııl'Uklıyecek ve babam gibi bizi de 
ıar-:1 gömecek" diye düşünüyordu. 
~ kı kardeş bir ara kapıyı aralayıp 
tı aıı baktılar. Deniz de kabarmış
g~1 l<oca cadılar kayası çarpan dal
() arın köpüğünden görUnmilyordu. 
tı~ıkta fırtına öyle bir glirültü ko 
'Oyı 1~~ı ki, iki kardeş biribirinin 
~inı edıgini güçlükle duyabiliyordu. 
ğtıltŞekıerle gökgürültüsü de bu u -
değ·~Yu fazlalaştınyordu. lki kardeş 
l1rı.: ' anneleri bile ömründe böyle 
n~a. ~örmemişti. 

~\iti .1kı saat sonra fırtına dinince 
tliıer üe Nuriye dik yardan aşağı in
lıaıa. · Banyo yapacaklardı. Dalgalar 
ltayan durulmamıştı. Martılar yine 
Ciı.ıru ın etrafında çığlıklarla uçuşup 
~ Yorlardı 

Uri: " 

~~~er halde bir kaza var. Yoksa 
fmtrd 1rtına geçince martılar da da
"~l'rn; .dedi, Ve Nuriyenin cevap 
lıhe aıne meydan bırakmadan de -

atıldı ....... . 
bir bal{kaYanın öbür tarafına gidip 

aca-. ben. A gım, dedi .. 
l'i bir : hala köpükler içindeydi. Nu
ll~akıa algadan inip ötekine çıkarak 
~~Yordu. Nihayet kafası suyun 'e Ufak, kara bir top gibi gö-

Ye haşladı. Bir müddet sonra o 

da kayanın arkasında kayboldu. İşte 
o zaman Nuriyenin de heyecandan, 
korkudan kalbi ağzına geliyordu. Ya 
kardeşi kayalara tırmanayım derken 
dü,_er ölürse ... 

Hemen o da oradaki sala atladı ve 
karecşinin arkasından ona yardım 
etmek if;in gitmeğe başladı. 

Nuri kaya rı dönünce kafasını kal
dırıp yukan ba)ctr. Orada cesede 
b€nzer bir şey görür gibi oldu. Fakat 
orası öyle dikti ki çıkamadı. Kendi
sini dalgalara bıraktı. Kuvvetli bir 
köpük onu cesedin yanına atıverdi. 
Nuri evvela korktu. Yaklaşamadı. 

Fakat biraz daha durursa dalgala -
rın ikisini de sürükliyeceğini dil • 
şündü. Elini cesedin öğsüne doğru 
uzattı. Kalbi hafif atıyor gibiydi ve 
yahut Nuriye öyle gelmişti. 

Bu sırada Nuriyc de yarı yüzerek, 
yan salı iterek korku içinde kayaya 
yaklaşmıştı. Tam Nuri ne yapacağı
nı, cesedi nasıl taşıyacağını düşünür 
ken kardeşini gördü. Nuriye salı 
kayaya yanaştırmağn uğraşıyordu. 
Salın bir ipini de Nuriye attı. O da
kikada kocaman bir dalga yuvarlana 
yuvarlana geliyordu. Kurtulamıya -
caklar diye Nuriyenin ödü Patladı. 
Dalga ikisini de sürüklerken Nuriye 
salı biraz daha yakınlaştırdı. Ceset 
tam salın üzerine düştü. !ki kardeş 
dalgalarla boğuşa boğuşa salı kenara 
çekmeğe çalışıyorlardı. Salın üstün
den birçok dalgalar kırılıp geçiyor, 
fakat cesedi s ü r ü k 1 e m i y o r d u . 
Ve nihayet yine kocaman bir dalga 
hepsini sahile fırlattı. Nuri biraz ne
fes alınca yarı tırmanarak kulübeye 
koştu. Ne tuhaf, Doktor Baha da ça
maşır için annesini çağınnağa gel
miş, oradaydı. Hemen tekrar sahile 
döndüler. Doktor Bahanın yardımi
le hasta gözlerini açtı ... 

• 
Kurtarılan adam, kotra sahibi zen 

gin bir baydı. O gün kotrasile ge
zinirken fırtınaya yakalanmıştı. 

Kurtulduktan sonra Nuri ile Nu
riye~i mektebe yerleştirip, anneleri
ne de bir iş buldu ve müthiş kaza 
böylece iyi neticelendi. 

Dünyanın ağırlığı .. 
Üzerinde yaşadığımız dünyanın 

!taç kilo geldiğini hiç merak ettiniz 
mi? 

Orlbeg Gustav isminde üniversite 
profesörlerinden bir İsve~li bunu me
rak etmiş üç sene devam eden uzun 
hesaplar neticesinde dünyanın 6 se -
kiz tirilyon ton olduğunu, dünyadaki 
tekmil insanların ağırlığının da 97 
milyar kilogram olduğunu hesapla
mıştır, 

(1) numaralı yerlere hiç dokunmayı
nız. Onları öyle beyaz bırakınız. (3) 

numaralı yerleri koyu mavi kalemle 

1 Ağustos müsabakamızda kazananlar 
BİR FOTOGRAF MAKİNESİ 

KAZANAN 

1) İstiktaı caddesi Beyoğlu Postacılar 
sokak Şaop apart. No. 3 Jülide. 

DOLlUA KALE 1 ;JiAZANAN 
2) Çatalca Ferhat Pa;sa mahallesı bak

kal Necati elile İbrahim. 

1STANBUL ALBVMÜ KAZANA..~ 

3) Bursa Çekirge cad. No. 19 Müeyyet 

BİRER RO~IAN KAZANANLAR 

4) İzmir Elhamra sineması yanında 
Foto Kemal vasıtasile Şahap. 

5) !st. Kız lisesi 89 Fatma. 
6) İzmir Ga:ı:i bulvarı yeni Tuhafiyeci

ler çarşısı No. 5 Yegan An!i. 
7) Kadıköy Gazi ilk mektep No. 83 

Uiur Galip 
8) Beşiktaş orta bahçe Camgöz sokak 

No. 23 Bürhan 
9) .c.renköy Bostancı iç caddesi No. 33 

Ahmet. 
10) 45 inci ilk mektep 341 Bedia 
11) Saraçhane horhor caddesi Yeşil 

Tekke sokak No. 17 Sait 
12) Konya mektupçusu Tevfik kızı Sel· 

ma. 
13) Müze direktörü oğlu Doian Adana 
ı4) Eyüp 37 ci ilk mektep No. 124 Ned· 

ret. 
15) Beyoğlu 18 inci ilk mektep 4 üncü 

&mıf Nevzat. 
16) St. Joseph lisesi 6 mcı sınıf Mu -

tahhar. 
17) Bodrum ilk mektep 4 üncü sınıf 

Hüseyin. 
18) Çanakkale Ziveriye sokak No. 16 

Feridun. • 
19) Aksaray Simitçi Şakir ıokak No~ 25 

Necdet. 
20) Aksaray Simitçi Şakir sokak No. 25 

Nihal. 

KVÇOK KİTAP KAZAN.Al\LAR 

21) ı6 mcı mektep talebesinden No. 74 
Ayten. 

22) Adana Posta kutuau No. 36 Füru -
zan. 

23) Diyarbekir Yemeniciler Memduh. 
24) Adapazarı Ulus caddesi Sabahattin. 
25) Tekirdai Namık Kemal caddesi No. 

3 Suat. 
26) Kayseri hava rasat müdürü vasrta· 

sile Önem. 
27) Lüleburga:ı: Bezzaz Yusuf Yürük 

mahdumu Ömer. 
28) Konyada manifaturacı Mehmet o.i· 

lu Ali. 
29) Ankara Cebeci ıokak No. 21 Cahidc 

lu Necdet. 
:z ... 

ı 
30) Mersin Liman şirketi şefi Sezai oğ. 
31) Balıkesir 2 inci Kolordu eczacısı 

Yarbay Hulusi kızı Hazin . 
32) Nişantaş Çınar caddesi Ihlamur 

Palas No. 1 Osman. 
33) Tophane Kumbaracı yokuşu Kapı

kullu sokak Semiha. 
34) Mahmut Paşa Sultan Mektep çık -

mazı 'No. a Mehmet 
35) Nışantaı Teşvikiye apart. No. 3 

Necla. 
36) Çanakkale Halkevi başkanı oğlu 

Nejat. 
37) Nuruosmaniye Tezkereci sokak No. 

1 Recep 
38) Ayvalık Altmova caddesi Selami. 
39) Bursa Nalbant oğlu mektebi No. 

195 Füruzan. 
40) Tokat memleket hastanesi operatö 

rü oilu Fikret Sonaç. 
41) Bursa Hacılar No. ıs Nurhan. 
42) Edirne su işleri muhasibi kızı Ümit 

Ataol. 
43) Kayseri Şiremenli mahallesi No. 46 

Settar. 
14) Denizli Altıntop tüccar Mehmet 

Kanbir torunu Kemal. 
45) Bolvadın Dirim eczanesi sahibi Ra

ci oğlu Fuat. 
46) !amir Sadık Bey Tramvay caddesi 

No. 806 Seyit. 
47) Adliye Vekaleti merkez bürosu &e

fi oğlu Alp. 
48) Siııli Tokaloğlu sokak Anadolu a -

part. No. 5 Doğan Elver. 
49) Ankara lsmet Paga mahallesi Ak -

şehir sokak No. 11 Oğur. 
50) Antep Trahom mücadelesi reislik 

birinci sekreteri Ferit kızı Gülşen 

KART KAZANANLAR 

51) Heybeliada Bahriyeli Şükrü sokak 
No. 4 Sina. 

52) İzmit yüzba~ı Münür oğlu Edip 
Targaç. 

53) Ezine Gazi ilk okulu No. 49 Nihat. 

54) Kastamonu merke7. hükumet tabibi 
Doktor Behzat oğlu Nevzat. 

.55) Pekmez oğlu Cenan sokak No. 5 
Asıye Kadıköy. 

56) Harbiye Poyraz sokak No. 19 Kol
man. 

57) F •. R. M. K. rümuzu ile Baysal. 
58) Vıze kaza jandarma K. Kızı Hik -

ınet. 

• 5~) ~dana demiryolu muhasebesinde 
Hilmı oglu Bülent. 

60) Beyoğlu Samancı Ferhat ıokak No4 
61) Kayseri lisesi kütüphane memuru 

Nasuhi oilu Adnan. • 
62) Antalyada Kesriyeli Nuh. 
63) Nişantaı birinci yeni sokak No. 38 

Nenhat. 

t 
64) Vali konalı caddesi No. 19 Gülten 

stanbul. 
(Sonu yarın) 

"TAN,,ın 
v çocugu 

Çornklar, iı;-inizden birini biz kendimize e\.·lfıt edindik. Onun okuma
siyle, yt>ti~m~iyle biz uğra'.:acağız. 

Bu t:ocuğun adı Necip'tir. Fakir bir küfecinin beş ı;ocuğundan biri
dir. }"almayak dolaşır, elbisesi kirlidir, yanın i~indedir. Karnı ~tır. So
kaklardan geçerken fınnlann camekanlarından gözünü ayıramaz. 

Bizim yazıcmı.ız bu ~ocuğa nasılsa sokakta rasgelmi!;itir. 
Neciple konuşmuş, konuştuklarını bir çocuk mülakatı diye gazeteye 

yazmı5tık. Necibin memleket için lmaıımı, sevgisini çok yüksek bulduk. 
Tayyare zabiti olmaya o kadar candan hevesi var ki, istediği yere var

ması i~in yardım etme)'; vazife bildik. Şimdi Necip, (TAN)m çocuğu 

oldu. Oyle umuyol"ll2 ki, günün birinde bu çocuğun adını memleket 
duyacaktır. 

·------=--------------~-----~------~~------------------....1 

MAl21 ANTUVl\NEliN 
~om<:Anı 

Buna mukabil o zamanın bütün 
sana'tkarları, kimisi şiir, kimisi ne • 
sir, kimisi toprak veya fildişi, kimi
si yağlı veya suluboya ile kraliçeyi 
tasvir etmişlerdir. O devrin güzel
lik mefhumunu kendisinde cemeden 
bu sevimli, hoş, ince, neş'eli ve şuh 
kadın herkes tarafından beğenilen 
ve örnek edilen bir güzeldi. 

Fakat bütün bu beğenilmesine 
rağmen Mari Antuvanetin yüzünde 
harikulade muntazam çizgiler yok -
tu. Cildi pürüzsüz ve düz, fakat 
çizgileri kusurlu idi. Alnı basıkça 
idi ve Habsburg hanedanına mah -
sus olan bir ağzı vardı: Ust dudağı 
azametle kıvrılan bir ağız... Boyalı 
bir mineli resme benziyen yüzünün, 
gençlikten ileri gelen boşluk ve ma
nasızlığı seneler geçtikçe düzeliyor, 
daha olgun ve yaşamış bir kadın gü
zelliği meydana çıkıyordu. Gözleri -
nin her saniye değişen, kah neş'e 
ile parlıyan biraz sonra en ufak bir 
teessürle. nemlenen bir cazibesi var-
dı. ~ 

Sevimli bir çocuk saffetile insana 
bakan bir çift mavi gözde hislerine 
hakim olmıyan bir kadın ruhu se -
zilirdi. 

Mari Antuvanet safi cazibe idi. 

hil olduğu halde, fena halde içini sı~ 
kardı. Kendisini müteessir edecek, 
düşündürecek olan her şeyden ka -
çardı. Bu halini bilen ve kendisini 
eğlendirmeğe uğraşan insanları der
hal sevcı-. kendisinden herhangi bir 
zahmetli iş istiyenlerden de nefret 
ederdi. Hayattan azami istifade et
mek ve neş'e içinde yaşamak ... Ye
gane arzusu, gayesi bu idi. 

Yirmi sene beraber yaşamış olan 
bu kan kocadan daha fazla biribiri· 
ne zıt iki şahsiyet tasavvur edile • 
mez. Birisi nekadar ağırsa öteki o 
derece hafif, birisi beceriksiz, diğeri 
her güzel şeyi yapmağa ve hissetme· 
ğe muktedir ... On Altıncı Lui'nin do
n uk ve işlemez zekasına mukabil, 
Mari Antuvanetin cevval ve ateşli 
zekası var. 

Her şeye geç ve güç karar veren 
kral, karısmm bir saniyede şimşek 
gibi süra'tli kararlarına baş eğmek· 
le iktifa ederdi. Ciddiyete karşı hop
palık, hesabiliğe karşı müsriflik ,te
vazuu karşı azamet, dindarlığa kar
şı şuhluk mç eri bu iki zıt seciyede 
daima çarpışmıştır. 

Kendi aleminde ve birkaç mahdut 
insanla yaşamasını seven kral, şa• 
rap içer, ağır yemekler yer ve çok 
uyurdu. Buna mukabil karşısında, 
kalabalık alemlerde, hemen hemen 
hiç içki içmeden eğlence ile sarhoş 
olabilen, çok az yiyen ve uyku yeri
ne danstan gıda alan bir kraliçe var
dı. 

Yaşayış tarzları da ahlfıklan gfbi 
biribirine zıt idi. Birisi güneş ışığın

da, diğeri ay ışığında yaşardı. Ak§am 

on bir olunca On Altıncı Lui uykuya 

Muntazam bir güzel olmamakla be
raber her hali, her tavrı hoş ve se
vimli idi. Teninin şeffaf beyazlığı, 
vücudunun mütenasip ve yuvarlak 
hatları, kızıl ateşin saçları, fildişin
den dökülmüş gibi muntazam kol -
ları, güzelliği lıe meşhur elleri ve 
bilhassa terütaze gençliği ile bütün 
kalpleri kendiı:ine bağlardı. Bütün 
bu güzelliğini hiçbir resim, hiçbir 
tablo tam manasile ifade edememiş
tir. Çünkü hepsi kraliçeyi hareket
siz olarak gostcımiştir. Halbuki yatar, halbuki kraliçenin eğlence ha· 
Mari Antuvanetin güzelliğinin bütün yatı henüz başlardı. Sabahlan avda 
sırrı, eşi, emsali cimıyan tavır ve saatlerce yorulup saraya döndüğü 
r arcketlerinde idi. 

Ince ve muntazam bacakları ile zaman karısını daima uykuda bulur-
du. Hemen hemen bütün ömürleri 
ayrı ayrı tarzda yaşıyarak, ayn oda
larda, ayrı yataklarda yatarak geç

miştir. 

yürürken vücudundaki tenasüp, otu
rurken tavrındaki ı;;uhluk, merdiven
leri çıkarken uçar gibi koşması, eli
ni öptüriirken beyaz parmaklarının 
hareketleri... Bunlar resimde belli 
olmıyan tabii ve müteharrik güzel -
liklerdir. 

Mükemmel n~a tıner, herkesi hay
rette bırakan b:r çeviklikle her tür
iü oyunu oynar, vücudu dal gibi kıv
rılır ve düzelirdi. Sarayın bütün gü
zel kadmlanndan daha güzeldi. A
henkle dansetmediğini iddia eden
lere bir gün şu cevabı vermişlerdir: 

- Her hal ve tavrı o kadar ahenk
tar ki eğer ahenge uymuyorsa, ka
bahat onda değil, ahenktedir. 

Her kadın güzelliğinin merkezini 
az çok bilir. Mari Antuvanet te ken
di hoşluğunun sırrını harekette bul
duğu için hemen hemen hiç durmaz
dı. Yerinde hareketsiz durmak, bi
risini dinlemek, istirahat etmek, hat 
ta uyumak hiç sevmediği şeylerdi. 
Gidip gelmek, bir işe başlayıp onu 
yarım bırakmak, bir başkasına baş
lamak, adeta zamanla yarış ederce
sine uğraşmak, didinmek, hiç durma
mak, uzun yemek yememek, hatta 
uzun uyumamak, her dakika yeni 
bir şeyle meşgul olmak... lşte Mari 
Antuvanet'in kraliçelik hayatı! 

Yirmi sene süren saltanat devresi 
hep böyle bir hareket kasırgası için 
de geçmiştir. Hiçbir gaye ve hedefi 
olmadan, siyasi ve insani bir vazife
ye doğru gitmeden, havaiyat ve 
zevku safa ile dolu bir hayat yaşa -
mıştır. Zihin yormaktan nefret eder, 
ne bir uzun muhavereyi, ne de bir 
kitabı sonuna kadar getirirdi. Cideli 
olan her şey, hükumet işleri de da-

Bütün bu ayrılığa rağmen arala· 
nnda hiç kavga ve gürültü olmazdL 
Eğer ilk zamanlardaki bedeni aciz 
ve kudretsizlik olmasaydı, pek iyi 
geçinen, hatta sevişep bir çüt sayı
labilirlerdi. Kavga ve gürültüye her 
ikisinin de ahlakı müsait değildi. 

On Altıncı Lui tembellikten kavga 
etmeL., kraliçe de gürültünün neş'e
sini bozmasından korkarak kavga 
çıkarmazdı. 
Kansının yaşayış tarzını beğen .. 

memekle beraber tenkit etmekten 
çekinirdi. Maamafih onu en gurur

landıran §ey kansının herkes tara. 
fından beğeııilen ve hoşa giden bir 
kadın olması idi. Hislerinin müsaade 
ettiği derecede kansını severdi. Ken· 

disine faik gördüğü için pek beğen
diği ve adeta aşık olan bir koca k~ 

sildiği zamanlar da olurdu. 
Mari Antuvanet te bu muhabbet 

ve takdiri hissettiği için. arzularına 
hiç kanşmıyan bu nazik ve sessiz a· 
damı sevmekten geri kalmazdı. Ara
srra bir söz veya bir el okşayışı ile 
gönlünli alır, yine zevk ve safasına 
dalardı. 

Kral bütün hasisliğinc rağmen ka
rısının borçlarını öder, eğlendikleri 
zaman rahatsız etmemek H;in odası
na çekilir, kapıdan haber vermeden 
odaya girmezdi. 

[Ar1wsı oor] 
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Gör<dlü~Qm 
Şeyler .._ __________________________ __. 

Çocuk ve kelepçe 
En bü~·üğü on altı yaşlarmda ka

dar olmalr ... En küçükleri muhakkak 
on fü;ü aşkın değil .. 
Eğer daha ya.~h iseler demek ge

çirdikleri sefil hayat içerıtinde mu
hakkak ki sıska vücutleri serpilemc
miş ... 

Be inin de benzi sapsan ... 8e;)inin 
de göılerlnin alh simsiyah, beşinin de 
~lıktan ve fena şerait irinde Y%:t
maktan bnrunlannm uçlan sivrilmi~ .. 

İçlerinde yalnız bir tane~inin ba
şmda kasketi var; o, bu kasketi göz
lerinin üsti.ine doğru çekmiş. 
Düğmeleri çözük, yırtık gömleğinin 

yakası~·ıa tamamile açık bıraktığı 

boynuna da bir mendil bağlamış .. O
muzlan çarpık ~·iirüyor. 

No. 15 Yazan: MlTHAT CEMAL 

Kadının pembe kolunun halkasında 
Adnanın çürük çehresi topraklaştı 
Naşidin elinden telefon banyodaKi 

sabunlu suya düşecekti. Hemşiresi · 
nin bir erkekle bir odada görüşmesi 
ne demek olduğunu Naşit bilirdi. 

Adnanla hemen dost oldu. 
- Adnancığım; Bihteri biliyor -

sun ki, ben kovdum. Bu karı delidir. 
On sekiz yaşında tifoya tutulmuştu. 
Ondan sonra isterik, deli, berbat bir 
şey oldu. Bir daha kov kaltağı ... 

Adnan telefonu kaparken bir kati
lin heyecanile seviniyordu. 

Biraz sonra kendinden utandı: Tu 
lumbacı mıydi? Bu telefondu etmeli 
miydi? 

gözlerin şişse "albümin" in var; yb· 
ınekten sonra gasayan ediyorsan 
"kanser!' olm'uşsun! Halbuki vere • 
min zayıflıkla ne münasebeti var! 
"120" kilo gelirsin, verernsin. 47 ge
lirsin, değilsin. Gel de bunu b.is1,ııı 
memleketin hekimlerine anlat! Ca
nım uzağa ne gidiyorsun? Geçen gün 
gelen doktor senin gebe olduğunu an 
layabildi.mi? Halbuki mahalledekı e
be hanım bir gün sokakta seni sebilin 
önünde çarşafla görmüş, yüzünden 
gebe olduğunu anlamış; bana sokak· 
ta rastladı: "Beyefendi, küçük ha • 
nımefendiyi ben doğurtacağım ! Za· 
len kendisi de benim elimtle doğdu!" 
dedi. 

--------"---~----------,_, _______________________ _.., __ ..__..,._. _________ ,__ ____ ._.. ________ , 

Diğerlerinin üstünde renkleri hl· 
('imleri belirsiz; caket mi, gömlek mi, 
önlük mii ne olduğu anlaşılmayan bir 
takım Cfo>ki kuma§ parçalan sallanı
yor. 

Katip Salih ne iyi adam! Ne za
mandır aylık almadığı halde surat 
etmiyor. üstelik te yazıhane kirala
rını vermek için Adnana senetsiz 
borç buluyor! .. Adnan daha bir müd
det bu yazıhaneye de müşteri bekli
yebilecek. 

Adnan cıgara yaktı. Neş'eyle gül
dü: MEMLEKETTE "TAN 

" 
Beşi bir sırada yiirüyorlar ''e ara

lannda konu5uyorJar, dördünün üs
tünde ga)·et açık bir fütursuzluk var, 
~·alnız beşincisi fevkalade muazzep ... 
Kimse ile konuşmuyor. Etrafına da 
bakamıyor. Ba.,ı önüne eğilmiş nazar
ları önden giden jandarmanın kundu. 
ralarma takılmış ve bütün gayretlle 
arkada.sının bileğine kelepçelenmi') e
lini, saklamağa. ve ı;ağdan, soldan ge
çenlere göstermemeğe gayret ediJ·or. 
Fakat geçicilerin hepsi adliye bina
sından iki jandarma. ile çıkanları bu 
beş kü!';ük çocukla o kadar alakadar 
ki adeta olduktan yerde durup onla
ra bakıyorlar. 

- Merak etme Süheyla, ölmiyece
ğim. 

e-=,,_,,_.,,_,.,_,.,_,.._._....,_...._ __ _,,,,.._...__u_, __ _,,,w_swwww---.....-,.._~,-------~------·------.._,._ __ ~.._.----~~---' Süheylanın çirkinleşen karnını gös 
terdi: 

Ağrı transit yollarında M~; Hekim meselesi 
Katip Salihe aylıklarını, yazıhane 

kiralarını Süheyla bu kadar güzel 
bir hile ile veriyordu. 

- "Salim" i beraber büyüteceğis. 
Beraber okutacağız. Beraber evlen• 
direceğiz. 

inşaat ilerliyor otlatırken Fakat Adnan, cuma günle -
rinden 'muztarip: Evde kalıyordu 
çünkü. 

Çocuğun erkek olacağına emindi. 
Erkek çocuğun adı da tabii Adna .. 
ııın babasmın adı olacaktı. Faluıt 
Salimin doğum masrafı için henüs 
para bulamamıştı. Bunu düşündü. 
Yüzü esmerleşti. Çok susarsa ıstıra• 
bını Süheyla anlıyacak sandı. Bit 
şey söyliyecekti. Oksürüğü tuttu. SöY. 

Transit yolunun Trabzon ve Gümüşhane 
vilayetleri dahiline tesadüf eden kısmında 
şose inşaatı tamamlanmak üzeredir. Diğer 
yolların da bugünlerde ihalesi yapılacak 

r .. 

•• 

Trabzondan lıir manzara 

Trabzon, (Hususi muhabirimiz bil-! ru bugünlerde Nafia Vekaletine ve
diriyor) - Ağrı transit yolunun rilecektir. Kopdağı ile Sağdağı :ı
Trabzon vilayeti hududu içinde ka - rasında sekiz ekip binşsı insa edil-
lan kısmı 19 kilometredir. Bunun kt d' A K d ~ ·d ü 
Horasan ile Saçdağı arasındaki kıs- m~ e ır. ~Tıca, op .agın a ç 
mı geçen yılın temmuzunda ihale sıgmak ve bır çan kulesı yapılacak
edilmiştir. Bu inşaat önümüzdeki tır. Bütün bu inşaat, 1937 yılı birin
te~rinlerde bitirilecektir. Kop ile Ih- cikanununa kadar bitirilmiş olacak-· 
ca arasındaki kısım da bugünlerde tır. Ayrıca yol kapandığı zaman yo
ihale edilecek ve derhal inşaata ge- lu göstermek üzere yazılı levhalar ve 
çilecektir. Transit yolunun Erzurum işaretler. konulmakta.~ır.__ . 

·1· · d h·ı· d'.f d k Transıt yolunun Gumuşhane vı-
vı ayetı a ı ıne tesa u e en 15 

- !ayeti dahiline tesadüf eden 132 ki-
mında şose inşaatı kamilen yapıla - lometrenk kısmı tamamen bitmiştir. 
caktır. Horasan ve Kağdarıç köprü- Bir fen heyeti, mahalline giderek 
lerinden başka diğer köprüler ka - kat'i kabul muamelesini tamamla -
milen betonarmeye çevrilecektir. Bu mak ~ze~edir. G~:i kal~n. kısı~ da 
yolun kilometre taşlan ile beynel - 340 hın !ıraya muteahhıdıne ihale 
milel yol işaretlerine ait keşif rapo- dilmi§tir. 

Halkevi gezisi 
Gönenliler on günlük 
seyahatten döndüler 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz -

den) - On günlük geziye çıkan Gö
nen Halkevi müzik ve temsil kolu 
dün Edremitten ilimize gelmiştir. 
Gönenli misafirler ,ayın beşinde Gö
nenflen ayrılmışlar, Bandırma, Susı
ğırhk ve ilimiz yolu ile Yalpaya gi
derek fJt'acla. bir temsil vermişlerdir. 
Dönüşte Earemitte de bir temsil ve
rilmi9, Edı cm it sporcuları ile yapı
ian m~ç 3 - l kazanılmıştır. 

Ayvalık yolile şehrimize gelen 
gençler şerefine halkevinde bir ak
fam yf>n,e.ği ziyafeti verilmiştir. 
Misafirler, gece "Ulusal Piyes" le 
••Haebahçe" komedisini temsil et
mişlerdir. Gençler, diln gece Göne -
l\e avdet etmişlerdir. 

Balıkesirde Belediye 
reisliği 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Vekiller Heyetince, be 
lediye başkanlığının seçim suretile 
yapılmasına karar verilmesi üzerine 
helediye meclisi llbay Salim Gündo
ğanın başkanlığında fevkalade bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda 7 
rey Avukat Ömer Edip, 16 rey de 
Naci Kodama.z alarak reis seçilmi~
lerdir. 

Nazillide tuhaf 
bir hırsızlık 

Suçlu, bir gün sonra 
Aydında yakalandı 

Nazilli, (Hususi Muhabirimiz ya
zıyor) - Bu hafta Nazillide tuhaf 
bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 

Aşağı Nazillide kibrit ve cıgara 
satmakla geçinen malul Süleyman, 
akşam üzeri kulübesini kapatacağı 
sırada bir müşteri gelerek kendisin
den cıgara almıştır. ' Süleyman, bu 
tanımadığı müşteri ile bir müddet 
konuşmuş, sonra, ava gitmek üzere 
beraberce yola çıkmıştır. Meçhul 
müşteri, Süleymanı evine kadar ta
kip etmiş ve yatmasını bekledikten 
sonra avlu duvarından atlıyarak 

içeri girmiştir. Evin bir köşesinde 

gizlenerek oda kapısının açılma!ını 

bekliyen adam, nihayet kapının ara
landığmı ve bir kadının su içmek 
için sofaya çktığmı, fakat kapıyı ki
litlemeden odaya döndüğünü gör -
müştür. Bunun üzerine odaya gir -
miş, Süleymanm elbiselerile daha 
bir sürü eşyayı tophyarak evden 
çrkmıştır. Tam bu sırada bekçinin 
düdüğünü duyan hırsız, hemen civar 
daki eski mezarlardan birinin içine 
sığınmıştır. Buradan çıktıktan son· 
ra da trenle gitmiştir. 

Yapılan araştırmalarda, bu meç
hul ziyaretçinin Aydmlı Ali olduğu 

Balıkesir, (Hu.su,<Ji muhabirimz bil 
diriyor) - Merkeze bağlı Naipli k-0-
yünden. 13 ya§larında Ali, köy mer'a
-~ında koyıoılarıııı otlatırken daima 
yanında taşıdığı yedili tabancayı kur 
calamağa başl.am1ştır. Bu sırada ta
banca ateş ahıuş, çıkan kurşun Aliyi 
göbeğinin üstünden ağır su.rette ya
ralamıştır. Etraftan yetişenler ken
di.cıiııi hemen meml.eket hastanesine 
kaldırmışlar, derhal yapılan ameliyat 
neticesi kurşwı çıkarılmuıtır. Hô.disr. 
~iipheli göriildüğü için, adliye tahki
katı derinleştirmeğe karar vermiş -
tir. Yaralı, ilk verdiği ifadede kendi
sini kazaen yaraladığım ifa.<1e etmil}
tir. Alinin sıhhi vaziyeti çok tehli • 
kelidir. 

Bu ara kaJdınm<lan geçen ~·aşlı btr 
kadın adliyeden ç.ıkan bir erkeğe so
nı3·ordu. 

Bir cuma günü Süheyla Bozdoğan 
kemerindeki konağın sandık odası -
nın kapısını arkasından kilitledi; bir 
sandığın üstündeki misafir yatakla -
rına başını dayadı; hıçkırıklarını şil

telere gömerek ayakta ağlad. Sonra 
yaşlarını sildi. Derin derin sustu. 
Derin derin düşündü. Odadan dışa
rıya beceriksiz neş'eyle çıkmamak 
için kendi kendine gülme talimleri 
yaptı. "Roman" ının müsveddeleri
ni karıştıran Adnanın yanma çok ta
bii tebessümle gitti. Kolunu kocasının 
boynuna doladı. Kadının çıplak, pem
be kolunun halkasında Adnanın çü
rük çehresi topraklaştı. Ağız ağıza ö
püşürlerken Adnan yine öksürmeğe 
ba~ladı. 

liyemedi. Oksüre öksüre yorgun düş• 
tü. "- Şu koltukta biraz kestire • 
yim." dedi. Süheyla: 

Kız orta mektebinin yeni' mezunların 
dmı bir ktsmı ilbay, Kiiltür Direktörü 

ve muallimleri bir arada 

Samsun, {Tan) - Samsun kız or
ta mektebi bu yıl otuzdan fazla me -
zun vermiştir. Bunların bir kısmt 
muhtelif şehirlerdeki lise ve meslek 

- Oğlum bu çocuklara neden böy
le kelepçe takılmış'! 

- Hırsızlık yapmı'1lar, bu gün da· 
vaları vardı; malıkfım oldular ... 

- Nereye gidiyorlar bu za\•allılar 
böyle? .• 

- Hapishanenin sübyan koğuşuna l 
Çocuklar önümden ilerliyor, Anka

ra cadde"ine saı>tılar. Süngüler ara
l'Jında ve dJit.tl k epçıeH; halkın mlt-
tecessis naza.rlan altında hapishane-
nin siibyan koğtı-;una giden bu beş 
çocuk artık Türk cemiyeti için ka.y
oolmuş beş vatanda.-,tır. 

Mahkum çocuklan haı>ishnnenin 

sübyan koğuşlarına değil ıslahlıane

lere göndermemiz lamndır. 
Bunu ne zaman diiı;üneceğiz? .. 

Suat DERVİŞ 

SAH1B1N1N SESl'nin 
Yeni bir muvaff akiyeti 

ünlü muganniyemiz Bayan SA -
FtYE bugünlerde "SAHIBININ SE
m .. sttidyolarında plaklarını okuduk 
tan sonra mühim bir angajman ile 

l ~alkanlarda turnaya çıkacağı haber 
• \ınmıştrr. 

Bayan Safiye bundan böyle yal -
nız "SAHlBlNIN SESi,, ne okumak 
üzere mezkur müesese ile mukavele 
akdetmiştir. 

Süheyla yine hekim getirmekte ıs 
rar etti. Adnan doktor parasından 
utanıyordu. Süheylanın vereceği pa
radan!.. Bu felaketten kurtulmak 
için hekime kendi gitti. 

Eve döndüğü zaman eğleniyordu: 
- Bugünkü hekim, maşaallah he

kimlerin en haziki ... Herif bana dü
pedüz "veremsin!" diyecekti. 

Süheyla: 
- Dedi mi? 
Adnan: 
- Demedi ama, dedi sayılır: Ci

ğerlerim zayıfmış. Bizim memleket
te hekim yoktur demez miydim sa
na Süheyla? 

- Başkasına baktıralım. 
- l:...i gözüm, hekim değil mi? 

Hepsi bir. 
Filan hekim filin hekimden 8.lim 

değil: Filn hekim falan hekimden 
cahil! Fark bu kadar! .. Sen diyecek
sin ki, o halde en az cahilini getire
lim. Fakat zahmete değer mi? En 
büyük hekimi çağır: Zayıfsan "ve
rem!" sin; şişmansan "kalp!" sin; 

MEKlEP MÜŞKÜLLERi 
Kızım tahsiline devam etsin mi? 

mekteplerine gideceklerdir. Tahsile lstanbulda Cağaloğlunda Ibrahim gunluk imtihanını verdim. Ben Uni· 
devam etmek için diğer şehirlere git- k · 
meğe imkan bulamıyanların iş haya-

Hak ı ıınzasile: versitede Tarih ve Coğrafya tahsil 
Bu sene orta mektebi bitiren kızım tamek istiyorum. Babam Yüksek Mü 

tına atılmaları, Samsunda liseye olan la aramızda tahsile devam e _ 
ihtiyacı bir defa daha bütün şiddeti dip etmemek meselesi hakkın _ 
ile hissettirilmiştir. da bir ihtilaf çıktı. Ben 

L ' Ku_· ç.ü~H_;:_b_;_r_·ı_er _ __ _. kızımın artık ev işlerile uğraşmasını 
- . ietiyorum. O da lisede tahsiline de -

• Balıkesir, (Tan) - Dursunbey vam etmeği ve oradan çıktıktan son
panayırı açılmı~tır. Panayıra, civar ra üniversiteye gitmeği istiyor. Sizin 
merkezlerden hayvan alım satrmı fikriniz nedir? 
iÇin birçok kimseler gelmişlerdir. Di-

Cevabı: Kızlıırrnıızın basit bir orta 
ger satışlar da oldukça ehemmiyet-
lidir. mektep tahsili ile iktifa etmeleri za-

• Balıkesir, (Tan) - Halkevi gös manı artık çoktan geçmi§tir. Kızmı
teri kolu, (Otello) piyesini büyük bir zı bir ev kadını olarak yetiştirmek is 

hendis Mektebine girmemde ısrar e
diyor. Benim ise riyaziye ve fen gibi 

derslere karşı sempatim yoktur. Aca 

ba babamın fikri temayülilme kar§ı 

koyması doğru mudur?. 

Cevabı: Tahsil ve meslek intihabm

da fikri temayii.lü1ı bii.yük bir rol oy
nadığında şiiphe yoktur. Ebeveyniniz 

.<ıize daha parlak bir istikbal tcmüı 

etmek endişesile hareket ediyorlar. 

muvaffakıyetle temsil etmi9tir. tediğiniz anlaşılıyor. Bir genç kızm Tarih ve Coğrafya tahsil edince, ni-
-==--"""""-=ıı=ıı======----- lise veya .Tlniversitede tah,9il görmek 
anlaşılınca, Aydın zabıtasına malu
mat verilmiş ve suçlu eşyalarla be
raber yakalanmı,tır. Ali, Süleyman 
ile yüzleştirildiği zaman hadiseyi ol
duğu gibi anlatmış ve Ustelik: 

"- Gece vakti kapıyı kilitliyecek 
ne vardı? Beni çok beklettin .. Ver 
bir cıgara, bakalım ... " 

Diye musafahaya da başlamıştır. 
Suçlu, evrakı ile beraber Nazilliye 
gönderilmiştir. Bu vak'anm sür'atle 
meydana. çıkarılması,- yeni kurulan 
Nazilli polis teşkilatının ilk muvaf
fakıyetidir. 

le, kazanç hayatına atılması icap 
etmez. Unutmıyalım ki bir memleke
tin medeniyetteki terakkisi, kadınla
rının yüksekliği ile ölçülür. Bugünkü 
ortamektep tahsili bir kadının kafi 
derecede yiikselmesini temin edeme::. 
Kıwıızı serbest bırakımz. Ok--uma he
vesini kırmayınız. iyi bir ev kadmt, 
fikren yiik.,ek olan bir kadındır. 

Mühendislik, muallimlik 
Beyazıtta Ata Enver imzasile: 
Bu sene lise tahsilimi bitirerek ol-

hayet bir muallim ol.acak8ınız. Bunun 

size pek müreffeh bir kayat temin 

edemiyeceği muhakkaktır. Fakat mu 

allimlik bir feragat i§idir. Vatan yav: 
rularım yetiştirmenin verdiği mane
vi zevki ımıttmamalıdır. Memleketin 
mühendise de çok ihtiyacı vardır. 

Iı'akat Yiik.<Jek Mühendis Mektebi 
tahsilini başarabileceğirıizden emin 
değilseniz, kati.yen bu mektebe girme 
yiniz. Arzu ve temayüle rağmen giri
§ilen işler bazan mıwaf faktyet8izlik
le neticelenir. 

- Karyolana uzanmaz mısın T 
Diyecekti. Fakat Adnan gündUZ 

yatağa girmekten o kadar korkuyor· 
du ki... 

Uzun gözkapakları yüzüne sarka• 
rak Adnan uyurken koltuğun aiyalt 
tepesinde sarı kafatası durdu. Ad • 
nanın elinden demin romanını aıaı:ı 
Süheyla, kocası uyumaya başlarketı 
sayfalara eğdiği başını şimdi kaldır• 
mış, uyuyan ölüye bakıyor, gözlerl 
doluyordu. Adnan uyanmca karısı• 
nın romana t.-ğilt!ıı çok saçli guza 
başına daldı. 1 ~ 

- Hiç okum Süheyla, berbat şe;/' 
ler ... Bu müsveddeleri ben yırlamt' 
yorum. Hınzır kitap kendi kendine 
de kaybolamıyor. 

Süheyliı. zaten okumuyordu. Onll 
memnun etmek için kitaba eğilmiş ' 
ti. Süheyla başını eğili tutal'ak g\.ıt' 

yaşlarını yüzünün damarlarına içir
di. Sonra gülerek başını kaldırdı· 
Adnan tekrar bugünkü hekime kıZ' 
dı: . 

- Şu herif hakaret isterdi değil 
mi Süheyla? 

Süheyla gözlerini göstermeme~ 
için başka yere ha karak baş ile: .. _e. 
vet!'' diyor, gözlerinin iştiraki olnll'' 
dan tasdik ettiği lfı.fın altında ezi ' 
liyordu. 

Süheyla birdenbire durdu: düşilf\' 
dü: Kocasına ciğerleri zayıf diyell 
hekim ona galiba bir kuvvet ilacı ol· 
sun vermemiş miydi? Böyle bir reçe• 
te olsaydı, kocası hekimin cehaleti!~ 
eğlenirken reçeteyi mutlaka göste : 
recek, bu klişe ilaçla mutlaka allı~ 
edccektı. 

Süheyla: 
- Hekim reçete vermedi mi! 
Adnan: 
- Hayır .. Ltizum görmecıı .. Sf11 

istemedim .. Yani vermedi... d 
Kadın odadan koşaralt kaçtı; ~ ' 

nan o kadar parasızdı ki gittiği, al~ 
ettiği hekim bir izzeti nefis yalall 
dı. 

Adnan haykmyordu: 
- Kc.şma Süheyla, kucağındJP 

Salimi düşüreceksin! • 
Henüz doğmıyan çocuğunu ant11• 

nın kollarında duruyor hayal ede.:, 
Adrıan karısına takılıyor, hel<1 ,, 

gidecek parası olmıyan Adnanıll }1 ıJ' 
zın yalanma Süheyla, konağın ell 
zak odasında ağlıyordu. 

Adnan yine edebiyat hoca•' 
Süheyla; eıJ• 
- E vallahi çocuksun Adnan 9 

Adnan : ıJJ)l' 
- Karısının yanında çocuk 0 

yan koca canavardır. 
Süheyla: eti' 

- Canım halayıkları &illdilrec 
kendimize. t(iıJ' 

Adnan dinlemiyor, yalvarıY~i''~i 
O, yirmi beş sene evvelki cd~. 
hoc.ası olacaktı; karısı da tsle f(11l' 

Süheyla bidüzUye gUI~>"0oeıı' 
Nihayet razı oldu, karnındaki l<~c• ' 
ğun düşeceğinden korkmadı; ıcof 
sile, konağın üç merdivenind;ıt ~ 
koşa indiler. Yalnız, Süheyla.!dıl· 
kocasını koşarken, çirkin bU ı,ıdfl 
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- Yazan : Kadircaıı Kaflı -

sanki bütün adayı saran bir· kasırga 
müthiş bir zelzele yapmışlardı 

Dert ortağı 
Bir miras meselesi 

Tekirdağdan M. lmzasiyle: 
''Üç sene oldu babam öleli. v1,ey 

anneme gittim. Bana dedi ki: "Han
gi taş katıysa ba§t>ıı wr.,, Babanı 

zengindi. Mirasım fazladır. iki karde
~iz. Biri iivey aıınemde. Anne kız bü
tiin hakk(mı yediler. Ben ise hiçbir 
111endil bi'l8 alamadım. Yalvard11nsa 
da, "baban seni terkctti,, dediler. Ben 
Je terkcdecek hiçbir fenalık etmedim 
Avukatlnra danıştım, hiçbir netice 
alamadım. Mahkeme açsam korkuyo
rum. Hakk'1qıı naStl arıyayımf Bana 

lr Der gttn bir 1 
lllkiye , Kırmızı patlkler ) '-. .. 

Bu sabah yine komşunun küçük 
kızını gördüm. Bahçe duvarı üstüne 
kırmızı patiklerini bıraktı, çıplak 

ayaklarile kumların içine daldı. O
nun yüzünü yine göremedim, başın
daki kocaman şapka, kumların üs
tüne çömelmiş duran küçük vücudü
:nü tamamile örtüyordu. Halbuki 
onun tıpış tıpış yürüyüşünde, ince 
omuzlarının kıvrıhşında insanı ken
dine doğru çeken öyle sevimli bir 
cazibe vardı ki. .. 

Tatilim bitmeden o bana bakarsa 
Nebile tekrar gelecek, bakmazsa gel· 
rniyecek. Yarın tatilimin son günü ..• 

Bu sabah o yine kırmızı patikleri
ni bahçe duvarına dayayıp kunıtna 
dalınca yanına yaklaştım. 

- Kızım, seninle beraber oynaY.a· 
ıım .mı? 

Geniş şapkası yukarı doğru sallan 
dt: fakat kız başını kaldırmadı. Şap· 
kanın sallanışı: 

- Hayır ... diyordu. 
Üzüntü ve halecanlı sesinile tek• 

Rapmm yanı başında durup onları 
dinıiyen Anskar şimdi meydana çık
ı:rı.~tı. İçeride konuşulanları, para ses 
lerini hep duymuş, bunlardan bir şey 
1er de anlamıştı. Oradaki karartının 
farkına vararak dışarı çıkan dertli 
liasana, onları dinlediğini belli etme 
l:tı.ek için, henüz gelmiş gibi bir hal 
takındı: 

, bir fikir oqermenizi rica ederim. 

Karımla on beş gün evvel, manasız 
bir sebepten, şiddetli bir kavga et
miştik. Kızdı, yazın bu sıcak ayla
rında serin, köyümüzü bırakıp, tam 
benim tatil günlerimde, Bursaya 
annesinin yanma kaçtı. Dkin bunu 
bir kapris sanmıştım; fakat gUnler 
geçip de onun mektuplarıma cevap 
vermediğini, köyümüzü ve beni ara
madığını görünce içime korku düştü. 

rarladım: 
- Senin ismin ne küçük? 

- Reis, neredeyse ka.ranlık basa
tak. Buralard~ ufak ufak adalar, ka 
~alar vardır. Açıktan geçmek hayır
hdır. 

Dedi. 
Recep Reis Anskarm. bu sözlerini 

dikkat ve ehemmiyetle dinledi ve he
ltıen yukarı çıkarak lizımgelen emir
leri verdi. 

Anskar kötü kötU düşünUp duru -
)'ordu. Bu gidişle kızı kaçırmaktan 
başka çare yoktu. Bunun için ne 
hP.Jnalıydı ı 

-6-

J\nskar'm tuzağı ... 
~danın şark kıyılarından Garp kı

Ytlarına doğru her taraftan birer iki
ter atlı dörtnal gidiyorlardı. 
Bunların son konakları hep Bessas 

ladir'di. 

Vali Holger Rozenkrans tellşa dUş 
lııUştU. Bununla beraber ne yapmak 
lalırnsa ihmal etmemeye çalışıyordu. 
lıemen Keflavik ve Hafnarfiyord li -
~anlarına atlılar gönderdi ve orada-

1 gemilere şu emri verdi: 
- Şark kıyılarını Türk korsanları 

~ağma. etmişler, birçok gemileri ele 
geçıl'lni§lerdir. Hemen Bessastadir'e 
telin· ız. 

Gemiyi mümkün olduğu kadar bu
rada alıkoymak, hatta mümkünse bu 
rada batırmak gerekti. 

Recep reis te leventleri de bu kıyı
lan bilmiyorlardı. 

Bessadir limanına girmek için dot 
doğru gidiyordu. 

Halbuki bu limanın ağzında bir to 
puk vardı ve denizin altında ancak 
bir kulaç derinliğinde kalıyordu. 

Anskar ic;in için gülümsedi. 
Seviniyordu. 
- Şimdi oturacak ... Şimdi kayala

ra çarpacak! .. 
Diyor, ayni zamanda anbara inen 

merdivenin ağzına bakarak gemi otu 
rur oturmaz Estrid'i almak için ha
zrr bulunuyordu. 

Recep Reis biraz sonra Umana gi
rec~k. orada gı'.'ıya karşı koymak için 
biriken halkın ortasına üç dört gülle 
savurunca hepsi çil yavrusu gibi da
ğılacaktı. 

Fakat birdenbire geminin baş tara 
fı sarsıldı, biraz yan geldi. Güverte -
de ayak üstünde duran leventlerin 
kimisi düştü, kim.isi de sendeledi. 

Recep reis homurdandı: 
- Vay canına ... Hesapta bu yok -

tu. 
Geminin b~ tarafına koştu. 
- Vardiyan ... Geriye... Hep be -

raber geriye ... 
Forsalar hep birden asılarak kü -

rekleri geri geri çektiler. 
Fakat gemi yerinden kımıldanmı

yordu. İiafnarfiyord'daki iki gemi valinin 
~~i dinliyerek Bessastadir'e git -

Beklediği oldu: 
TUrk kadirgası en önde gidiyordu. [Arka.<tı tıarl 

======================='============ 
J ı.lt'ab.t Rikyavik'tekl gemi kaptan
ary İzlanda valisinin kendilerini 
'l'iıtkJenn hücumundan kurtarabile
~e güvenemiyorlardı. Bunun i -
:ıı daha uzağa ve Leiruvog limanına 
0hu yola çıktılar. 

\. Adanm her tarafında büyilk bir 
'Orku vardı. 

'l'urk akıncıları sanki bUtUn adayı 
~tan, bütün halkı uykusuz bırakan 
~fr kasırga yaratmışlar, bir zelzele 
aı:ım.ışlardı. 

ti lfoiger Rozenhrans, adanın merke
ll oı~ kasabada eli silih tutan neka
,.a.r ınsan varsa silahlandırıyordu. O 
'~da birçok adamlar balık avı için 
~ alden oraya geldikleri gibi Uç ti
) t gemisinin tayfaları da bulunu-
O't'Qu. 

'ü~Ylelikle 1zlinda valisi yüzlerce 
t\ıahlı adam çıkarabiliyordu. Biraz 
~ 14ma ile bunları birkaç bine çıkar
)\ k ta pek mümkündü. Halbuki ada 
)tg korku salah Türk leventlerinin sa 
t~lancak altmı§ yetmiş kişiden iba-

~~danm kıyılarına ve içerlerine sal 'lt kor!m Recep Reisin gözüne çarp 
a ta gecikmedi. 

lııa kerjafiyord limanına girdiği za -
tı~ orasını bomboş buldu. Liman 
tfııı boşaıan kasabaya birkaç levent 
~derdi. Bunlar orada yalnız iki kö
~:Ilı adamla bir kadın buldular ve 
"'11Ular: 

~~ Buradaki gemiler nereye gitti-

Poliste 

Otomobil prova 
edilirken .. 

Sirkecide bir yolcuya 
çarptı, hafif yaraladı 
Elaziz, Malatya otelinde oturan 

otobüs tamircisi Mustafa, oğlu Ah
met, tamir ettiği bir otomobili prova 
ederken Sirkecide önüne çıkan Meh
mede çarpmış ve ayağından yarala -
mıştır. Mehmet, hastahaneye kaldırıl 
mış, Ahmet te yakalanmıştır. 

Kolunu makineye kaptırdı 
Ayvansarayda oturan Galata çivit 

fabrikası amelelerinden Hasan oğlu 
Saim kazaen kolunu makineye kap
tırmış ve sağ elinin üç parmağı kesil 
miştir. 

Bir mağaza yandı 
Dün gece saat 3,5 da Mercanda Şe-

rif P§. hanında 57 numaralı Leonun 
astar ve kumaşçı dükkanında yangın 
zuhur etmiştir. ltfaiye vaktinde yetiş 
tiği halde ahşap kısmının tamamen 
yanmasına mani olamamıştır. Han ve 
eşyalar sigortalıdır, yangının sebebi 
araştırılmaktadır. 

Heybeliadada yangın 
Evvelki gece saat 21 de Heybelia

) Oıııar can korkusile hemen haber ~ada ~aksılı sokakta sokakta Pand~-
~İler· lıye aıt ahırda yangın çıkmıştır. Sı-
'- ne~sa~ d" l' ına gı"ttiler. gortasız olan bina kısmen yanmıştır. 
b ""a ır ıman Y . . . . 

L.'~cel'\ r · d h b t olabilmek angın Pandelınm samanların ıçıne 
\'!~ t' eıs a a ser es t w • • • 

~' ıaptedip te yedeğe aldığı iki tüc a tıgı sıgaradan zuhur etmıştır. 

tıı.e ~elllislne sekizer onar Levent bin Rakı içerken 
{elt ayırdı. Sandıkburnunda rakı içip eğlen-
()~~disi öne geçti. mekte olan tütün fabrikası makinisti 

~~1~1~r da arkadan geliyorlar ve Naci ve seyyar boyacı Numan ehem
~. tltle yollarına devam ediyorlar- miyetsiz bir meseleden kavga etmiş· 
L~d !erdir. Bu sırada Numan, Nacinin ü
~Yaıarıın garp kıyıları daha sarp ve zerine saldırarak ustura ile yüzünün 
~ 1~tı. ve boynunun muhtelif yerlerinden a· 

\~~lzjn kenarından birdenbire ve ğır surette yaralamıştır. Yaralı Cer
' ~ YÜkselen kayalar yetmiş sek- rahpaşa hastahanesine kaldırılmış, 
~~aç yukarıya çıkıyor, sonra Numan da yakalanmıştır. 
\4 \._~ bir yayla haline geliyordu. 
'~Yaların üstünü beyaz sisler sar Cam fabrikuındaki arıza 
~tt"e dimdik yamaçta mağaralar, Yaptığımız tahkikata göre, evvel-
~t'lt Ve çıkmtılar görülüyordu. ki gece Pa.şabahçe cam fabrikasında 

' gernisi Bessastadir'in karşı- vukua gelen arıza şundan ibarettir: 
~ ~~ltnek üzereydi. Cam fabrikalarında cam izabe fı-

~~t'di ~.r burada birdenbire karan- rmları her sene tamir edilmekte
dir. Bunun için de fırının içindeki 

Mübaşir tutuldu 
Aldığı 600 lirayı eğlence 
yerlerinde yiyip bitirmiş 

Bundan birkaç gün evvel, Beşiktşa 
sulh mahkemesi mübaşirlerinden Ab
dullah, hakimin bir saniyelik küçük 
bir dalgınlığından istifade ederek; 
mahkeme namına bankada bulunan 
tereke parasından 600 liranın kendi
sine verilmesine dair bir senet imza
latmış ve parayı bankadan alarak 
ortadan kaybolmuştur. 

Gaip mübaşir, nihayet evvelki ak
şam, yakalanmıştır. · 

Abdullah, paraları bankadan a!
dıktan sonra, kendine çeki düzen 
vermiş, kıyafetini düzeltmiş, ve Be
yoğlunun eğlence yerlerine devama 
başlamıııtır. 

Üç dört gündenberi, har vurup 

harman savuran Abdullah; paralar 

tükenince annesinin evine sığınmıya 
mecbur kalmıştır. İzi üzerinde yürü
yen zabıta memurları, Abdullahm 
gizlendiği yeri bulmakta güçlük çek

memişlerdir. Mübaşir Abdullah, dün 

adliye ikinci tetkik dairesinde sorgu
ya çekilmiş, suçunu tamamiyle itiraf 
etmiştir. Abdullah bundan sonra 

Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesi huzuruna çıkarılmıştır. Hakim 
Salahattin Demirelli, Abdullahı he -

men tevkif ederek tevkifhaneye gön
dermiştir. , 

Manç!1 hükumeti, Sovyetleri 
protesto etti 

Tokyo, 14 (A. A.) - Mançu hü· 
kumeti, Amur nehrinde Mançu ve 
Japon gemilerine bir tehdit teşkil 
eden bir Sovyet topçekerinin mevcu
diyetini Harbindeki Sovyet Rusya 
genel konsoloslufu nezdinde protes
to etmiştir. 

Vladivostoktan haber verildiğine 

göre, Sovyet otoriterleri, aralarında 

Japon konsolos memurları bulunan 
birçok Japon zabitleri tevkif etmiş
lerdir. 

camın dışarı dökülmesi lazımdır. Pa
şabahçe fabrikasındaki fırınların ta
mir müddeti gelmiş, i~indeki cam bir 
kuyuya akıtılmıştır. Mesele bundan 
ibarettir. 

Mahkemeye müracaattan niçin kor 
kuyorsunuz. Oraya müracaat ediniz. 
Başka çıkar yol yoktur. 

* 
Saçlar beyazlatır mı? 

P. O. imzasiyle: 
Saçları tedriceıı beyazlatan bir ilaç 

var mtdırf Lütfen gazetenizin ilk ka
dın .<tayfa.'tlnda yazmanızı saygılarım 
la dilerim. 

Böyle bir ilaç yoktur. Fakat saçla
rı tedricen beyazlatan bir şey biliyo
ruz ki, ondan içtinap kabil değildir. 

Bu da, "seneler,,dir. Bekleyiniz, iste -
diğiniz olur. 

~ 

Hakkı var mı? 

Beyoğlundan L. V. imzasile: 
Dört t~cnedir evliyim. Biribirimize 

hiirmet ediyoruz. Bundan bir haf ta 

evvel aramızda ilk mii.ııakaşa oldu. 

Sebebi de saçlarımı, siyah renklen 

akajuya boyatmtş olmamdır. Kor·o,rıı 

derhal saçlarımı eski rengine iade 

etmemi i.<Jtedi. Ben ısrar ettim, sııç

larmıı istediğim reııge boyamaya 

hakkım y_ok mut 
Bize kalırsa yoktur. Çünkü koca

nız, pek ala ben sizi siyah saçlarını
zın ahengi için beğendim, aldım. 

Niçin onu deği~tirdiniz, bu kızıl saç
larla hiç hoşa gitmfyorsunuz derse, 
ne cevap verirsiniz? Tasavvur edi
niz ki, o da, şayet yok ise sakal bı
raksın, veyahut varsa sakalını kes
sin. Siz de onu sakalı olduğu veya 
olmadıği için beğenmiş ola'ılilirsiniz. 
Hoş bu sakal meselesi saçlarınızın 
rengini değiştirmeğe de benzemez 

Acaba bana sahiden mi darılmıştı? 
Acaba bir daha hiç, hiç mi gelme
yecek? 

Halbuki kavgamızın sebebi okadar 
alelade bir şeydi ki, on gündür bunu 
düşündüğüm halde bize okadar acı 
sözler söyleten bu hizmetci vakasının 
aslını bulamıyorum. Beş senelik ka
rıkoca hayatımızda ilk defa böyle 
kavga ettik ..• O güne kadar etrafı -
mızdakileri kıskandıracak ve imren
direcek kadar rahat ve mesut bir ha
yatımız vardı. 

Ben belediye müfetti§iyim. Dünya
da karQndan başka kimsem olmadığı 
için aylığım ve babamdan kalan bir
kaç parça emlakim rahat rahat ge -
çindirmektedir. Kışları Beyoğlunda 
apart1manda, yazları da. Kalamıştaki 
köşkte geçiriyoruz. Bu sene de, her 
yaz gibi, Haziranda buraya taşındık 
ve sakin hayatımıza başladık. 

Ben her sabah gidiyor, akşamları 
döndüğüm vakit onu iskelede bulu -
vordum. Velhasıl her seneki gibi gün 
İerimiz gülerek, gezerek, eğlenerek ge 

Şapka bu sefer iki yana hiddetle 
sallandı: 

- Başımdan çekil git, beııi rahat· 
uz ediyorsun. diyor gibiydi. 

Büyük bir yeisle uzaklaştım ... Ak· 
şama kadar postacı dört beş defa gec; 
tığı halde ondan bir hab~r çıkmadı. 
Yarın tatilimin son günü. 

:{.. 

Tam saat onda kırmızı patikler du 
vara yerleşti ve küçük çıplak ayaklar 
kumlar üzerinde iki güvercin gibi z1p 
!adı. 

Eğer bu küçük kızın gözlerin~ bu
gün de göremezsem artık Nebileniu 
hiç dönmiyeceğine inanacağım. 

Kalbim boğuk bir heyecanla çarpı
yor. Bu yaptrğun şeyin bir çocukluk
tan başka birşey olmadığını bildiginı 
halde yine inat ediyorum. 

"Ne olur küçük .. Yüzünü bana gös 
ter de o gelsin artık,, 
Yavaş adımlarla ona yaklaştım .• 

Eğildim .. Şapkası üzerinden başını 

tuttum: 
- Bak sana ne getirdim küçü

ğüm .. 
Geniş şapka o kadar öfke ile sallan 

dı ki, utanarak uzaklaştım. Tam o 
sırada gözlerim kırmızı patiklere ta
kıldı. Yavaş yavaş elimi uzattım, on 
ları cebime indirdim. 

Küçük kız tam bir saat, başını kum 
!ardan kaldırmadan oynadı. Bıkma -

çiyordu. 
Birdenbire nasıl oldu da bir biz- dan, usanmadan kumlan çamurlara, 

metçi yüzünden aramız açıldı? Aca- çamurları kumlara kattı durdu. Son
ha, tatilin tembel geçen günleri be - ra kalktı, ellerinin kumlarını silkele
ni hu~suz mu etmişti? Aeaba hizmet ~e'K alçak=-Ouvara yaklaştı. Patik .... 
çinin ışjne mi kanşmtştnn? Nasıl ol- leri bulmayınca şapkası yine öfke ile 

muştu da bu yüzden Nebile ile so - sallandı. Başını daha çok eğerek a • 

kak karılan gibi bağıra bağıra kav- yaklarına baktı ve bana doğru geldi. 
ama, bunu daha başka misaller ge- ga etmiştik? Sert bir çocuk sesi duydum.' 

tirmemek için ve kalemimizin ucuna Sebebi ne olursa olsun, hangimiz - Patiklerimi ver! 

geldiği için söyledik. Vakıa, bir ka- hak::;ız olursak olalım, Nebilesiz yaşa - Yüzüme bakarsan patiklerini ve 
dının tuvaletine itina etmesi ve mo- mak benim için kabil değil.. Yalnız ririm. Bakmazsan vernıiyeceğim. 
daya uyması iyidir amma, bunda ko · 
casının muvafakati şarttır. geçen bu günlerimde bunu çok iyı İnik şapka altından ayni sert ses 

~ duydum ve anladım. yükseldi: 
O gideli yalnız rahatım kaçmakla - Patiklerimi ver! 

Makasta tramvay kalmadı. Bana bir çocukluk, bir ve - _ Vermiyeceğim. tşte gidiyorum. 

aKdıköyden K. E. imzasile: him, bir korku, bir merak arız oldu. Ben sana tatlı tatlı kaç gündür yal· 
Diin Kadıköyiüıden 15 vapıtruııfl Geceleri ufak bir patırdı ile yatağım vardığım halde sen bana bir defa bi· 

.yeti§mek üzere Oaddebo.'ltanrndaıı dan fırlıyorum: sabahleyin başımda le bakmadın Halbuki ben sana ne 
tramvaya bindim. Kadıköyiino gelip bir ağırlıkla uyansam öleceğim diy~ kadar şeker, çikolata getirmiştim. 
!.? halin öııünden tramvay döneceği 

korkuyorum. Sana kaç tane oyuncak verecektim. 
zaman, bir ba.şka tramvayın orada 
boş o/.a.rak, makas üzerinde bırakıl _ Dahası var, balkonda gazetemi o- Bunları söyler söylemez yürüdüm. 
dığrnı gördük. Ve tramı:ayımtz dur- kurken birden bire Nebileyi düşünii- Bir iki adımdan sonra göz ucuyla ar
dıt. Bağırıp, çağırdılar, birisi g'Jldi. yorum, acaba ondan bugün mektup kama baktım. O, şapkası inik, yer 4 

Maka~taki tramvayı alıp götilrclii. gelecek mi diye kalbim çarpıyor ve !ere bakarak duruyordu. 
Bizim tramvay da fıarekete geçip is- gözlerim dalıyor. O sırada denizden Birdenbire çıplak ayaklar arkam· 
kclcye geldi. Geldi amma, vapur da bir sandal geçse, kendi 'Kendime bu· dan tıpı,§ tıpış koştu. 
kalkıp tramvay halkını, miitea.hp na büyük bir ehemmiyet veriyorum. - Patiklerimi verl 
ı·apura bıraktı. Böylece 40 dal.."il•a -
uıız kaybolau. Bu doğru bir .<Jey mt? 

Elbet doğru değil. Tramvaya bi
nen müşteri bilet aldı mı diye üzeri· 
ne çifter çifter kontrol gönderen i
darenin, bu gibi şeylere dikkat et -
mesi vazifesidir. Fakat kim bilir, 
belki havalar sıcak olduğu için tram 
vayı orada unutmu~lardır. 

:ıı. 

Hangimizi daha çoli seviyor 
Edirneden 1. S. imzasiyle: 
Beıı 20 yaşında bir kızım, bfr evli 

adamla çok, gayet çok sevi.şiyorıwı. 
Ecni çok kıskanıyor, öyle ki, en ten
ha yerlerden beni evime gönderiyor_. 
hep, (karımı hiç sevmiyorum) diyor. 
Halbuki kansmt da kıskanıyor, ben 
l/ımdaıı kızıyorum, ve hep onunla 
kauga yapıyonıon. Karısiyle çok sa· 
mimi konuşuruz. Ben onlara giderim 
o bize gelir, ben de kıskanırım, aca
ba si:: söyleyin haııgimfai daha çok 
seviyor1 

Biz size hanginizi çok sevdiğini 
söylemiyece.ğiz. Fakat, sizin ikinizle 
de eğlendiğini, ikinize de ihanet etti
ğini söyliyeceğiz. Biz, sizin yerinizde 
olsak, bir daha bu adamın suratına 
bakmayız. Nerede kaldı ki onun ka
rısı sizin arkadaşınızmış. Yaptığınız 

işin nekadar ayıp ve günah olduğu -
nu dü§ündünüz mü ı 

Mesela: "Beş dakika içinde önümden 

üç sandal geçerse, "bugün Nebiled~n 
bir haber gelecek" diyorum. Fakat 

on beş dakika içinde üç sandal geç
se, içime yine bir §Üphe giriyor: "Üç 

sandal dedim ama beyaz mı, siyah 
mı? Balıkçı kayıkları da bu üç raka-

mına ~irecek miydi?,, sandalların ta 

marn olmadığını görünce de yine kal-

bimi bir şüphe kaplıyor: "Tam altın
cı dakikada bir sandal daha geçti.. 
Belki de ben saate yalnış bakmı§tım, 
belki altı değil de beş dakika idi.,, 

İşte ben böyle manasız çocukluk -
lar içinde çırpınırken komşu köşke 

bir aile taşındı. Kim olduğunu bilnıi· 
yorum, bilmekte istemem; fakat kü
çük kızları beni çok alakadar ediyor. 

O her sabah saat onda, tek başına 
bahçenin kapısını aralıklayarak dışa 
n çıkıyor, kırmızı patiklerini duvar 
üzerine koyuyor, çıplak ayaklarile 
kltmlara dalıyor, kovasını doldurup 
boşaltıyor, yandaki çeşmeden su ala
rak kumlar üzerinde şekil!er yapıyor. 

O kadar dalgın ve kendi içinde ya
şayarak eğleniyor ki, beş gündür, her 
sabah, yanından geçtiğim halde bir 
defa başını kaldırıp bana bakmadı. 
Halbuki onun gözlerini görmek ben
de şimdi büyük bir merak •.. 

Küçük kız, şapkasını benim iskem 
lem üstüne atmış, arkamdan koşuyor 
du. Döndüm. Dünyanın en güzel bir 
çift mavi çocuk gözü gözlerime takıl
dı. Cebimden kırmızı patikleri çıker 
dım, büyük bir paket çikolata ile ona 
verdim. Mavi gözler sevgiyle gözle • 
rjmde durdu. Bir çift ince cocuk ko-
1 n boynuma dolandı. 

* Küçük kızın gözlerini gördüm ama 
bu kendi isteğiyle olmadı.. Ben c:ok 
zorladım ve onu bana bakmağa mec
bur ettim. 

- Acaba Nebile gelecek mi?. 

Muazzez Tahsin BERKAND 

Bir yolsuzluk iddiası etrafında 
Üç aylı~ maaşların tevziatında 

yolsuzluk yapıldığı iddia::;iylc dört 
memurun ağırceza mahkemesine ve
rildiklerini yazmıştık. Malmüdürü 
Hüseyinle Kazını ve Hakkının mah
kemeye verilmeleri İzzet isminde bi
risi tarafından hazırlandığı iddia e· 
dilen sahte birtakım evrakı kendile
rine imzalatmış bulunmasından ileri 
gelmektedir. Yoksa, ne malmlldilrü
nün ne de arkadaşlarının yapılmak 
istenilen sahtekarlıkla alakalan yok 
tur. Ve kendileri halen vazifeleri ba-
şındadır. 
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EKONOMi 
Fransız bankası müdü
rünün Berlin ziyareti 
Fransız bankası mildiri Labyriııin 

Berlin seyahati, ehemmiyetli btr lıa
dısedir. Bu ziyaret İspanya karışık
lıklarıyle diğ~r siyasi vakalar arasın
da vukubulmasaydı her halde nazarı 
dikkati daha ziyade celbedecekti. 

Yeni Fransız hükumetinin muva
fakati, hatta teşvikiyle yapıldığı mu
hakkak olan bu ziyareti siyasi ve ik
tısadi bakımdan tetkik etmek Ui.zım
dır. 

Alman devlet bankası rnüdiri ve 
iktısat vekili Schacht ile Fransız 
bankası müdirinin konuşmaları ile 
§Ümulü hakkında henüz malfımat 
sızmamıştır. Buna rağmen bu görüş
melere evvela siyasi bir mana atfet
mekte hata yoktur. 

• 
Bugün Fransayı idare eden sos

yalist ve radikal fırkalarının Hitler 
Almanyası hakkındaki fikirleri ma
llımdur. Denilebilir ki, Almanyada 
sosyalizm ve demokrasi cereyanlan
nm ezilmesinden sonra Fransada 
birçok fikir yol almı:~ır. Ve tabii, 
umumiyet itibariyle Almanyanın 

muhtemel bir taarruzuna karşı bazı 
tedbirlere tevessül olunmuştur. Bun
lar da şöylece hulasa olunabilir. 

Sas cenah fırkaları ufuklarda git· 
tikçe büyüyen Alman 'tehlikesine 
karşı İtalya ile anlaşmayı tavsiye 
ediyorlar. Ayni zamanda da askerı 
hizmet müddetinin arttırılması Vf' 

kUçUk itilaf devletleriyle münasebet
lerin sıklaştırılmasını istiyorlard1. 

Sollar ise askeri müddetin arttırıl
masını istemiyorlar, kuvvet ve fa. 
eizm sistemiyle idare edilen memle
ketlerle her türlü anlaş.mayı reddedi 
yorlardı. Buna mukabil demokrat 
milletlerin birleşmesine, bilhassa $0\ 

yet Rusya ile sıkı ınünascbat tesisi 
ne hatta bir ittifak yapılmasına ta· 
raftar oluyorlardı. 

Fransa uzun müddet bu iki yol sı.

rasmda bocaladı. Ve bir tnUddet iki
si ortası bir siyaset tatbik etti. 19~5 
senesının başında Laval, ev\'E'l§ 
İtalya - Fransız ithilaflarını fasleden 
bir anlaşma imzaladı. Diğer taraf • 
tan da solların şiddetle taraftar ol
duğu Rus - l<'ransız anlaşmasının te
melleri atıldı. 

Bundan birkaç ay evvel Fransada 
kat'l ekseriyeti temin eden sollar 
iktidar mevkliııe gelir gelmez Fran
eanm siyaseti biraz değişti. İtalya -
Fransa münasebatı biraz gevşedi. 

Aksine olarak Rus - Fransız rnüna
sebatı adeta bir ittifak şeklini aldı. 

Bununla beraber Almanyanm git
tikçe kuvvetlenmesi lngilterenin mü
tereddit politikası, ve sonra Alman -
İtalyan mukareneti Fransaya yeni 
bir siyaset lüzumunu ihtar etti. Al
manyaya bir takım müsaadeler yap
mak lüzumu Fransada şiddetle hiş -
sedildi. 

Sermayesizlikten bunalan Alman
ya ile bir yaklaşma hazırlamak ve 
iktısadi teklif ve mlisaadeler yapmak 
Uzere Fransız bankası müdiri Berli
ne gönderildi. 

Bu ziyaretin Bcrlinde iyi karşılan
ması ve Alman bankası müdiri Şah
tın bunu iade edeceği havadisi her 
halde şayanı dikkattir. 

Hele İspanyadaki menfaatlerini 
müdafaa etmek için bir aralık fiili 
müdahalesi haber verilen Almanya
nın lspanya işlerinde ademi müda -
hale hakkındaki Fransız teklifini ka
bul etmesi her halde manidardır. Ve 
Hitlerin şimdilik Fransanm Alman
yaya yanaşma emellerini hiç olmaz
Ba tetkik edeceğini göstermektedir. 

* Fikrimizce Fransız bankası müdi-
rinin ziyaretinde iktısadi amiller de 
aramak doğrudur. 

Fransa paraların mütemadi te
mevvUcilnden ve bunun bir gün fran 
SlZ frangına tesir etmesinden UrkU -
yor. Ve bütUn paraların istikrarını 

§iddetle arzu ediyor. 
Amerika ve hatta Almanya da 

buna taraftardır. Fakat İngiltere bu 
i§in henüz zamanı gelmediğine ka
nidir. 

işte Labeyrinin Berlin seyahati. 
husulünü İsviçre ve Holandanın dıı 

§İddctle arzu ettiği bu istikrar proje-
11ine büyUk bir maliyeci olan Dok
tor Şahtm muvafakatini de almak is
t.emeaiyle de allkadardır. 

Arttırmve eksiltme 
muhtırası 

15 Ağustos Cumartesi 
• Ankara belediye enci.ımeninde 5Ular 

BORSA 
14 AGUSTOS CUMA 

Paralar 
ıdaresi için alınacak font boru ve ek parça- " 
!arı eksiltmesi. 

Sterlin 

A 1 ıı s. t ı. 

• Mılli Mudafaa Veklileti fen ve san'at 
şube6i umum mıidıirluğünde Almankiri t.>ı

nek eğer takımları eksıltmcsi. 
• Ankara numune hastanesinde eczayi 

tıbbiye, lastik malzeme, katkut, ipek iplik, 
lokoplast eksiltmesi. 
* İzmir ceza evi miıdürlüğünde İzmir ce 

za evi mahkum ve mevkuflarma ekmek ih
tiyacı eksiltmesi. 

• Malatya belediye dairesinde, belediye 
daıresı inşaatı. 

• Kadıköy vakıflar direktörlıiiıinde Çu-
bukluda kiraya verilecek vakıf çayır kahve 
cilıii artırması. 

• Ankarada Cümhuriyet Halk Fırkası 

Genel Sekreterliğinde satm alınacak sinema 
makineleri ve sair malzeme eksıltmesi. 
* Van villyeti valiliğinde vilayette ya -

pılacak 250 göçmen evi inşaatı. 
• Menemen bcledıyc dairesinde şehre isa 

le edilecek &uyun proje ve keşif evrakının 
tanzimi. 

• Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme ek
siltme komisyonunda çelik boru, bridli vo
lanlı vana ve bir adet klapcnin rekor ek . 
&lltmesi. 

• Giımriık muhafaza genci komutanlıiı 

lstanbul ııatınalma komisyonunda c;ul, ar
pa çuvalı, saman hararı, saman kalburu, 
arpa kalburu eksiltmesi. • 

17 Ağustos Pazartesi 
• Nafıa Vekaleti şose ve kopruler reis

li&inde Ayvalık · lzmır yolu üzerinde yapı
lac<1k Altınova \le Urfa • Diyarbckir yolu 
uzerindc yapılacak Hacı Ki.mil beton arme 
koprüleri inşaatı eksiltmcşi. 

• Ankara Sümerbank umum müdürlü· 
fünde Zafranboluda Karabiık civarında ku 
rulacak demir fabrıkasına aıt ikametgah 
temelleri ve temelden yukarı kısımları ek
siltmesi. 

• Ankarada devlet demiryolları ve liman 
!arı iıleıme umum müdürliığü pul dairesin 
de 400 ton yerli kok kömürü ve Haydar
paşa iııtuyonunda birinci işletme komisyo 
nunda telefon kablosu, p.rinç çubuk, gCSzta
tı, tuz ruhu, itttı:1bretll ve saf iımdnyak 

eksilmesi. 
• Maliye Vekil eti levazım komisyonun-

da 10 bin metro kanaviçe. -* Kırklareli askeri satmalma komisyo -
nunda 600 ton kuru ot, 400 ton 6aman ek
siltmesi. 

• Gedıltpa$ada Jandarma Komutanlı~ı 

lstanbul Satınalma komısyonunda 20 mil
yon 50 bin metro renkli ve 3 milyon 500 

metro beyaz makara ipliii, sandık, kutu, 
kaim ip, sicim eksiltmesi. 
* lstanbul muzeleri umum mlidürlüğün

de 195 ton nıaniaı; 815 ton kok kömıirti 
eksiltmesi, 

• İstanbul belediyesi daimi encümeninde 
satılacak Kadıköy şamandıra ıarajlarmJ;ı 

bulunan uç kamyon, kiraya verilecek Aksa 
rayda Hintler tekkesi artırması ve Dumlu
pınar yatı mektebi için lüzumu olan 260 ta 
kım dı$ ve 260 takım iç elbisenin yapılma 
sı, hastanelere !uzumu olan Ş65 kilo ek -
mek, Dolmabahçe aaat kulesile saray ka · 
pısı arasındaki yolun tamiri, Balat atelyesi 
için lazım olan muhtelif cins tahta, teker
lek başlığı ve tekerlek parmatı. lama de . 
mir civata, pul, çivi, makap ve ispit eksilt 
mesi. 

• 'iozıat viliyeti eksiltme komisyonun
da Yerköy - Yozgat yolunun tamiratı. 

• Ankarada Nafia Vekaleti sular umum 
müdürlüğiınde kiıçUk Mendres sahasında 
yapılacak dokuz adet beton arme köprü in 
la&tL 

• Nafıa Vekileti demlryollar inşaatı ek
siltme komisyonunda Filyos - Zonguldak 
hattmm Çatal ağıma kadar olan yedi kilo 
metroluk kısmm ray ferıiyatı. 

• Senirkant belediye encümeninde, kaaa
banm ıu tesısatı eksiltmesi. 

• İstanbul vakıflar direktörlüğünde mub 
telif emlik ve ana satışı artırması. 

ı Dolar 
20 Çek kuronu 
20 Belçika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Fransız fr. 
L•r eı veaılralı 
Florin 
Avusturya 
MHlı 

ıilın 

Zloti 
.,enıo 
Leva 
Yen 
lev .. , lrUT'Ofl., 
Altm 
Banknot 

C11lcler 
Londra uzerine 
Paris üzerine 
Nevyork 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveçkronu 
İspanya pezeta 

~sltam 

lt Banku ı Mil 
N 

628,-

123,-
84,-
80.-
21.-
84,-
14,-
49,-

163,-
190-
82,-
22.-
2R.-
21,-
22.-
22.-
32.-
"1.-
!);J,-

243.-

~ lhmillnr 
Anadolu e>t,, 60 

" 3 100 
~irkcthııyriye 
Tramvay 
Rnmrınti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bıınkuı 
Osm"'nlı BanJ.:~sı 
Şark Merkez Ec~anesi 

fst11fratlar 

Tiırk Borcu t 

" lT 
,. .. TTI 

Ergani A B C. 
btikrazı d:ıh•Ir 
Sivas - Erzurum 1 

.. " il 

• 

634,-

125,-
93,-
84.-
23.-
93,-
14.-. 
53.-

166,-
196.-
84.-
24.-
30.-
23,-
24-
25,-
34-
3:i-
972,-

244,-

634,25 
12,03,-
0,79,lS 

10,06,84 
4,70,35 
2.43,10 

63,88,92 
1,16.68 

19,16,67 
4,19.-
1,96.95 
3,05,70 
6,14,75 

15.-
9.90 
Q on 

26,05 
42,-
16.-

• 18.-
9.30 

12,SO 
10.95 
80,50 
26.-

3,60 

22,67,50 
20.80 
21,15 
P7.-
96,SO 

100.-
100,-

Mısır fo,,vlllerl 

'""" 1 ı908 ıı 
1911 111 

Taltvllôf 
Rıhıım 
Anadolu t ve it 

m 

107.50 
98,50 

Anadolu Mümessil 

lul yerler satııı artırması. 

ıoıu;o 

99,50 

10.25 
46,45 

47,50 
47,60 

• Gilmnik muhafaza ıenel kamutanlıiı 

satmalma komisyonunda 942 kaput, ve 
1868 takım erat elbisesi ve 1160 takım elbi 
se eksiltmesi. 

* Balıkesir daimi encümeninde memle • 
ket hastanesi için almacak ilaç ve panstı . 
man malzemesi eksiltmesi. 

• Tophanede levazım imirllci satma! • 
ma komisyonunda Harp Akademisi efradı 

için 400 kilo sadeyaiı 20 ton ııtır 'eti kun
dura ve terlık ıüel konağı için 250 adet alt 
lı üstlu karyola ekııilt~esi. 

• lzmitte tümen ıatınalma komiıyonun
da 183300 kilo sığır eti 
* LUleburıu askeri satmalma kon\İı • 

yonunda bulgur ekııiltmeıi. 
• Geliboluda U sayılı jandarma mektebi 

mübayaa komisyonunda ırtır eti, patates, 
bulgur, odun pirinç ve zeytinyaiı eksiltme 
si. 

• Ankara mektepler muhaıebeciliii aa • 
tmalma komisyonunda muhtelif cinı tan 
ıebze ve taze meyva eksiltmcai. 
* İstanbul posta, tclıraf ve telefon alım 

satım komiıyonunda lstanbul telıraf mu-
• Ziraat Veklleti satmalma komisyon'.ln 

'habere salonunun linolyom ile tefriıi ve iki 
da Ankara etlik baytarı merkez ıeriım bi-
naaında yapılacak tadilat ve ilivelıe-r in- kamyonun tamiri ve birinin karoıeriıinin 
ıası . 

• Kadıköy vakıflar direktörlüğünde mah 
yeniden yapılması eksiltmesi. 

• Orman alUll satım komiıyonunda Bel 
ırat ormanında mevcut satılacak 300 metro 

Herhalde Alman matbuatı Fran- mikabı meşe ağacı artırması. 

sanın son günlerdeki bazı teşebbüs- • Ankara Milli Mudafaa Vekileti satın 

lerini adeta memnuniyetle karşıla- alma komisyonunda Cebeci hastanesi da-
mıştır. bili kısmı lnşaau. 

Fakat derhal söylfyelim ki, dolar, * İstanbul deniz ticaret müdürlüiünde 
sterlinle avare dolaşan diğer para- 200 adet sandalye .. 
lann istikrarına doğru adım atılma- • İktisat Vekileti ölçüler ve barlar d!
sı dünya iktısadiyatına çok iyi bir rektörlüiıinde mütenavlb cereyan aayaçla. 

rı ayar masası eksiltmesi. 
tesir yapacaktır. Ve şidöeti azalma-
ğa ba§lıyan buhranın izalesinde bil- • Tekirdaiı askeri utmalma komlsyo . 
yilk tesiri görülecektir. nunda topçu alay dahiU elektrik tcaiaatı ek 

ıiltmeıi. 
Harpten evvel ve sonrada olduğu • Selimlye askeri aatmalma komisyonun 

gibi sermayelerin tekrar korkusuz da Haydarpaıa hutaneal için 3000 kilo aa 
memleketten memlekete dolaşması, deyafı eksiltmesi. 
seyyaliycti, her halde siyasi \·e iktı- • htanbulda vakıflar direktörlüiünde 
sadf büyük bir hfıdise teşkil edecek
tir. 

Balf N. METO 

imarete lüzumu olan sabun, ıoiııo, ıalça, 

nohut, kuru fasulye, pirinç zeytinyatı ek
ıiltme1i .. 

Sevilde Krallık bayrağı 

Madrit, ecnebilerden 
tavassut istiyor! 

Yunanistanda 
Şimdiye kadar ancak 16 
komünist · hapsedilmiş 
Atina, 14 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: Bazı ecnebi merkezlerin 
Yunanistanm yeni rejimi hakkında 

Londra, 14 (Tan)=- Siyasi maha- her vermektedir. Sekiz nakliye tay- neşretmeye devam ettikleri menfi ve 
fil Almanya, İtalya \'e Portekiz hü- yaresi Croydon tayyayre karargahı- suiniyetle dolu şayiaları yeniden \'e 

kümetlerininJ yaptıklan yardım sa- nı terketmiş, bunlardan bir kısmı en kat'i bir şekilde yalanlamak mec· 
.resinde İspan~·oJ ihtilitlcflerinin ya . Madride, bir kısmr da General Fran- buriyetinde bulunuyoruz. Beş yüz ki· 
kında kat'i bir muzafferiyet kımma- koya gönderilmişlerdir. şinin yakalandığından bahsedilmekte 
caklanm tahmin etmekte olduklan Reuter ajansının verdiği habere dir. Halbuki hiçbir siyasal şahsiyetin 
kanaatindedir. Bu sebeple bu hükiı- göre Fransadan gönderilmiş olduğu rahatsız edilmemiş olduğu ve karga• 
metler, ademi müdahale itilafı akti- zannedilen altı tayyare de Barselona şalığa sebebiyet veren ancak 16 komU 
ne dair olu müzakereleri sürünce- gelmiştir. Bu tayyarelerden Uçil ye- nistin hapsedilmiş olduğu herkesçe 
mede bırakmaktadırlar. re inerken düşmüş olduğu, bedelle- malumdur. Telgrafa sansür konuldu· 

\'a.zlyet ~·ok ciddi telakki ediliyor. rinin altın olarak tediye edildiği söy- ğundan bahsedilmektedir. Hakikatte 
İhtllilcllere yapılmakta olan yardım lenmektedir. Atinadaki bütün ecnebi muhabirleri 
dolayısiyle Fransız efki.n umumiye- Evenin Standart, İspanyadaki iki gazetelerine serbestçe telgraf çekme1' 
si heyecan içindedir. Bu heyecanı muharip tarafın ajanlannın birkaç tedirler. Keza postalara konulan san· 
her zaman hesaba katmak mecburi- gündenberi Londrada bulunmakta süre dair haberin de hiçbir asıl ve e
yetinde olan Fransa hükumeti müş- ve tayyarelere fazla fiatlar ve pilot- sası yoktur. Bazı ecnebi mahafili Ati• 
kül nziyettedir. lara 125 ingiliz lirası aylık teklif et- nadaki ecnebi gazetecilerinin hapse • 

İngiltere hükumetinin Berlin ''e mekte olduklarını yazmaktadır. dildiklerini haber vermiştir. Halbuki, 
Roma hükumetleri üzerinde daha Atinada bulunan yüz kadar ecnebi 1 Jaime zırhlı•ı batırıldı 
fazla tesir icra edemiyeceğinden kor- muhabirin ancak ikisi sahte ve endi• 
kulmaktadır. Çünkü, bundan evvel Cebelüttank, 14 (Tan) - Bir tay- şe verici haberler vermiş olduğunda.il 
Fransız ~klifine mümheret için ya- yareden a,.tılan bir bomba, Malaga a- hudut harici edilmiştir. Yunan gaze
pılan teşebbüslerden hiçbir netice eıl- çıklannda b~unan 1 Ja.ime zırhlısı- telerinin kapatılmış olması haberi de 
de edilememiştir. nı has~ ugratmı§tır. Zırhhda_n k~- tamamiyle esassızdır. Atinada çıka!I 

İngiliz muhafuakarlan lhtililcl- r~ya. bırçok yaralılar çıkarıldıgı g?- 17 gazeteden biri bazı mali milşkUiit 
1ne mlitenıa~·Udir. Bu "eheple tngll- rulmUştür. B.~nunla. bera~r Sevıl, içinde bulunduğundan, sırf bir tesa• 
tere hükumeti yeni bir tesebbüste Tetuan ve Sötadakı radyo ıstasyon- düf eseri olarak yeni rejimin ilk gil" 
bulunmaktan çeklnmekte-dir. • ları. zırhlı~?1 . batırıldığını bildirmi~- nünde neşriyatını tatil etmek mecbu• 

lerdır. İhtılalcıler Malagaya karşı hır riyetinde kalmıştır. Mitli bayram mU 
Almanya, neticeyi bekliyor taa~ru~. hAazrrlamakt.adırla~. M~la~~- nasebetiyle zabitleri aelamlıyan kra • 

Berlin, 14 (Tan) - Yarı resmi ma da~ı hukumet garnızonu ıse, ıhtili.l lın bir fotografı şu ibare ile bir tıı• 
hafi!, Alınanynnm, İspanya işlerine halınde bulunan Granadaya taarru- giliz gazetesi t.ara.fmdan neşredilmi,. 
müdahale edilmemesi hakkındaki za hazırlanmaktadırlar. Pek yakın- tir: 
Fransız teklifine vereceği cevabı mU- da mühim muharebeler olacağı ha - 'Yeni diktatörün kuruluşundan aoıs 
temadiyen tehir etmekte olduğuna i- ber veriliyor. ra Kral zabitleri selamlıyor." Jngilil 
şaret etmektedir. Siyasi mahafile .Şimalde ihtilalciler _sen ~ebastiye- gazetesinin bu yazısının t.amamiyl• 
göre Almanyanın bitaraflık mesele- nı bombardıman etnuşlerdır. aksine olarak t!llkı bir disiplin altın• 
sinde, tutacağı hattı hareket, Mad- Asilerin elinde bulunan Almirante da bulunan Yunan askeri kuvvetleri• 
rit ' .. ki vazivetin inkişafuıa bağlıdır. Cervera kruvazörünün f' m Sebastiye . h" d' 1 d h ' b' 1 yna' " . _ nın son a ıse er e ıç ır ro o 

Filhakika Alman hUki'ııneti, Mad- ne gelmış olduguna ve kruvazör ku- madıklan herkesçe mal\ımdur. 
rit hUkümetinin komünist ve anar - manda~mın şehre .. yan ~eceden ev - Yunan milleti ıimdi çetin bir Jral ' 
,ist unsurları tamamen kontrolü al- vel teslım olmadıgı takdırde bombar kınma mücadelesi içindedir. Ba§k• 
tında bulundurup bulundurmadığını dıman edeceği tehdidini mutazam- milletlere karşı dostane hisler besle' 
öğrenmek istemektedir. mm bir ültimatom verm!ş bulundu- me'kte olan Yunan milleti, tamamif 

Almanya, şimdilik Barselonctıı ğun~~ dair bir şayia dolaş.maktadır. le uydurulmuş olan bu gibi havadi 
dört Almanın idamı meselesinde ken ~ıger ta:aftan: hUkflmet kuvvet- lerin neşrinden dolayı büyük bir t 
disine tarziye veITilmesini ve Madrit- lerı lruna Uç kilometre mesafede essür duymaktadır. 
teki Almanları alıp götUrmek için kain Venlası bombardıman etmiş 
-fe"' ya~n !Ve..Madrit hUki\metı ~ olduklarını, ihtilllciler de Btl1)aooakI 
rafından müsadere edilmiş olan tay- hükumet kuvvetlerinin vaziyetinin 
yarelerin tamamen iadesini istemek- ümitsiz olduğunu beyan etmektedir-
tedir. ler. 

hilkilm sürmekte olduğunu beyan e 
miştir. Madride ıimali İspanyadsf 
mühim miktarda yiyecek gelmiştif 
Payitahtta hayat, normaldir. BUttıf 
cephelerden bu kabil iyi haberle' 
gelmektedir. 

Franıa, Alman tayyarelerinin 
• iad e•ini tavı iye etti 

Paris, 14 (Tan) - Yarı resmi ma
hafilin verdiği habere göre Fransa 
hükumeti Madrit hükumeti nezdinde 
dostane bir teşebbüste bulunarak Ba 
dajaz yak.ininde hükumet kuvvetleri 
tarafından zaptedilmiş olan Alman 
tayyarelerinin, Almanyaya iadesini 
tavsiye etmiştir. Çünkü Almanya, 
Fransanm ademi müdahale teklifini 
kabul için tayyarelerin iadesini şart 
olarak ileriye sürmektedir. 

Yarı resmi bir habere göre. İspan
yol hükumeti Alman tayyarelerinin 
iadesini emretmiştir. 

Fran•a ltalyaya cevap verdi 
Roma, 14 (Tan) - Fransanm Ro

ma sefiri, bugün hariciye nazırı 

Kont Cianoya Fransanın bitaraflık 

teklifi Uzerine İtalyanın dermeyan 
ettiği ihtirazi kayıtlara Fransa hü
kumetinin verdiği cevabı tevdi et
miştir. İtalya, buna pazartesinden 
evvel cevap vermiyecektir. 

Madrit, ecnebi bir hükumetin 
tavaııutunu iıtemif 

Lizbon, U (Tan) - Radyo klüp, 
Madrlt hükumetinin ecnebi bir hü • 
kiımetln lhtllakilerle hükumet ara -
ınnda tav8.8~utta bulunmumı iste -
miş olduğunu bildirmektedir. 

Badajoz ihtilcilcilerin elinde 
Lızbon, 14 (Tan) - Badajozı.in 

ihtilalciler tarafından zaptedilntlş 

olması muhtemeldir. Birçok tanklar 
şehre girmişlerdir. Fastan gelen ihti

lalciler, Algesirasta karaya çıkmış -
lardır. İhtili.lciler Antekera, Marbe
la ve Lloryayı ele geçirntl§lerdir. 

lhtililcilerin karargahı tarafından 
neşredilen bir tebliğde General Mo
hı.nm ilerlemekte olduğu bildirilmek
tedir. İhtililciler San Rafaelin zaptt 
esnaemda esir etmi!f oldukları ~O 

tayyare zabit ve neferini kurouna 
dizmişlerdir. 

Fransız ve lngiliz tayyareleri de 
yardıma kofuyor 

Londra, 14 (Tan) - Nevs Chro
nicle gazetesi, son Uç hafta zarfında 
otuzdan fazla tayyarenin İspanyaya 
gitmek Uzere ' esrarengiz bir surette 
İngiltereden ayrılmı§ olduğunu ha • 

Barıelonda aaayi, yok! 

Londra, 14 (Tan) - Barselon mm 
takasında cinayetler devam etmek
tedir. Bu hafta zarfında yalnız bir 
gün içinde 62 naaf morga gönderil
miştir. Son hadiselerden zarar gö -
ren Sancugot kasabası halkı, canile
re karşı kendilerini müdafaa için ıi-
18.ha aanlmı§lardır. 

Madrit, lngiltereye tarziye vereli 

Londra, 14 (A. A.) - Madrit hü
kumeti, dikkatsizlik e.seri olarak Bar 
celohe limanında London adındaki 
İngiliz kruvazörünUn bombardıman 
edilmesi meselesinde İngiltere hüku
metine tarziye vermiştir. 

Saragosse üzerine yürümekte ol~ 
hükumet kuvvetlerinin kumandsıı" 
şu telgrafı çekmiştir: 

Boş yere nüfusça telefata 11ebebY 
yet vermemek i~in beta.etle ilerleme• 
mecburiyetindeyiz. Fakat, Sa.rago9 ' 
ıe'un sukutu, beklenildiğinden dsJI' 
çok yakındır. 

SevilJe Krallık bayrafı 

Londra, 14: (Tan) - tspanyad..,ı 
vaziyet gittikçe vahimleşiyor. A~ 
panın siyasi merkezleri bu vaziY"r 
umumt bir endişe ile takip ediyor~ 

Asilerin umumi karargahı ol 
Sevilde, yann, eski krallık bayrtl' 
büyük tezahürat ve tenlikle çeıdl,,tı" 

Danimarka •İlah ihracına cektir. Bu bayrak kırmızı ve 
mü•aad e etmiyecelı 

renklerle yapılmııtır. ti 
Kopenhag, 14 (A. A.) - Hariciye Dün Pariste toplanmış olan mulı \'* 

nazın Danimarkanm İspanyaya ıi · lif memleketler sosyalistlerinin. ,(ı 
18.h ihraç edilmesine müsaade etmi- amele teıekküllerinin mümeesill 
yeceğini ve ademi müdahale itili.f • İspanya hükumetine maddi ve ma08.'. 
namesi umumi mahiyette olduğu tak vi yardımda bulunmayı kararlaf~ 
dir4e bu itili.fnameye iştirak edece- mışlardır. Toplantıya iştirak ? 
ğini bildirmiştir. Franau "trade • union,, la.rm unı~ 

H al ki la ""lı. ol katibi tayyare ile İspanyaya har 
av ara m a ım ur•a etmittir. .. _1111 

o ka:zanacalı Diğer tarattan lngiliz kom~ 
Madrit, 14 CA. A.) - Hükflmet partisi başvekil Baldvine bir tel~ .. , 

nezdinde müıav~r ola~ak çalışmakta göndererek, İspanya hükurne~, 
olan B. lndalec10 Oneto, Havu a- yardım hususunda müzakerede ~ 
jansı muhabirine şu beyanatta bu- lunmak üzere, avam kamarasını f~ 
lunmuştur. kalade bir toplantıya davet etnıe 
Savaşmanın sonu hakkında nikbi- istemişlerdir. ııı· 

nim. Fakat bu savaşmanın uzun stir- Dahili harp vaziyetine gelince. 
:n~si muh~emeldir. Şuna k~im ki, diseler şöyle hulasa edile~ilir: . efİP 
ıkı muharıp taraftan hangısı hava- San Sebastien ve Bada3os, as11. d' 
lara hakim olursa, galebe onda ka- iddiasına rağmen, hükumetin ell~ıel' 
lacaktır. Ancak §Urasmı unutmamak bulunmaktadırlar. Maahaza, ıı.S ot• 
lazımdır ki, lspanyanın harp malze- bu iki şehri de sarmı§ olarak 111d'' 
mesi imal edebilecek olan bütün mın- hiş surette topa tutmuşlardır. a~ 
takaları hükumetin kontrolu altında- Jos alevler içinde yanmaktadır. ~Ol 

al<S 
Malagayı ele geçirmek rn re'f.e' dır. 

B. Pierot, Fransız • İspanyol tica
ret itilafnamesinin Fransanın İspan 
yaya silah ve mühimmat vereceğini 
natık bulunduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh derni§tir ki: 
Fransa, taahhütlerine riayet ede . 

cek ve bize silah verecektir. 

Madritte vaziyet normal 

Madrit, 14 (A. A.) - Dahiliye 
nazırı, hükO.metin hlkim bulunmak
ta olduğu eyaletlerde tam bir silkOn 

ile asiler tarafından yapılan h!L 
devam etmektedir. tıJı'' 

Kordova civarında yapılan Jl1 ııetl 
rebe esnasında, hUkQmet JtuV"e 11,o· 
200 asi esir alm1elardır. Bund!Lll 14,t 
ka, 16 Fransız tayyarecisinin it· 
ride vlsıl olduğu bildirilme~ted)fşlf' 

Paris. 14 {Tan> - Asilerın 1'vi>" 
ga üzerine yaptığı hücum.u t: fJltr 
için, El cezireye Fastan bUyU ~ 
tarda sil!h ve cephane gönde 
tir. 
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KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu o:rektörlüğünden: 
Yeni derı yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ve pa

raıızdır. Okul, genç bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi 
hemtire yetiterek, haıtanelerde ve umumi sıhhatle ala
kadar olan müesseselerde çahtmalarına mahsusdur. 

Tahıil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratikdir. Dersler 
huıusi doktor profesörler ve mua:limler tarafından ve
rilir. 

lıteklilerin iyi ahlaklı ve ııhhatli ve en az orta tahsili 
bitirmİf olmaları f&rttır. Diğer tartlarımızla fazJa izahat 
için yazı ile veya bizzat latanbulda Akaarayda Haseki 
caddesiııde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 
15 Eylül 1936 dan sonra müracaatlar kabul edilmiye. 
cektir. 506 

Kayseri Tayyare Fabri
kası Direktörlüğünden: 

1 - Bu sene fabrikamıza birinci sınıf tesviyeci ve ka
portacı ustaları imtihanla alınacaktır. 

2 - İmtihanlar Kayseri Tayyare Fabrikasında yapı
lacak ve muvaffak olanlara derecesine göre 3-5 lira ye\7-
ıniye verilecektir. 

3 - İstekli olanların aşağıdaki vesaikle beraber Ey
lüI 9 3 6 nihayetine kadar her gün istida ile Fabrika di -
rektörlüğüne müracaat etmeleri. 

A - Türk olmak ve ecnebi bir kadınla evli bulunma
ınak. 

B - Ahlakı, durumu iyi olduğuna dair Emniyet Di -
rektörlüğünden vesika getirmek. 

C - Sağlık raporu. 
D - Nüfus cüzdanı ve bonservisleri sureti musadda

kası. 
E- Üç adet vesika fotoğrafı. (4510) 

gelip 
görü
nüz. 

lstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

449 

20-8-936 Perşembe günü saat on beşte kapalı zarf 
'llsulile ihalesi tekarrür eden 1 O O 5 8, O 3 lira keşif bedelli 
Gümrük Muhafaza ör güdü için Hasköyde yaptırılacak' 
anbar ve büro inşaatile yine ayni idarenin 26-8-936 çar
şamba günü saat on beşte kapalı zarf usulile ihalesi te -
k~rrür eden 1 7988,39 lira keşif bedelli atölye inşaatının 
törüien lüzum üzerine evvelce yapılan ilanlar iptal edile
~ek bu kere her iki inşaatın tevhit edilerek mecmuu keşif 

edeli olan 28046,42 lira üzerinden yeniden kapalı zarf 
'll~ulile 31-8-9 3 6 Pazartesi günü saat on beşte İstanbul 
\tılayet nafıa müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 
,., A - Mukavele, eksiltme, nafıa işleri umumi, hususi 
f e fenni şartnameleri proje keşif hülasasile buna müte -
~rri diğer evrak İstanbul nafıa dairesinde ( 14 O) kuruş 
''"Uka bilinde verilecektir. 

:S-Muvakkatteminat (2104) liradır .. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. Kanı temiz

liyerek vücuda tazelik ve canlı

lık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu İstanbul 

lstanbul Dördüncü Icra Memurlu
ğundan: Yeminli ehli vukuf tarafın
dan bina kısmının bütününe 1840 ve 
arazi kısmının beher dönümüne onar 
lira kıymet kesilen Usküdarda Bul -
gurluda Libadenin Uçpmar sokağın
da 39 No, lu yirmi dönüm tarlanın 
kırk hissede 22 hisse ile ayni yer ve 
sokakta eski 37 ve yeni 3,23,23-1 ,23-2 
No. lu on sekiz dönüm tarlanın kırk 
hissede 22 hissesi ve yine ayni yerde 
kireç fırını, Kargadcre sokağında es
ki 1 No. lu otuz dönüm tarlanın 40 
hissede 22 hissesi ve yine ayni mahal 
de !{araman çiftliği sokağında eski 
25 No. lu 140 dönüm tarlanın 1-2 his 
sesinin üç hisse itibarile iki hissesi
nin, tekrar kırk hissede 22 hissesi 
ile ayni mahalde Uçpınar caddesinde 
dört dönüm tarla ile bir dönüm yer 
kaplayan kağir küçük evler, ahırlar 
ve ağıldan mürekkep bina kısmının 
sekizde dört hissesi dairemizce açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Işbu gayri 
menkul toplu bir halde olup içindt; 
k1reç yakm w a v i li larl ki -
rcç ocağı ve on kat!ar ağa~ ve bft'kli

yu vardır. Arttırma şartnamesi 9-9-
936 günlemecinden itibaren divanha
neye asılarak 29-9-936 gününe rast
layan sah günü saat 14 den 16 ya ka 
dar dairemizde satılacaktır. Arttır -
maya girmek için yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi alınır. Birikmiş ver
gi borçlulara 20 senelik Evkaf taviz 
bedeli müşteriye aittir. Arttırmada 

gayrimenkule takdir edilen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmak şart o
lup aksi halde en son arttıranın taah 
hüdü baki kalmak üzere· arttırma 15 
gün daha uzatılarak 14-10-936 tari
hine rastlayan çal'§amba günü ayni 
yerde ve ayni saatte satılacaktır .. Bu 
sefer de kıymetinin yUzde yetmiş be
şini bulmazsa 2280 No. lu kanun ah· 
kamına tevfikan satış geri bırakılır. 
2001 No. lu kanunun 126 mcı madde
si mucibince ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa ait bulunan iddialarını rnüs 

bit evrak ile birlikte ve yirmi gün 
içinde dairemize bildirmeleri şart o
.up ak8i halde haklan tapu sicilleriy

le sabit olmadıkça satış bedelinin pay 

!aşmasından hariç kalırlar. Daha ge 

niş bilgi edinmek isteyenlerin 934-
4207 numara ile dairemize müracaat 
!arı ilan olunur. (24986) 

Şark Demiryolları 
ilin . n - İsteklilerin en az < 20000) liralık bu işe benzer 

~\Y~ptığına dair nafıa vekaletinden almış olduğu müte - şark Demiryollarmın, Sirkeci ga
l hıtlik ve Ticraet Odası vesikalarını havi teklif mektup- rmdaki BUfe ve Bilvet yerlerini 15 
v:ını 28-8-936 cuma günü saat on dörde kadar İstanbul Eylül 1936 -14 Eyliıl 1937 müddeti 
llıtlayeti Nafıa Dairesinde eksiitme komisyonuna ver - için açık arttırmaya koyduğu ilan 
~i. (4462) 700 olunur. · 

__ Bu açık arttırmaya iştirak etmeyi 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatt llônları 

Beher tanesine biçilen e
der altı kuruş olan muhtelif 
renk ve Numarada iki mil
yon makaraya ihale günü is
tekli çıkmadığından yeni
den kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 12 
Eylül 936 Cumartesi günü 
saat 12 dedir. Şartnamesi 
üç liraya M. M. V. ST. AL. 
KO. dan alınır. İlk teminat 
7250 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
belğelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermele
n. (122) (4253) 
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• • • 
Her bir tanesine biçilen 

eder 85 kuruş olan 40000 
tane çıplak alemiııyom 
matra kapalr zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
3 Eylül 936 perşembe gü
nü saat 15 tedir. $artname
si 1 7 O kuru~:ı Komisyon 
dan alınır. İlk teminatı 
2550 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. Satma] 
ma Komisvorı11na vermele 
ri. (84) (3948) 
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!stanbul ÜçtincU İcra Memurlu
ğundan: 

Burgaz Adasında Rıhtım caddeı:ıi 

3-33 numaralı hanede sakin iken el 
yevm ikametgahı meçhul ölü Anas
tas Sıdkı kızı Marya. 

lI is' iz ölü An t s Sıdkırun Se 
fer oğlu Nikolakiye bin lira mukabi
linde ipotek ettiği Bakırköyünde Kar 
taltepede kiı.in tarlanın nısfı Adalar 
Sulh Mahkemesince 125 liraya satıl
mış olduğundan ipoteğin bakiyesi o
lan 875 liranın tahsili için ölü sefer 
oğlu Nikolaki Efendi terekesi tasfiye 
memuru Muradın yaptığı takip üze
rine namınıza çıkarılan ödeme emri 
7.ahrına mübaşir tarafından verilen 
§erhte A tinada ikamet ettiğiniz • bil
dirilmiş ise de sarih adresiniz göste
rilmediği cihetle ödeme emrinin bil' 
ay müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olmakla tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarf lnda şifahen veya 
tahriren itiraz etmediğiniz takdirde 
borcunuzu kabul etmiş addolunarak 
icraya devam olunacağı tebliğ ma
kamına kai/n olmak üzere ilan olu-

~''' 111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Türk Hava Kurumu Büyük i - -- -= D : 

i ~d~e!~n:~e !, ~ın~m~ 1 
5 5 d ke,ide 11 · EylQI - 938 dadır. -
§ Büyük ikramiye -
~ 35.000 Liradır 11 = :; = Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- I! 
ES miyelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. ~ 
iil 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ITF 

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen selahiyete müs

teniden me;kur kanunda yazılı maddelerden kahvenin 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it
haline devam edilmesi hükumetçe kararlaştırılmıştır. 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteşrin 1936 tarihine 
kadar doğrudan doğruya iktisat Vekaletine yapılmalı
dır. 

3 - Bu teklifler V~kaletçe teşkil olıınacak bir komis
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri hey'etint
arzoJunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi kin teklif sa
hiplerinin en müsait tekli fi yapmış o1makla beraber 
deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet ve 
iktidarda bulunmaları da meşruttur. Bu hususun takdi
rine ve yaptıkları teklife ve haiz olrluklan eh1iyet ve ik
tidara göre talipler arasında işin dileğine ihalesine hü-
kumet serbesttir. · 

4 - Teklifler. TiirJ-;H0 ni,, h;;~1;,., k.,lıvP. ihtivacrnı 

tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa icin hangi bir 
darlığ-ı mucip oJmıyacak surette mern1e!·ct dahilinde en 
az 10,000 çuval stok bnlımdunıJPccıl-:trr. 

5 - Türkiyeyc ithal olunacak k"'' ' vPlerin bedelleri 
;ılakadarlarm nam Vf' hesabrrıa o1=trak rv1illi bir B;:ınka
da bloke edilecektir. B11 nar<!. ancr 1t a14.rncı maddede va
zıh olduğu veçhi1e sarfediJehilecd~ .. p Kah ve mukabilin
de hiç bir suretle döviz veri1mipe,..,.. 1 ı:tir. 

6 - Memlekete ithal edileC"rık kahve nıPkabillnde 
memleket rı~h<;:ıılat ve rrı a rrı11 1attrı r1 !'1rı muadil kr,1mette 
eşyanın Kahven'n men-=ei o1:-n m0nılr.-!:~te veya Ti.irki
yeye eşyasına henüz pazar .o~mıyan memleketlere ihracı 
mecburidir. 

7 - Memlekete f ... hr\l edile,.,..'- 1·-lıvc 1Pr, mem1eket da
hilinde beynelmilel fiat ve teamül1ere göre toptancı tüc
carlara ~atıJacaktır. 

Tekliflerde, bevne1rrilc1 te:-r--:;ıe f.!nrp t"'c:l1it olunacak 
fiata ne nisbette ı:nm yap11mnk istenildiği dahi vazihan 
göRteriJmelidir. 

8 - Hükumet. bu esa~1 ar dcıhil;nrl"' ve ik sene mHd
detle aktedilecek mukavelename hi iküm le ·inin tatbiki
ni diİedi;;.i gibi knntr:ı] ettirmek hckkını hahl'.dir. 

9 - Beynelm~1 el piyasa te:ımi'llerine P"Öre hareket 
olunmama .... veya bu pivasa fiatlarmdan fazJa fiatla 
satış yapı]ması veyahut her hangi bir seben ve suretle 
mukavele ahkamrna riayet edilmemesi hallerinde tara
feyn arasında tehaddHs edecek ihtilaf hakem vasıtasiyle 
halledilecek ve ii~Uncü l)akem f stanbul Ticaret Odası 
Reisi tarafından intihan oluna<".aktıı' · 

1 O - Taliplerin. tekliflerine tktisat Vekaleince 
nı~kbul ve muteber bir Banka teminatı ranteylemeJeri 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu-
sarttır. Bu teminatın mıktan teklif yapılırken asgarı 

nur. (24982) 

ğundan: Bir borı;tan dolayı haciz al- elli hin lira ve mukrıveıe aktedilirken asğari İkiyüz bin 
tına alınan tüccariyc sandığının açık liradır. Bu son teminat Kiil hcılincie . mitteahhit mukave
arttırma suretile paraya çevrilmesi- le hükümlerine ria"et etmediği takdirde irat kaydıı:a...li-
ne karar verilmiş olduğundan satış lPrPktir. ( 1046 ) ( ~864) 451 
22-8-936 Cumartesi günü saat 12 -------------------------
den 14 e kadar Filcancılar yokuşun-
da Nasuç sokağında 15 numaralı 

sandıkçı dtikkanının yanında satıla

cağından talip olanların muayyen sa 
atte memuriyete milracaat edilmesi 
ilan olunur. (24988) 

İstanbul Altıncı İcra Memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen muhtelif cins ve mik
tarında balık iğneleri ile yeni ltifer, 
iskumru ve izmarit balık ağlan 20-8-
936 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 11 den 13 e kadar İstanbul Ba
Jıkpazannda Peynirci sokağında 14 
numaralı dükkanda açık arttırma 

M. M. Vekaletinden: 
Ge<likli erbas hazırlama mekteblerine talebe alınıyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlama 

nıekteblerinin ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta 
kısmın 6. sınıflarına da 5 sınıflı köy ilk mekteb mezun
ları alınacaktır. 

2 - Bu mektebler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş 
şartlaı 1 ask~rlik şube başkanlarından öğrenilebilir. 

3 - Yukardaki şartları taşıyan ve gedikli erbaş olmı
ya istekli olan köylü çocuklarının en geç 20 Eylül 936 
tarihine kadar mensup oldukları Askerlik şubelerine 
müracaat etmiş ve evrakım tamamlamış olmaları lazım-
dır. (136) (4349) 500 

ile sablacağından almak istiyenle~ ~----~~--~~----~~~-----~-~ U• • k • • d K s ' t ok ı arzu edenler 20 Ağustos günil Şark s u ar iZ an a u u Demiryolları Direktörlüğü binasının 
I)• k .. ı·· v •• d 27 No.lıodasında hazır bulunmak lunacak memuruna müracaatları Ereğlı Havzai Fahmiyesi Sağlık ıre tor ugun en: ve 50 liralık pey akçesini makbuz ilan olunur. (24983) ' 

mukabili yatırarak mukabilinde bir Kom i syo n u Başkan 1 ı gv 1 n dan · 

o gün ve saatte mahallinde hazır bu-

ı .. bı 5-8-936 dan başlıyarak Okula yatılı ve gündüzlü ta- §artname almak ve tekliflerini mez- ---------- · 
'" e al · SATILIK OTOMOBİ'L br ınacaktır. Okula ılk ve orta okullardan mezun,olan kur şartname mucibince 26 Ağusto- Gelik ve Kandilli Mıntakalarımızdakı" dı"spanserlerı·-
~ al İ k d k Gayet iyi kullanılmı~ olan yedi ki-

C>rt ınır. Ik okulu bitirenler için tahsil müddeti beş sene sa a ar yapma mecburiyetinde- şilik "LA SALLE,, markalı güzel miz için 250 lira aylık ücretle iki operatöre "ihtiyacımız 
,.:ı .. a 0 kulu bitirenler için iki senedir. Yatılı ücreti 3 parti- dirler. bir otomobil ehven şartlarla satıla - vardır. Taliplerin, İhtisas vesı'kasının suretı'. kısa bı'r "-. al İ Yatırılan pey akçeleri açık arttır- caktır. 
\>e k ınmak üzere 200 liradır. şyar çocuklarından o/o 1 O ma yapıldıktan sonra alakadarlara tercümei hali ve bir kıt'a fotog-raflarmı ZonguJdakta 

ard 1 b d 15 k 'k l y 1 k · · Galatada, Kevork Bey ve Alime ~art . eş ta e e en e sı a mır. azı ma ıçın pa - iade edilecektir. Hanlarında 1, 2, 3 numaralarda mu- sağlık Komisyonu Başkanlığına göndermeleri ilan olu-
"u~sı1 Ve perşembe günleri 9 dan beşe kadar okula baş- İstanbul, 12 Ağustos 1936 kim ''S!DNEY NOVILL ve ŞURE . nur. ( 4412) 

.._ __ a_a_r_ı.__.!.(~3~4~5~) _________________________ ....a..._7-_ıı-=------------D-1_R_E_K_T_ö_R_L_ÜK __ ----~KA~S~I~,, ~n~a-m_Ur----a_ca_a~~-------------6=3~4-'---------------------------------------------~--------------------60 
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VENÜS KOLONY AS 
Limon, turunç, mandarin 
çiçeklerinin özlerinden yapıl • 
mış 90 derecelik yeni icat bir 
kolonyadır. 

VEnus Kolonyası 
1936 senesine kadar icat o

lunan bütün kolonyaların fev
kindedir. 

Venüs Kolonyasının 
Bir damlası yüreğe ferahlık 

verir. Sinirleri teskin eder. He
kimler bile hastalarına VE
NUS kolonyası ile masaj yap
malarını tavsiye ediyorlar. 

Deposu: Nureddin Evliya 
zade kimyevi ecza alat ve ıtri
yat ticarethanesi, lstanbul, 
Bahçekapı. 

Bu Ufak 
SiZi 10 YAŞ 
Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi genç

leştirir ve cildinizi güzelleş 
tirir, başka renk pudra da, 
aksine olarak sizi ihtiyar -
lamış gibi gösterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mah -
sus bir pudra ve mesela ko 
yu Raşel renginde bir pud
ra kullanmamız icap ettiği 
gibi teniniz kumral ise, a
çık Raşel renginde bir pud 
ra kullanmanız lazım gelir. 
Bir pudra intihap etmek i
~in yüzünüzde altı muhte
lif rengini t ecrübe etmeli 

ve tesirini görmelidir. Burun ve c;e-
nenizi sık sık pudralamamak için cilt 
te sabit duran bir pudra kullanmalı
sınız. Bir kutu pydra derunüne bir 
kaşık miktarında krem köpüğü ilave 
ederek pudranızı kuvvetli ve sabit 
bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalon 
pudrasında en iyi cins havalandırıl-,, 
mış, pudra ile beraber krem köpüğü 
matlup miktarda ve fenni bir surette 

karıştrrılmışlır. 
Bu pudra, cilt üzerinde ne leke bı

rakır ne de tabaka halinde görünü&. 
Yalnız bir defa pudralanmakla sekiz 
saat sabit kalarak şayanı hayret ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za 
manlarda icat edilen ve hiçbir vakit 
yanlışlık yapmıya imkan bırakmıyan 
bir makine ile kontrol edilmiştir. 
Her sabah 5,000,000 kadın Tokalon 
pudrasını kullanır. 

Beyoğlu - Tünelbaşı - Yeniyoı--• 
• ve Ticaret Kız ve 

erkek 
• 
1 Mektebi 

Ta=n devreli lise-Ticaret Mektebi-Almanca öğrenmek için ihzari sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi ı Eylülden itibaren her gün sa~.t 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotograf ve mektep tas
dikname veya diploması ile yapılır. 
Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon 
edilmesi. 

• 
ıstanbul Terziler Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin yeniden yapılacak idare heyeti seçimi için 27-8-936 Per
şembe günü saat 9 dan 11 e kadar ~G:ılatada Scy:usef~.r ~e:~~-zi~de, on 
bir buçuktan on dörde kadar Beyoglunda, Beledıye mudurlugu bınasın-

da, on dört buçuktan on altı buçuğa kadar Ticaret Odası salonunda rey
lerin kabul edileceği alakadarlara ilan olunur. 

• 
Jıte bu en uf ak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size anlatabilir, Çünkü: 
Krem Pertev: Herhangi 
bir tesadüfün veya mahi
yeti heçhul bir keşfin neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışılmış ve çok tecrü
belerden sonra kibar maha
file takdim edilmiş yeğa

ne Krem olup başlıca feva
idi: Ciltteki mesamatı yu
muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesamatı harici 
tesirattan muhafaza ede ~ 
rek cildin pürüzlerini def' -
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 
Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar ki, 
yazın sıcağın, kışın, soğu
ğun tahribatına mani ' olur .. 

lHTlRA iLANI 
"Gaz maskesi,, hakkında istihsal 

e>lunan 8-8-1934 günlü ve 1834 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

konmak Uzere ahara devrüferağ ve-. 
ya icar edileceğinden talip olanların, 

Galat.ada, Iktisat hanında, Robert 

Ferriye müracaatları ilan olunur. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karr .t5y KöprUbaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrrlar· 

- ıade Han. Tel. 227 40. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Perşembe 

15 de. 

izmir Sür'at 
Postası 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Sah, Pergembe 10 da kal· 
karlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşamba 

18 de 
lzmit - Pazar, Salı, Pergembe, 

Cuma 9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

şamba, Perşembe, Cumarte
si 20 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık - Sah 19 da cuma 17 de 

"Sah günü kalkacak posta 
gidiş ve dönüşte Lapseki 
ve Imroza da uğrayacaktır. 

Trabzon ve Mersın postalaı"ı· 

na kalkış günleri yük almmaz 
395 

Sabtbı: Ahmet Emin l'AUlAN-Umumı Ne§nyatı İdare Eden: S. 8AUI\l 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

SOMER BANK 
Kayseri Bez Fabrikasının 

ıplikl 
11!1 

rı 
Yerli Mallar Pazarlarında Satıhyo 

Sümerbank Kayseri bez fabrikasının imal ettiği 12 -14 - 16 
numara iplikler hükumetçe tesbit olunan fiatlarla (nakliye ba
ri(() pazarlarımızda doğrudan doğruya fabrikatörlere satılmaktadır. 

İhtiyacı olanların siparişlerini kaydettirmek üzere, Birinci 
Vakıf handa 17-18 numarada Yerli Mallar Pazarları idaresine 
müracaat etmeleri. 

istanbul Dördüncü icra 
Memurluğun~an; 

Ahmet Ziyaettin tarafından Emniyet Sandığına ipo
tek olup tamamına dört bin dokuz yüz otuz lira kıymet 
taktir edilen Vaniköyünde Vaniköy caddesinde eski 
48, 73 ve yeni 88, 90, 73 No. lu hududu: Halil ile Ömer 
karısı yalısı ve Yusuf Paşa yalısı ve deniz ve Vaniköy 
caddesile çevrilmiş olan ahşap yalının satılmasına karar 
verilmiştir. Mezkur gayrimenkulün evsafı ve müştemila
tı aşağıda yazılıdır. 

ince ruhlu ve duygulu kibar kadınlar bu çok 
cazib ve pırlanta (Brillant) 

88 No. lu kısım: Zemin katında bir sofa üzerinde üç 
oda bir mutfak bir bir hela birinci katta: Bir sofa üzerin
de beş oda bir hela ve bahçe kapısı yanında altında sarnıç 
bulunan bir ahşap oda ve bir mutbak, 90 No. lu kısmın 
zemin katında zemini çimento döşeli bir kayıkhane ve 
diğer bir kayıkhane ve bir sofa üzerine dört oda üst ka
tında bir sofa üzerinde bir oda bir mutfak ve diğer bir so
fa üzerinde üç oda bir hela ve binada havagazi ve elektrik 
tesisatı ve deniz kenarında bir rıhtımı vardır. Sahası umu 
mi 1120 metre murabbaı olup bunun 290 metro mürab
baı yalı zemini 35 metro murabbaı mutfak ve oda 62 
metro murabbaı bir rıhtım kalanı bahçedir. Mezkur yalı 
açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 20-10-936 tarihi
ne müsadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi
rinci artırması icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti 
muhammenenin o/o 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi ü
zerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle tem
dit edilerek 4-11 -936 tarihine m üsadif çarşamba günü 
s~at 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin
ci açık artırmasında artırma bedeli kıymeti muhamme -
nenin 70 7 5 ni bulmadığı taktirde satış 2280 No. lu k'!
nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış Peşindir. Ar
tırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhamme -
nenin o/o 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar
da diğer alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları
nı evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
nihayet 2 O gün zarf mda birlikte dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi taktirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü 
terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Bele -
diye rüsumu ve vakıf icaresi ile 2 O senelik vakıf icaresi 
tavizi tutarı bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
iazla malumat almak istiyenler 3-10-936 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak artırma şartnamesi ile 934/ 277 5 No.lu dosyaya 
müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecek
let"i ilan olunur. ( 3 7 4) 

Hasan Tırnak Cilalarına 
bayıltyorlar 

' Beyaz ve kırmızı 10 ve 20 kuruş 
Sedef 40 • 60 kuruş 

Hasan Tuvaletve Gliserin sabunları 

MOBiLYALAR 
yalnız, Beyoğlunda Kabristan 

sokağında 

Bayas ve Psatti 
ticarethanesinde satılır. Telefon: 

lstanbul 
0

dördüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına yeminli üç ehli 
vukuf tarafından 2151 lira kıymet 
takdir olunan Kınalıadada Akasya 
sokağında eski 24: yeni 81 numaralı 
sağı Sofiçe arsası ve solu Despina 
arsası, arkası Zeytinlik caddesi ve 
önü Akasya caddesile mahdut zemin 
katında bir salon, bir hala, bir mut
fak ve birinci katta bir halfı., iki o- .. •-•• 41424 

da, bir taraça ve ikinci katta iki o- ============== 
da, bir çatı arası ve bir taraça ve müne tevfikan satış geri bırakıla-
bahçesinde bir kuyu ile mUtcaddit caktır. Arttırmaya iştirak için yüz -
ağaçları bulunan tamamı 247 metre de yedi buçuk teminat akçesi almı-r. 
murabbaı miktarında içi dışı yağlı :Müterakim vergilerle belediye resmi 
boyalı maabahçc ahşap bir evın ta- ve vakıf icarcsi, 20 senelik taaviz be

mamı dairemizce açık arttırmaya deli müşteriye aittir. İpotek sahibi 
vazolunmuş olup şartnamesi 27-8-936 
t:ırihinden itibaren herkes tarafından alacaklılarla diğer alakadarların, irti 
görülebileceği gibi 17 _ 9 _ 936 tari- fak sahiplerinin gayri menkul üze
hine rashyan perşembe günü saat rindeki bu haklarını ve hususile faiz 
14 ten 16 ya kadar İstanbul dör- ve masarifc dair olan iddialarını ilan 
düncü icra dairesinde açık arttırma tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu- müspet vesikalarile birlikte dairemi
hammen kıymetinin yüzde yetmi~ ze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir 
beşini bulduğu takdirde üzerinde de haklan tapu sicilliyle sabit olmı· 
bırakması yapılacak, aksi takdirde yanlar satış bedelinin paylaşmasm
arttırma 15 gün daha uzatılarak 2 - dan hariç kahrlar. Alakadarların 

10 - 36 tarihine raslıyan cuma günü buna göre hareket etmeleri ve daha 
ayni saatte yapılacak olan ikinci fa7Ja malumat almak istiyenlerin 
arttırmasında muhammen kıymeti- 934 - 3144 dosya numarasile daire
nin yüzde yetmiş beşini bulmadığı mize müracaat etmeleri ilan olunur. 
takdirde 2280 numaralı kanun hük- (24989) 

Kuru ve çok mükemmeldir. Bilhassa __Çocuklara ve yumuşak ~ildli kadın· 
lara mahsustur. 12 ~ :? - 20 - 30 kuruştur . 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu. 

TUZLA 

iC ELE 
Içme trenlerinin vapurları köprüd en 6,25 - 7,40 - 8,40 • 9,05 - 11 • 

13,15 - 15,10 - 15,50 dir. ••••--•• . 
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istanbul Esnafına 
lstanbul Ticaret ve 

Odasından: 

Sanayi 

1- Esnaf Cemiyetlerince aidat tahsiline memur edilen kimselerin 
mtiracaatlarında kendilerinden odaca tasdikli hüviyet varakası sorul· 
ması ve verdikleri parayı gösterir makpuzun istenmesi, ~üzum göste· 
rildiği halde hüviyetini ispat etmiyen kimselere aidat vesair namlar 
altında para verilmemesi ve bu gibi vaziyetlerde derhal oda esnaf şu· 

besi müdürlüğüne ve Cemiyet reisliğine haber verilmesi esnafın ıneıı· 
faatlcri icabıdır. 

2 - Alakalı olduğu cemiyetin mühürü ile muhasibinin ve tahsild3' 

nn imzasını taşıyan makpuzu alarak birlik aidatını verdiği halde be" 

nüz cüzdanları kendilerine gönderilmiyen esnaf derhal cemiyet reis • 

!erine ve herhangi bir müşkül karşısında kalınca da oda e;;naf şubesi 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

~ ..................................... _ .. .., 
Türkiye Cümhuriyeti Uyuştu
rucu maddeler inhisarındaf1 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulü b~: 
lunduran tüccarlar idaremizin deposu veya maluıtl~i 
haricinde kalmış mevcutlarını 1 beyanname ile idare 
ze bildirmek mecburiyetindedirler. d~ 

Bu beyanameleri almak için tüccarın İstanbul da ~t' 
remize Anadoluda 1936, mahsulü için tesellüm ıner tc· 
zi olarak ilan edilen Ziraat Bankası şube veya sandı eÇ 

lanna müracaatları lazımdır. Beyannamelerin en g~1' 
1 Eylül 19 3 6 Sah günü akşamına kadar dolduruıarııt'· 
alındıkları yerlere iade edilmesi lüzumu tebliğ olul1 it 
Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyannarı:er;at"e 
hal edilmiyen afyonlar hiçbir şekilde nazarı ıtı 
alınmıyacaktır. ( 3 9 6) 

I 


